
บทที่4  
บริบทและพฒันาการงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพืน้เมืองทีบ้่านเกาะเกร็ด 

4.1 ความเป็นมา 
 ตั้งแต่สมยัอยธุยาตอนปลาย เกาะเกร็ดเป็นชุมชนท่ีมีความเจริญทางการคา้ขายและมีผูส้ัญจรผา่น
ไปมามากมายเน่ืองจากเป็นท่ีตั้งด่านตรวจเรือท่ีจะเดินทางผา่นไปยงักรุงศรีอยธุยา ในสมยันั้นชาวมอญ
หนีภยัสงครามอพยพมาอาศยัอยูท่ี่เกาะเกร็ด ในช่วงสมยักรุงธนบุรี พระเจา้ตากสินมหาราชและสมยักรุง
รัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี 2 ทรงโปรดใหช้าวมอญมาอาศยัอยูท่ี่
เกาะเกร็ด นนทบุรีและท่ีสามโคก ปทุมธานี ชาวมอญท่ีมาอยูท่ี่เกาะเกร็ดมีความรู้ความช านาญทางดา้น
ป้ันหมอ้และท่ีเกาะเกร็ดมีท าเลท่ีตั้งท่ีดี มีดินท่ีมีคุณภาพดีเหมาะสมกบัการท าเคร่ืองป้ันดินเผา  จึงไดเ้ร่ิม
ท างานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผากนัคร้ังแรกท่ีเกาะเกร็ด โดยเร่ิมแรกท ากนัเพื่อใชภ้ายในครอบครัว 
ชุมชน เช่น โอ่ง อ่าง หมอ้ ของใชใ้นชีวติประจ าวนัต่างๆ ต่อมาจึงยดึงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาเป็น
อาชีพหลกั จนมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปวา่งดงาม มีคุณภาพดี เม่ือสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม
เปล่ียนแปลงไปงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาก็จะตอ้งมีวิวฒันาการเปล่ียนแปลงไป ตอ้งปรับปรุง
ผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามอุปสงคข์องตลาดท่ีเปล่ียนแปลงและตอ้งมีการแข่งขนักบัคู่แข่งรายใหม่และ
แข่งขนักบัสินคา้อ่ืนๆท่ีมาทดแทนไดแ้ละมีการดดัแปลงรูปแบบสินคา้และมีผลิตภณัฑ์หลายชนิดเพื่อ
กระจายความเส่ียงซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชโ้ดยใชห้ลกั
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ใชท้รัพยากรและวตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินเป็นหลกัและมีภูมิคุม้กนัใช้
ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษมาพฒันาดดัแปลง  อยา่งไรก็ตามบางคร้ังงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาตอ้ง
ประสบกบัวกิฤตการณ์ต่างๆจนท าใหผู้ผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการบางรายตอ้งปิดกิจการลง แต่ก็มีผูผ้ลิต
บางรายสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนถึงทุกวนัน้ี โดยใชห้ลกัความอดทน มีความเพียร ซ่ือสัตย ์ใช้
สติปัญญาและใชชี้วติความเป็นอยูท่ี่พอประมาณ จนท าใหฝ่้าฟันอุปสรรคต่างๆมาไดจ้นท าใหง้าน
หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาเกาะเกร็ดเป็นท่ีรู้จกัของชนรุ่นหลงัซ่ึงถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบทอด
กนัมาก 
 
4.2 สภาพทัว่ไปของเกาะเกร็ด 
 เกาะเกร็ดเป็นเกาะขนาดใหญ่ มีรูปร่างคลา้ยส่ีเหล่ียมพื้นผา้ มีพื้นท่ีประมาณ 4.12 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยูก่ลางแม่น ้าเจา้พระยา อยูใ่นเขตพื้นท่ีอ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี มีฐานะเป็นองคก์าร
บริหารส่วนต าบล ขั้นท่ี 5 อยูทิ่ศใตข้องอ าเภอปากเกร็ด ระยะห่างประมาณ 2 กิโลเมตร 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีเกาะเกร็ด 

