
บทที ่2 
แนวคิดและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายและสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกระดบั
ตั้งแต่ระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศและสังคมโลก จึงมีบทความ หนงัสือ งานวจิยั
มากมายท่ีกล่าวถึงแนวคิดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใ์ชช่้วยท าใหฝ่้าฟันวิกฤตการณ์ต่างๆไปได ้รวมทั้งความย ัง่ยนืของงานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง ท่ีสามารถด ารงอยูไ่ดจ้นถึงปัจจุบนั ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการใชชี้วติของ
ชุมชนตั้งแต่ดั้งเดิมด าเนินไปตามแนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2552) ไดส้รุปความหมายของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไวอ้ย่างกระชับและเข้าใจง่ายว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนว
ทางการด าเนินอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันา
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อยุคโลกาภิวตัน์ ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร เพื่อสามารถเผชิญกบัผลกระทบใดๆอนั
เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบและความ
ระมดัระวงั ขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย ์สุจริตและ
ให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ
เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สังคม 
ส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีและได้สรุปองค์ประกอบของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไวด้งัน้ี 

- ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกบัฐานะของตนเอง 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน ไม่มากหรือนอ้ยเกินไปและตอ้งไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 

- ความมีเหตุผล หมายถึงการตดัสินใจด าเนินการอย่างมีเหตุผล ตามหลกัวิชาการ กฎหมาย 
ศีลธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงาม ค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการกระท าอยา่งรอบคอบ 

- ความมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมเพื่อให้สามารถปรับตวั
และรับมือไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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- เง่ือนไขความรู้ หมายถึงเพื่อให้เกิดความพอเพียงในการตดัสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ตอ้งอาศยัความรอบรู้ รอบคอบและระมดัระวงัในการน าวิชาการต่างๆมาใช้วางแผนและ
ด าเนินการทุกขั้นตอน 

- เง่ือนไขคุณธรรม หมายถึงเพื่อให้เกิดความพอเพียงในการตดัสินใจและด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ตอ้งยึดหลกัคุณธรรมเป็นแนวทาง มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่โลภ ไม่ตระหน่ี รู้จกั
แบ่งปันใหผู้อ่ื้น มีความสามคัคี ด าเนินชีวติดว้ยความอดทน พากเพียร มีสติและปัญญา 
 

นอกจากนั้นยงัมีวรรณกรรม หนังสือ งานวิจัยและบทความต่างๆท่ีกล่าวถึงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ไดแ้ก่ สุเมธ ตนัติเวชกุล(2542) กล่าววา่  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความ
เขม้แขง็ย ัง่ยนืใหแ้ก่รากฐานของตนเองและฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงตอ้งยึดหลกัทางสายกลาง
ในการด ารงชีวิตเพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งตนเอง และน าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน  
แนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทศันะของสุเมธ ตนัติเวชกุล(2542) มีแนวคิดในการสร้างความ
เขม้แข็งย ัง่ยืนให้กบัฐานรากของบุคคล  โดยยึดหลกัทางสายกลางของการด าเนินชีวิตบนวิถีแห่งการ
ใฝ่หาความรู้ เพื่อพฒันาตนเองไปสู่การด าเนินชีวิตดว้ยปัญญาบนฐานแห่งการเรียนรู้อนัจะน าสังคมและ
ประเทศไทยไปสู่การพฒันาอยา่งบูรณาการโดยอาศยัฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบา้นและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้และพอเพียงเพื่อเป็นหลกัในการด ารงชีวิตอยา่ง
ย ัง่ยืนสามารถพึ่งตนเองได้ การพึ่งตนเองมีหลายด้านได้แก่ การพึ่งตนเองด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นเทคโนโลยีและดา้นเศรษฐกิจ เช่นเดียวกบั ประเวศ วะสี(2542) ท่ีเห็นดว้ยท่ีวา่
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเป็นเศรษฐกิจสายกลางท่ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กับความเป็น
ครอบครัว ชุมชน วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ค านึงถึงชีวิตจิตใจ สังคม มีความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั อนุรักษว์ฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและครอบคลุมถึงคุณธรรม ศีลธรรม
และจิตใจไปพร้อมๆกนั เช่นงานหัตถกรรมและศิลปกรรมท่ีเป็นงานฝีมือของครอบครัว เป็นอาชีพท่ีท า
ให้สมาชิกของครอบครัวสามารถท างานอยู่ร่วมกนัไดเ้กิดความอบอุ่นในครอบครัว แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางท่ีจะช่วยใหป้ระเทศไทยผา่นวกิฤตไปไดแ้ละช่วยกระตุน้ให้เกิดแนวคิดใหม่ให้เห็น
ประโยชน์ส่วนรวมไม่ค  านึงถึงแต่เงิน หันมาสนใจทางด้านจิตใจ ครอบครัว ชุมชน วฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้มและการเมือง ซ่ึงเป็นวถีิไทยแต่ดั้งเดิม  

