
บทที ่6 
การประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบังานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพืน้เมือง 

 
จากสมมติฐานท่ีว่าการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ช่วยสร้างความย ัง่ยืนทาง

เศรษฐกิจแก่งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง บา้นเกาะเกร็ด การท่ีงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ด สามารถด ารงเป็นอาชีพใหก้บัชุมชนบา้นเกาะเกร็ดและท ารายไดส้ร้างช่ือเสียงมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัแสดงวา่ชุมชนบา้นเกาะเกร็ดไดด้ าเนินวิถีชีวิตและประกอบกิจการเป็นไปตาม
แนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไรและแนวโนม้อนาคตจะสามารถด าเนินกิจการไดอ้ยา่งย ัง่ยืน
ต่อไปอยา่งไร โดยมีกรอบแนวความคิดวา่การด าเนินตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงประกอบดว้ย 
ตวัแปร 5 ตวัไดแ้ก่         (1) ความพอประมาณ 

                                 (2)  ความมีเหตุผล 
                                 (3) ความมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
             (4) เง่ือนไขความรู้ 
                                 (5) เง่ือนไขคุณธรรม  

 จะน าไปสู่ความย ัง่ยืนของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง บา้นเกาะเกร็ดซ่ึงตวับ่งช้ี
ไดแ้ก่การท่ีงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง  บา้นเกาะเกร็ด  สามารถด ารงอยู่ได้และยงัคงท า
รายไดใ้หก้บัชุมชนสามารถสร้างอาชีพ  มีรายไดแ้น่นอน มัน่คง   
 

 
 
 
  
 

  
 
ผลจากการศึกษาวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
(1) ความพอประมาณ  

ตวับ่งช้ีไดแ้ก่  
- การใชปั้จจยัการผลิต ใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เช่นดิน ฟืน ในอดีตดินท่ีเกาะเกร็ดจะมี

คุณสมบติัท่ีดีเหมาะสมกบัการท าเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง ฟืนก็สามารถหาไดง่้ายในเกาะเกร็ด 
- แรงงานและช่างฝีมือจะใชค้นในครอบครัวช่วยกนัผลิตและใชค้วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินซ่ึงสืบทอด

มาจากบรรพบุรุษ เน่ืองจากชาวมอญท่ีมาอยูท่ี่เกาะเกร็ดมีความรู้ความช านาญในการท าเคร่ืองป้ันดินเผา
อยูแ่ลว้ 

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 (1) ความพอประมาณ 
 (2)  ความมีเหตุผล 
 (3) ความมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
 (4) เง่ือนไขความรู้ 
 (5) เง่ือนไขคุณธรรม 

 ความย ัง่ยนืของงานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง 
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- วถีิชีวติ ใชชี้วติความเป็นอยูเ่รียบง่ายไม่ใชจ่้ายเกินตวั ไม่ลงทุนเกินขนาด ลงทุนเฉพาะท่ีมีอยูห่รือ
ผลิตเฉพาะท่ีมีลูกคา้มาสั่ง 

(2) ความมีเหตุผล 
ตวับ่งช้ีไดแ้ก่  
- มีการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ ์ตามท่ีตลาดตอ้งการ เช่น จากเดิมผลิตโอ่ง หมอ้ ครก ต่อมา
พฒันามาเป็นชุดน ้าชา เคร่ืองประดบัตกแต่งบา้น ของท่ีระลึก 
- ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย เพื่อลดความเส่ียง 

(3) ความมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
ตวับ่งช้ีไดแ้ก่  

- พยายามศึกษาพฒันาเทคนิคการท าผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา 

- พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละออกแบบผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง 
- มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น ช่างป้ันและช่างฝีมือมีความ

ยดืหยุน่สามารถพฒันาฝึกหดัการป้ันและการสลกัลายเพื่อใหส้ามารถปรับเปล่ียนไปตาม
ความตอ้งการของตลาดในแต่ละยคุแต่ละสมยั   

- ชุมชนมีความเขม้แขง็มีความผกูพนั ช่วยเหลือกนั โดยมีวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวดัเป็นศูนยร์วม 

(4) เง่ือนไขความรู้ 
ตวับ่งช้ีไดแ้ก่  

- มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินซ่ึงถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษและพฒันาดดัแปลงใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 

- มีศูนยอ์บรมงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองในชุมชนบา้นเกาะเกร็ดเพื่อฝึกฝน
อบรมเยาวชนรุ่นหลงัและพฒันาปรับปรุงเทคนิคการผลิตใหม่ 

- หาขอ้มูลข่าวสารและความรู้เพิ่มเติมจากภายนอก  
(5) เง่ือนไขคุณธรรม  

ตวับ่งช้ีไดแ้ก่  
- มีความอดทน ขยนั พากเพียร ชุมชนท่ีบา้นเกาะเกร็ดตอ้งประสบปัญหาน ้าท่วมทุกปี 
- ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั มีไมตรีต่อกนั 
- ชุมชนมีความสามคัคี ร่วมกนัท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