เกาะเกร็ดถือเป็นต าบลหน่ึงในอ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ต าบลเกาะเกร็ดแบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 7 หมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นลดัเกร็ด  หมู่ท่ี 2 บา้นศาลากุนนอก หมู่ท่ี 3 บา้นศาลากุน
ใน หมู่ท่ี 4 บา้นคลองสระน ้าออ้ย หมู่ท่ี 5 บา้นท่าน ้า หมู่ท่ี 6 บา้นเสาธงทองและหมู่ท่ี 7 บา้นโอ่งอ่าง มี
จ านวนประชากร ประมาณ 5,650 คน ประมาณ 1,254 หลงัคาเรือน อาชีพหลกั ไดแ้ก่ ท าสวน 
เคร่ืองป้ันดินเผา บางส่วนท างานราชการ รัฐวสิาหกิจ รับจา้งและมีอาชีพเสริม รับจา้งทัว่ไป คา้ขาย 
ส าหรับแหล่งงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองจะอยูใ่นพื้นท่ีหมู่ 1, 6 และ 7 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาว
ไทยเช้ือสายรามญั ส่วนหมู่ท่ี 2, 3, 4 และ 5 เป็นชาวไทยท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนผลไมแ้ละท า
นา   ผลไมท่ี้มีช่ือเสียงของเกาะเกร็ดไดแ้ก่ ทุเรียน ล้ินจ่ี ซ่ึงโด่งดงัมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 เรียกวา่ล้ินจ่ี
เกาะศาลากุน 
4.3 ลกัษณะของผลติภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาพืน้เมืองทีบ้่านเกาะเกร็ด 
 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ด สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ไดแ้ก่ 

1 ประเภทเคร่ืองใชใ้นชีวติประจ าวนั  
เร่ิมแรกงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองผลิตเคร่ืองใชส้อยต่างๆเพื่อใชใ้นครัวเรือน เช่น โอ่งน ้า
ดินเผา อ่าง ครก หมอ้ กระปุกขนาดต่างๆ ต่อมาผลิตเพื่อเป็นอาชีพหลกัและมีการพฒันารูปแบบ
ผลิตภณัฑเ์ป็น กระถางตน้ไม ้ถว้ยกาแฟ ชุดน ้าชา กล่องใส่กระดาษทิชชู โคมไฟรูปแบบต่างๆ  
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ภาพท่ี 2และ3 ตวัอยา่งเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองประเภทเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนั หมอ้และโอ่ง 
  
 2 ประเภทสวยงามเพื่อใชใ้นโอกาสพิเศษ 
เร่ิมแรกงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองประเภทสวยงามผลิตเพื่อเป็นเคร่ืองบรรณนาการหรือให้
ผูใ้หญ่ท่ีนบัถือในโอกาสพิเศษ บางคร้ังเป็นการโชวฝี์มือท าช้ินเดียว เช่น โอ่งสลกัลาย หมอ้น ้าสลกัลาย 
ต่อมาพฒันาเป็นของท่ีระลึก เช่น หมอ้น ้าสลกัลายวจิิตรขนาดเล็ก กระปุกขมิ้น กระปุกใส่เคร่ืองหอม 
เคร่ืองป้ันดินเผาขนาดจ๋ิว จานโชว ์แจกนัแกะลาย นาฬิกาดินเผาแกะลาย เคร่ืองป้ันลอยตวัรูปสัตว ์คน 
และของแต่งสวนและตูป้ลา 
 

                 
ภาพที 4 และ 5 ตวัอยา่งเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองประเภทสวยงามสลกัลวดลายวจิิตร  
 
4.4 ลกัษณะของตลาดของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพืน้เมืองทีบ้่านเกาะเกร็ด  
 ลกัษณะตลาดของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ดมี 2 แบบตามลกัษณะ
ของผลิตภณัฑคื์อ 1) ผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะคลา้ยๆกนัหรือเป็นประเภทเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนัและ 
                             2) ผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะเฉพาะหรือเป็นประเภทสวยงาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1 ลกัษณะตลาดของผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะคลา้ยๆกนัหรือเป็นประเภทเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
มีลกัษณะเป็นตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด กล่าวคือมีผูซ้ื้อและผูข้ายมากรายจากการส ารวจจะมีผูผ้ลิตราย
ใหญ่ท่ีมีเตาเผาเป็นของตนเองประมาณ 4 รายและผูผ้ลิตรายยอ่ยๆอีกหลายราย สินคา้จะมีลกัษณะ
คลา้ยๆกนัแต่จะแตกต่างกนัตามความรู้สึกของลูกคา้ ผูผ้ลิตพอมีอ านาจต่อรองไดบ้า้งตามความยดืหยุน่
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ของอุปสงคข์องสินคา้ ดงันั้นราคาสินคา้หรือผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีผูข้ายจะไม่สามารถก าหนดเองได้
ทั้งหมด ราคาสินคา้จึงไม่แตกต่างกนัมากในผลิตภณัฑท่ี์เหมือนๆกนัแต่จะแตกต่างกนับา้งตามความรู้สึก
ของลูกคา้ ดงันั้นสินคา้ในกลุ่มน้ีผูผ้ลิตจึงไม่สามารถท าก าไรไดม้ากเท่าแบบท่ี 2  

2 ลกัษณะตลาดของผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะเฉพาะหรือเป็นประเภทสวยงามมีช้ินเดียว ส่วนใหญ่
สินคา้ประเภทน้ีจะมีราคาสูงและตอ้งใชฝี้มือมีลกัษณะเป็นตลาดผกูขาดมีผูผ้ลิตนอ้ยราย มีลกัษณะสินคา้
ท่ีไม่เหมือนใครตอ้งใชฝี้มือในการผลิตท าใหส้ามารถก าหนดราคาไดเ้องหรือมีอ านาจในการต่อรอง  

 
4.5 ปัจจัยการผลติ 
 ตามแนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง บา้นเกาะ
เกร็ดจะใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ินเพื่อลดตน้ทุนการผลิต  ใชเ้ทคโนโลยตีามภูมิปัญญาชาวบา้นแบบง่ายๆ 
ส่วนใหญ่ใชแ้รงงานคน ซ่ึงเป็นคนภายในครอบครัว 
 ปัจจยัการผลิตสามารถแบ่งไดเ้ป็นปัจจยัการผลิตแปรผนัและปัจจยัการผลิตคงท่ี 
ปัจจยัการผลิตแปรผนัท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการท าเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ดไดแ้ก่ 

 ดิน เป็นปัจจยัการผลิตแปรผนัหลกัในการท าเคร่ืองป้ันดินเผา ลกัษณะของดินตอ้งเป็นดิน
เหนียวเน้ือละเอียดไม่มีวชัพืชเศษหินกรวดทรายปน ดินจบักนัเป็นกอ้นแน่นไม่ร่วนซุย ในเน้ือ
ดินจะมีธาตุเหล็กผสมอยูเ่ม่ือเผาแลว้จะเป็นสีแดง 

 ทราย ใชผ้สมกบัเน้ือดินส าหรับท าผลิตภณัฑบ์างชนิดท่ีมีขนาดสูงใหญ่เพื่อเพิ่มความแกร่งของ
ผลิตภณัฑ ์ทรายท่ีใชจ้ะตอ้งละเอียดไม่มีเศษผงกรวดหินปนและใชส้ าหรับโรยบนกระดานรอง
ป้ันหรือพื้นเพื่อไม่ใหเ้คร่ืองป้ันดินเผาท่ียงัไม่เผาติดพื้นกระดาน 

 ฟืน ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับเตาเผาแบบโบราณหรือเตามอญ 
ปัจจยัการผลิตคงท่ีหรือปัจจยัการผลิตท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