อภิชยั พนัธเสน(2549) กล่าวถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปธรรมของพุทธเศรษฐศาสตร์
หรือเป็นองคค์วามรู้ภาคปฏิบติัท่ีเป็นส่วนส าคญัของพุทธเศรษฐศาสตร์ซ่ึงจะอธิบายถึงหลกัการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีเหตุผล นัน่ก็คือความพอประมาณ ซ่ือตรง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น เขา้ใจ
ธรรมชาติตามสภาพท่ีเป็นจริงตามหลกัธรรมะและใช้ชีวิตให้สอดคล้องกบัธรรมชาติซ่ึงจะท าให้เกิด
ความสุขท่ีมาจากความสงบ  
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อานนัท ์ปันยารชุน(2542) กล่าววา่ปัจจยั (input) ท่ีจ  าเป็นของเศรษฐกิจพอเพียงไดแ้ก่คุณธรรม
และความรู้ ส่วนความมีเหตุผล ความพอประมาณและการมีภูมิคุม้กนัเป็นกระบวนการ (process) และ
ผลผลิต (output) ของความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไดแ้ก่ ความมัน่คง ความสมดุลและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

อภิชยั พนัธเสนและคณะ(2550)ไดส้ังเคราะห์งานวจิยั ขอ้เขียนและบทความท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจ
พอเพียง 204 ช้ิน ช่วง พ.ศ 2542-2550 ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็นมิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารจดัการ 
การศึกษาและเร่ืองท่ีเก่ียวกบักฎหมาย สุขภาพและส่ิงแวดล้อมซ่ึงมีไม่มากนัก น ามาอธิบายในการ
วเิคราะห์เชิงระบบโดยวเิคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเป็นวาทกรรมท่ีจะน าไปสู่การด าเนินชีวิตของ
ปัจเจกบุคคล นโยบายเศรษฐกิจเพื่อการพฒันาท่ีเนน้การพึ่งตนเอง วาทกรรมเพื่อการแกปั้ญหาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและในฐานะท่ีเป็นกระบวนการทางสังคมและวฒันธรรมท่ีสามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันท่ีท าให้ก้าวทนัโลกาภิวตัน์ได้ จากการสังเคราะห์สรุปได้ว่างานเขียนส่วนใหญ่อยู่ในมิติ
เศรษฐกิจสังคม งานวิจยัเกือบทั้งหมดช้ีให้เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่เดิมแล้วในสังคมไทย ซ่ึงมี
พื้นฐานทางวฒันธรรมท่ีมาจากศาสนธรรมต่างๆและไดเ้ปรียบเทียบเศรษฐกิจพอเพียงกบัเศรษฐศาสตร์
กระแสหลกัหรือระบบทุนนิยมและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงยงัมีจ  ากดั มีไม่เพียง
พอท่ีจะขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ภาคเศรษฐกิจสมยัใหม่และยงัขาดความรู้ท่ีจะส่งเสริมธรรมาภิ
บาลในทุกระดบัของประเทศและขาดความรู้เพื่อเช่ือมต่อสถาบนัครอบครัว โรงเรียน ศาสนา เพื่อเป็น
พลงัขบัเคล่ือนการพฒันาของประเทศไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา (2548) มีความเห็นวา่สังคมไทยยงัขาดภูมิคุม้กนักล่าวคือยงัพึ่งตนเอง
ไม่ได้และยงัขาดความพอดี จึงท าให้ขาดภูมิคุม้กนัท่ีจะรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมและช้ีวา่ปัญหาการคอรัปชัน่จะลดลงถา้ใชชี้วติไม่ฟุ้งเฟ้อ ท างานใหพ้อดี มีบา้นแต่พอดี ด ารงฐานะ
ใหเ้หมาะสม ขยนัท างานโดยไม่พึ่งคนอ่ืนมากจนเกินไปคือการใชชี้วติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ศรีศกัร วลัลิโภดม(2543) กล่าววา่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจและ
สังคม สามารถควบคุมทั้งปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อม หากเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้เต็มพื้นท่ีของ
ประเทศไทยจะสามารถฟ้ืนฟูสังคมและธรรมชาติไปพร้อมกนัและมีความเห็นวา่เศรษฐกิจแบบทุนนิยมมี
ความไม่พอเพียงจึงท าลายทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองซ่ึงไปกระทบกบัการด ารงชีวิตของ
ชาวบา้นจนท าใหเ้กิดความขดัแยง้และเกิดการต่อสู้และความรุนแรงตามมา 