 เตาเผา หรือเตาโบราณ ท่ีบา้นเกาะเกร็ด เรียกวา่ เตามอญ มีลกัษณะคลา้ยประทุนเรือรูปป้อมยาว 
หลงัคาสูงเป็นเตาท่ีมีระบบความร้อนแบบความร้อนผา่นเฉียงข้ึน การก่อเตาตอ้งอาศยัภูมิปัญญา
ความรู้ความช านาญอยา่งดีท่ีสืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษ  

 แป้นหมุน ใชส้ าหรับข้ึนรูปภาชนะดินเผา ปัจจุบนัจะใชเ้ป็นแป้นหมุนไฟฟ้า 
 กระดานรองป้ัน ใชร้องบนแป้นและป้ันบนกระดานรองเพื่อสะดวกเวลายกเคร่ืองป้ันออกจาก

แป้นโดยเฉพาะการป้ันภาชนะขนาดใหญ่ 
 ไมว้งและหอยกาบ ใชส้ าหรับขดูแต่งผวิเคร่ืองป้ัน 
 ไมป้ลายแหลม เหล็กหรือไมข้ดู ใชส้ าหรับตบแต่งเคร่ืองป้ันใหเ้รียบร้อย 
 ลวดหรือเชือก ใชส้ าหรับตดัเคร่ืองป้ันออกจากตวัแป้นกรณีท่ีไม่ใชก้ระดานรองส าหรับการป้ัน

ภาชนะท่ีมีขนาดไม่ใหญ่ 
 ไมส้ลกัและแม่พิมพท์  าลวดลาย ใชส้ าหรับสลกัลายและแกะลาย 
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               ภาพท่ี 6 และ7  เตาโบราณ หรือเตามอญ 
 
4.6 กรรมวธีิการผลติเคร่ืองป้ันดินเผาพืน้เมืองบ้านเกาะเกร็ด 
  กระบวนการผลิตของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองจะใชเ้ทคนิคการผลิตแบบง่าย 
พฒันาจากภูมิปัญญาชาวบา้นซ่ึงสืบทอดมาจากบรรพบุรุษซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
1. การเตรียมดิน 

ดินท่ีใชต้อ้งเป็นดินเหนียวไม่มีเศษผง กรวด หินหรือวชัพืชปน ตอ้งน าดินไปหมกัเพื่อใหดิ้นมีความ
เหนียวหนืดสามารถป้ันข้ึนรูปได ้ปัจจุบนัมีเคร่ืองรีดน ้า เคร่ืองผสมดิน เคร่ืองโม่ดินและแบ่งดินเป็น
กอ้นๆใหมี้ขนาดเท่าภาชนะท่ีจะป้ันเพื่อเตรียมจะน าไปป้ันข้ึนรูปซ่ึงท าใหส้ะดวกกวา่ในสมยัโบราณท่ีใช้
แรงงานคนในการผสมดินป้ัน 
 

         
            ภาพท่ี 8 แป้นหมุน                                           ภาพท่ี 9  ช่างป้ันก าลงัข้ึนรูปทรงบนแป้นหมุน 
 

2. การป้ันและข้ึนรูปทรง 
การป้ันและข้ึนรูปมีหลายวธีิข้ึนอยูก่บัลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์จะป้ัน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 การข้ึนรูปบนแป้นหมุน (Throwing Method)  ส าหรับผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีรูปฐานทรง
กลม เช่น กระถาง โอ่ง อ่าง หมอ้ ถว้ยกาแฟ จะใชดิ้นท่ีเตรียมไวม้าป้ันบนแป้นหมุน ตอ้งใชช่้าง
ป้ันท่ีมีความช านาญ แต่เดิมการใชแ้ป้นหมุนจะตอ้งใชแ้รงงานคนใชเ้ทา้ถีบใหแ้ป้นหมุน ต่อมา
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พฒันาเป็นแป้นหมุนไฟฟ้าใชร้ะบบมอร์เตอร์ขบัเคล่ือนใหแ้ป้นหมุนไดเ้องท าใหส้ะดวกข้ึน 
งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ดส่วนใหญ่จะใชป้ั้นข้ึนรูปบนแป้นหมุน 

2.2 การข้ึนรูปแบบใชใ้บมีดกบัแม่แบบ(Gigering Method) การข้ึนรูปแบบน้ีจะใชแ้ม่แบบ(Mold)ซ่ึง
ท าดว้ยปูนปลาสเตอร์ ท าใหไ้ดภ้าชนะท่ีผลิตไดมี้ขนาดมาตรฐานเดียวกนั 

2.3 การข้ึนรูปแบบอิสระ (Free Form Method) เป็นการป้ันตามแบบท่ีช่างป้ันตอ้งการโดยอาศยั
ความสามารถของช่างป้ันในการสร้างสรรคง์านเคร่ืองป้ันดินเผาแบบต่างๆ เช่น การป้ันลอยตวั
รูปสัตว ์การป้ันตุก๊ตา เคร่ืองประดบั งานป้ันตบแต่งตูป้ลา 
 

3. การตกแต่ง 
เม่ือป้ันข้ึนรูปทรงเรียบร้อยแลว้ตอ้งน ามาผึ่งเพื่อให้หมาดและน ามาขดั ตบแต่งหรือแกะสลกัลายให้
เรียบร้อยก่อนท่ีจะน าไปตากใหแ้หง้ กรณีท่ีตอ้งใชเ้วลาในการแกะสลกัลายหลายวนัจะตอ้งใชใ้บตอง
หรือถุงพลาสติกหุม้ไวเ้พื่อไม่ใหแ้หง้ 

4. การตากและอบใหแ้หง้ 
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันท่ีตบแต่งเสร็จแลว้หรือแกะสลกัลายเรียบร้อยแลว้ตอ้งน าไปตากให้แหง้สนิทเพื่อ
ป้องกนัการแตกหกัขณะน าไปเผาในเตาเผา 

5. การเผา 
เม่ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันแหง้แลว้จะน ามาเรียงกนัในเตาเผา ในอดีตการเผาเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้น
เกาะเกร็ดจะใชเ้ตาเผาแบบเตามอญ ใชฟื้นเป็นเช้ือเพลิง แต่ต่อมาในปี 2538 มีน ้าท่วมใหญ่ท าใหเ้ตาเผา
เสียหายเป็นจ านวนมากปัจจุบนัจึงเหลือท่ีใชก้ารไดป้ระมาณ 2 แห่งและมีการน าเตาเผาแบบใชแ้ก๊สและ
ไฟฟ้าน ามาใชแ้ต่ขนาดไม่ใหญ่เท่าเตาโบราณ การเผาเป็นแบบเผาคร้ังเดียวในอุณหภูมิประมาณ 500-600 
องศาเซนติเกรดทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิดของผลิตภณัฑท่ี์เผาและในการเผาแต่ละคร้ังจะมีเคร่ืองป้ันท่ีแตกและ
เสียหายได ้ 
 

        
       ภาพท่ี 10 เตาเผาแบบไฟฟ้า                             ภาพท่ี 11 เตาเผาแบบใชแ้ก๊ส 
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6. การคดัแยก 
หลงัจากเผาเคร่ืองป้ันดินเผาแลว้จะมีผลิตภณัฑบ์างช้ินท่ีเสียหายแตกไดจ้ากการส ารวจพบวา่ในการเผา
แต่ละคร้ังจะตอ้งมีการแตกเสียหายประมาณร้อยละ 20-30 ของผลิตภณัฑท์ั้งหมด   ดงันั้นจึงตอ้งมีการคดั
แยกผลิตภณัฑท่ี์สมบูรณ์และผลิตภณัฑท่ี์มีต าหนิซ่ึงอาจน าไปจ าหน่ายในราคาท่ีแตกต่างกนัได ้