 
2.2 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 หนงัสือ งานวจิยัและบทความต่างๆท่ีน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชท่ี้เก่ียวขอ้ง
กับงานวิจัยน้ีได้แก่ อภิชัย พันธเสน และคณะกล่าวถึงการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุตใ์ชก้บัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นการจดัการธุรกิจซ่ึงไดม้าจากการรวบรวมจาก
กระแสพระราชด ารัสในท่ีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและจากการศึกษาโครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดาและ
สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรีซ่ึงเป็นการด าเนินการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายใต้กรอบแนวคิด
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เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนเพื่อน าไปศึกษาและปฏิบติัและสามารถสรุป
หลกัการท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการธุรกิจได ้9 ประการไดแ้ก่ 

1. การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม คือเลือกใช้เทคโนโลยี ท่ีมีตน้ทุนการผลิตต ่าแต่ถูกหลกัวิชาการ
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพสูงสุด คือในกระบวนการผลิต
ทั้งหมดจะไม่ให้มีของเสียออกจากระบบการผลิตโดยของเสียของระบบการผลิตหน่ึงจะถูก
น าไปใชเ้ป็นปัจจยัในการผลิตของอีกกระบวนการผลิต ท าใหไ้ม่มีของเสียเป็นการลดมลพิษ 

3. เนน้การจา้งงานเป็นหลกัโดยไม่น าเทคโนโลยมีาทดแทนแรงงาน นอกจากจ าเป็นเพราะจะท าให้
เกิดความเสียหายกบัผลผลิต 

4. มีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม คือขนาดการผลิตสอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 
5. ด าเนินธุรกิจอยา่งรอบคอบ ไม่โลภมากและไม่เนน้ก าไรในระยะสั้นเป็นหลกั 
6. ประกอบธุรกิจอยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภค ลูกคา้ ลูกจา้งและผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
7. มีผลิตภณัฑห์ลายชนิดและสามารถปรับเปล่ียนไดง่้ายเพื่อกระจายความเส่ียง 
8. ไม่ก่อหน้ีสินจนเกินความสามารถในการบริหารจดัการหรือบริหารความเส่ียงต ่า 
9. ใช้วตัถุดิบท่ีหาได้ในท้องถ่ินเป็นหลักและเน้นตลาดในทอ้งถ่ินก่อนแล้วค่อยขยายไปตลาด

ภูมิภาค จนถึงตลาดภายในประเทศและต่างประเทศตามล าดบั 
วิชยั รูปข าดี(2552) อธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาชุมชน 

การประยุกตแ์นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขา้กบัการพฒันาชุมชน และกล่าวถึงลกัษณะท่ีส าคญัของความรู้
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมจะน าไปใชก้บัการพฒันาชุมชน ไดแ้ก่  

1. ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผลจากการรวบรวมสะสมความรู้จากการปฏิบติัจริง มีการ
ทดลอง วิจยั  ติดตามประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกตอ้งจึงเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการ
พฒันาชุมชน 

2. ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง มีลกัษณะการวเิคราะห์บนพื้นฐานความเป็นจริงของสังคมไทยซ่ึง
ไม่มีในต าราตะวนัตก 

3. ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมีลกัษณะเป็นบูรณาการความรู้จากหลายสาขา ตอ้งพิจารณารอบ
ดา้นผสมผสานกนัและมองปัญหาแบบองคร์วมในการแกปั้ญหาในทางปฏิบติั  

4. ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกระดับตั้ งแต่ระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สังคมประเทศจนถึงสังคมโลก เพราะมีจุดมุ่งหมายให้มนุษย์ด าเนินชีวิต
ภายใตค้วามถูกตอ้งเหมาะสมไปสู่ความสมดุล มัน่คงและย ัง่ยนื  

5. ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นทุกสาขาอาชีพซ่ึงไม่ใช่ชุดความรู้
สูตรส าเร็จแต่ตอ้งน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมของแต่ละหน่วยงาน สาขาอาชีพ  

6. ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมีเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นตน้แบบตวัอย่างท่ีเป็นรูปธรรมท่ีท าให้
เขา้ใจและประยกุตไ์ปใชไ้ดก้บัการพฒันาชุมชน  
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นอกจากนั้นยงักล่าวถึงชุมชนเข้มแข็ง ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง มูลเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดชุมชน
เขม้แข็งหรือการรวมกลุ่มของคนในชุมชนและแนวทางในการพฒันาเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนของชุมชน
และสรุปว่าการพฒันาความเป็นอยูท่ี่ดีของชุมชนจนสามารถพึ่งตนเองไดจ้ะน าไปสู่ความเขม้แข็งของ
ชุมชน 
 ประสพโชค มัง่สวสัด์ิ(2552) กล่าวถึงการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารเศรษฐกิจของประเทศใหมี้ความเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพและมีเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพโดย
น ามาใช้ในการบริหารจดัการปัจจยัทุนทั้ง 4 ประเภทคือทุนกายภาพ ทุนมนุษย ์ทุนธรรมชาติและทุน
สังคมซ่ึงภาครัฐและภาคเอกชนจ าเป็นตอ้งน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสม
ให้มีความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุม้กนัและตอ้งมีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสามารถน าประเทศ
ไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื   

สมพจน์ กรรณนุช(2551) กล่าวถึงหลกัเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดย
เนน้ถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยนืตอ้งเร่ิมตน้จากภายในและเกิดจากปัจจยัภายในซ่ึงเป็นไปตามแนวทางของหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ความส าคญักบัเศรษฐกิจภายในครัวเรือน ชุมชน ภายในประเทศเป็นหลกัและให้
วสิาหกิจชุมชนเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการสร้างรากฐานมัน่คงทางเศรษฐกิจโดยการสร้างความเขม้แข็ง
ใหชุ้มชนสามารถพึ่งตนเอง ใหค้วามส าคญักบัการผลิตและการบริโภคภายในชุมชน ภายในประเทศ ลด
ขั้นตอนการตลาดและการเงินท าใหว้างแผนการผลิตไดพ้อเหมาะใชห้ลกัพอประมาณไม่ท าให้มีการผลิต
มากเกินไปจนเหลือใชเ้ป็นการส้ินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบการจดัการอยา่งมีเหตุผลและสร้าง
ภูมิคุ้มกันโดยการพฒันาเร่ิมจากภายในให้มีความเข้มแข็งไม่พึ่ งพาจากภายนอก การแก้ปัญหาท่ีมี
ประสิทธิภาพเกิดจากการใช้ปัจจยัภายในเป็นกลไกขบัเคล่ือนเน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได ้
นอกจากนั้นยงัตอ้งสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม ให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญัค านึงส่ิงแวดลอ้ม 
และเพิ่มความรู้ เน้นการลงทุนท่ีจะพฒันากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนมากข้ึน
เป็นแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

เสรี พงศพ์ิศ(2549) เนน้ชุมชนจะเขม้แข็งไดต้อ้งมีการเรียนรู้ มีความเป็นอิสระ สามารถคิดและ
ตดัสินใจไดเ้อง พึ่งพาตนเองไดแ้ละการพฒันาท่ีย ัง่ยืนยอ่มเกิดจากขา้งในคือเร่ิมจากคนในชุมชนซ่ึงตอ้ง
มีการเรียนรู้เพื่อใหชุ้มชนเขม้แขง็สามารถพึ่งตนเองได ้สามารถสรุปการเรียนรู้ไดด้งัน้ี 

1. การเรียนรู้สภาพท่ีเป็นจริง ปัญหาท่ีก าลงัประสบเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุม้กนั 
2. การเรียนรู้ให้ไดห้ลกัคิด โดยเร่ิมจากการหาขอ้มูลเพื่อให้ไดค้วามรู้ หลกัคิดแนวทาง

ปฏิบติัและน าไปสู่ปัญญา 
3. การเรียนและการจดัการทรัพยากร ตอ้งมีความคิดสร้างสรรคน์ าเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ี

สะสมถ่ายทอดกนัมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
4. การเรียนรู้สังคมโลกในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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5. การเรียนรู้ท่ีจะสร้างเครือข่ายหรือสร้างความสัมพนัธ์ร่วมมือท ากิจกรรมกบัชุมชนอ่ืน
เพื่อสามารถพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัได ้ การท างานแบบเครือข่ายจะช่วยลดรายจ่าย
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