 
4.7 ววิฒันาการของผลติภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผา 

เร่ิมแรกผลิตของใชใ้นชีวติประจ าวนั เช่น โอ่ง อ่าง กระปุก หมอ้น ้า ครก ต่อมาเร่ิมมีสินคา้ท่ี
ทดแทนได ้เช่น พลาสติก อลูมิเนียม ซ่ึงราคาถูกกวา่และมีน ้าหนกัเบา ท าใหป้ริมาณความตอ้งการงาน
หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองลดลง  จึงเร่ิมหนัมาเนน้ผลิตกระถางแทน เน่ืองจากการผลิตกระถาง
เป็นท่ีนิยมมากข้ึนท าใหง้านหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองเฟ่ืองฟูข้ึนมาอีกคร้ัง ในช่วงนั้นมีอุปสงค์
ของกระถางเพิ่มข้ึนมาก ท าใหข้าดช่างป้ันจึงกระตุน้ใหมี้การฝึกสอนช่างป้ันใหม่ๆเพิ่มข้ึนและมีเด็กๆมา
ฝึกงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองมากข้ึนจนเป็นผลใหมี้ช่างฝีมือจนถึงปัจจุบนั การท่ีอุปสงค์
ของกระถางตน้ไมมี้มากข้ึนเร่ือยๆท าใหเ้กิดมีคู่แข่งรายใหม่หรือมีโรงงานกระถางเพิ่มข้ึนในจงัหวดัอ่ืนๆ
นอกเกาะจนในท่ีสุดงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเกาะเกร็ด ประเภทโอ่ง กระถางเร่ิมมีความตอ้งการ
นอ้ยลงและมีการผลิตลดลงเน่ืองจากดินท่ีเกาะเกร็ดเร่ิมหายาก ท าใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน การขนยา้ย 
โอ่ง อ่าง กระถางใหญ่ๆท่ีเกาะเกร็ดเร่ิมไม่สะดวกเหมือนในอดีตท่ีใชข้นส่งทางเรือเพราะเปล่ียนมานิยม
ใชก้ารขนส่งทางถนนเป็นหลกั ต่อมางานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาเร่ิมซบเซาลงอีกตน้ทุนการผลิต
สูงข้ึนเร่ือยๆท าใหต้อ้งปิดกิจการไปหลายแห่ง จากการสัมภาษณ์ในปี 2538 เกิดน ้าท่วมใหญ่ท าใหเ้ตาเผา
เสียหายจ านวนมากและในช่วงปี 2539 เป็นช่วงท่ีเกิดวกิฤตเศรษฐกิจแต่งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
สามารถฝ่าวกิฤตเศรษฐกิจมาไดด้ว้ยการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชแ้ละ เน่ืองจาก
ในปี 2540 เกาะเกร็ดไดรั้บส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาจึงสามารถ
กลบัมาเฟ่ืองฟูอีกคร้ังจากการร่วมมือกนัของชุมชน วดัและหน่วยงานของรัฐและไดส้ร้างเตาเผาแบบใช้
ไฟฟ้าและแก๊สและมีการพฒันารูปแบบของสินคา้ ท าเป็นของท่ีระลึก เคร่ืองตกแต่ง ท่ีมีขนาดเล็กสะดวก
ในการขนยา้ย เช่น จานโชว ์นาฬิกา ชุดน ้าชา หมอ้น ้าสลกัลายวจิิตรขนาดเล็ก เคร่ืองป้ันดินเผาขนาดจ๋ิว 
กระปุกขมิ้น และไดมี้การพฒันาออกแบบเพื่อใหต้รงตามอุปสงคข์องตลาดเช่น โคมไฟรูปต่างๆ กล่อง
ใส่กระดาษทิชชูสลกัลาย เคร่ืองป้ันลอยตวัรูปคนและสัตว ์ของใชส้ าหรับแต่งสวนและตูป้ลา ของท่ี
ระลึก 

 
          
 
 
 
 