นรินทร์ สังข์รักษาและคณะ (2552) แสดงให้เห็นว่าหลังจากน าแนวทางการพัฒนาแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชท้  าให้วิสาหกิจชุมชนมีการออมเพิ่มข้ึน สามารถฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจมาได ้
ชุมชนมีความเขม้แข็ง มีเศรษฐกิจและสังคมดีข้ึนและแหล่งความรู้ส่วนใหญ่ได้รับจากส่ือบุคคลจาก
ภายนอกทอ้งถ่ินซ่ึงวสิาหกิจชุมชนจะคดัสรรส่ิงท่ีเหมาะสมกบัตนเองไดดี้กวา่ท่ีคนอ่ืนมาจดัการให ้

นอกจากนั้นสันติ บางออ้(2542) แสดงความคิดเห็นวา่ลกัษณะของอุตสาหกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงไดแ้ก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีการใช้วตัถุดิบในทอ้งถ่ิน ใช้
เทคโนโลยีอย่างง่าย มุ่งขยายตลาดในทอ้งถ่ินเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะการผลิตและการตลาดท่ีมี
ความคล่องตวัในการปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจดัการ จึงมีโอกาสประยุกตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไดง่้ายกวา่  

 
2.3 ความยัง่ยนืของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา ทีบ้่านเกาะเกร็ด 

งานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบ้านเกาะเกร็ด  มีผลงานเป็นท่ียอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ  ถือเป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยัอยุธยาตอนปลาย วดัวาอาราม
ต่างๆบนเกาะเกร็ดส่วนใหญ่เป็นศิลปในสมยัอยุธยา พิศาล  บุญผูก(2550) อธิบายถึงขั้นตอนการท า
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองอย่างละเอียด วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเกาะเกร็ด ประเภท
ของผลิตภณัฑ์และลกัษณะท่ีส าคญัของผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเกาะเกร็ด รวมทั้งประเภทของ
ลายท่ีน ามาสลกัตบแต่งบนเคร่ืองป้ันดินเผาซ่ึงเป็นลายแบบมอญ และกล่าวถึงประวติัความเป็นมาและ
วิวฒันาการการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินน าเทคนิคการท าแบบดั้ งเดิมมาปรับปรุงใช้ร่วมกันกับเทคนิค
สมยัใหม่ มีการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ให้เขา้กบัยุคสมยัในปัจจุบนั แสดงให้เห็นว่างานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง บา้นเกาะเกร็ดสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

เอ๊ด ภิรมย(์2548) กล่าวถึงประวติัความเป็นมาของเกาะเกร็ด ศิลปวฒันธรรมท่ีส าคญัของเกาะ
เกร็ด แนะน าวดัและแหล่งท่ีน่าสนใจในเกาะเกร็ดและเนน้ วา่เกาะเกร็ดนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเท่ียว มี
งานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีช่ือเสียงมานานแลว้ยงัเป็นแหล่งศิลปวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมา มี
ระบบจริยธรรมคุณธรรมท่ีท าให้ชุมชนอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุขมีการพึ่งพาอาศยั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั
และมีวดัเป็นศูนยร์วมร่วมมือกนัท ากิจกรรมสร้างความสามคัคีในชุมชน   

สมบูรณ์ แก้วกระบิล (2550)กล่าวถึงกระบวนการพฒันาภูมิปัญญาชาวบา้น เคร่ืองป้ันดินเผา
ของชุมชนเกาะเกร็ดท่ีมีคุณสมบติัเอ้ือต่อการไดรั้บพิจารณาคดัเลือกให้เป็นผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ดีเด่น เน่ืองจากมีลักษณะภูมิศาสตร์ ชาติพันธ์ุ ประวัติชุมชน องค์ความรู้ภู มิปัญญา
เคร่ืองป้ันดินเผาและการมีผูน้ าชุมชนเป็นองค์ประกอบ รวมทั้งมีการพฒันาคนและพฒันาผลิตภณัฑ์
รูปแบบ เปล่ียนจากผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเคร่ืองใช้ในครัวเรือนมาเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัตกแต่ง
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และของท่ีระลึก นอกจากนั้นยงัมีงานวรรณกรรมอีกหลายเล่มกล่าวถึงประวติั ความเป็นมาและขั้นตอน
ในการท าเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองของบา้นเกาะเกร็ด  ซ่ึงศึกษาในเชิงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  แต่ไม่ได้
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  งานวิจัยเร่ืองน้ีจะศึกษาการน าแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการท่ีจะช่วยท าให้งานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง  บา้นเกาะเกร็ด  สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