จากตวับ่งช้ีต่างๆแสดงให้เห็นวา่การด าเนินงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา บา้นเกาะเกร็ดเป็นไปตาม
แนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าใหง้านหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ดสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แต่อยา่งไรก็ตามจากการ
วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และสภาพปัญหาท่ีงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
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พื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ดก าลงัประสบและมีแนวโนม้ในอนาคตท่ีท าใหต้วับ่งช้ีบางตวัไม่สามารถท าได้
ตามแนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะเร่ืองการใชปั้จจยัการผลิต ท่ีในปัจจุบนัไม่สามารถหา
วตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินไดเ้น่ืองจากสภาพแวดลอ้มไดเ้ปล่ียนไป จึงตอ้งสั่งซ้ือดินและฟืนจากท่ีอ่ืน ซ่ึง
เป็นปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัจึงท าใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึนมาก ซ่ึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีอาจท าใหง้าน
หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาไม่สามารถอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ีจึงจ าเป็นตอ้งน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยกุตใ์ชเ้พื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีก าลงัทวคีวามรุนแรงมากข้ึนซ่ึงจะเป็นอุปสรรคไม่ให้
งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาไม่สามารถอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป แต่หากน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสร้างภูมิคุม้กนัในตวัเองโดยการศึกษาหาความรู้ รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัจะ
เกิดข้ึนและใชห้ลกัเหตุผลในการตดัสินใจเพื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆโดยทั้งน้ีชุมชนจะตอ้ง
สร้างความเขม้แขง็เพื่อท่ีจะมีอ านาจในการต่อรองและมีความสามคัคีร่วมมือกนัช่วยเหลือใหง้าน
หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองซ่ึงถือวา่เป็นมรดกทางวฒันธรรมอยา่งหน่ึงใหส้ามารถด ารงอยูไ่ด้
ต่อไป 

 
ตารางท่ี 7 สรุปการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอดีตและแนวโนม้ในอนาคต 

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ตวับ่งช้ี :ในอดีต แนวโนม้ในอนาคต ความย ัง่ยนื 

1 ความพอประมาณ  ใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ไม่สามารถท าได ้ ไม่ย ัง่ยนื 
 แรงงานและช่างฝีมือเป็น

คนในครอบครัว 
 ช่างฝีมือเร่ิมลดลง ไม่ย ัง่ยนื 

  วถีิชีวติ ใชชี้วติความ
เป็นอยูเ่รียบง่ายไม่ใชจ่้าย
เกินตวั 

เหมือนเดิม ย ัง่ยนื 

 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ตวับ่งช้ี :ในอดีต แนวโนม้ในอนาคต ความย ัง่ยนื 

2 ความมีเหตุผล 
  

มีการพฒันารูปแบบ
ผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง 

เหมือนเดิม  ย ัง่ยนื 

  ผลิตภณัฑมี์ความ
หลากหลาย เพื่อลดความ
เส่ียง  

เหมือนเดิม ย ัง่ยนื 
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หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ตวับ่งช้ี :ในอดีต แนวโนม้ในอนาคต ความย ัง่ยนื 

 3 ความมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
 

พยายามศึกษาพฒันาเทคนิค
การท าผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  

เหมือนเดิม ย ัง่ยนื 

 พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละ
ออกแบบผลิตภณัฑอ์ยา่ง
ต่อเน่ือง  

เหมือนเดิม ย ัง่ยนื 

 มีการเตรียมความพร้อมต่อ
การเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน  

เหมือนเดิม ย ัง่ยนื 

 ชุมชนมีความเขม้แขง็  ยงัสรุปไม่ได ้ ไม่ย ัง่ยนื 
 

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ตวับ่งช้ี :ในอดีต แนวโนม้ในอนาคต ความย ัง่ยนื 

 4 เง่ือนไขความรู้ มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
พฒันาดดัแปลงอยา่งต่อเน่ือง 
 

เหมือนเดิม  ย ัง่ยนื 

 มีศูนยอ์บรมงานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองเพื่อ
เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ 

เนน้การน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชม้ากข้ึน 

ย ัง่ยนื 

 หาขอ้มูลข่าวสารและความรู้
เพิ่มเติมจากภายนอก 

ตอ้งขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานของ
รัฐ 

ย ัง่ยนื  

 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ตวับ่งช้ี :ในอดีต แนวโนม้ในอนาคต ความย ัง่ยนื 

5เง่ือนไขคุณธรรม  มีความอดทน ขยนั พากเพียร  เหมือนเดิม ย ัง่ยนื 
 ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั มีไมตรี

ต่อกนั 
เหมือนเดิม ย ัง่ยนื 

 ชุมชนมีความสามคัคี  ยงัสรุปไม่ได ้ ไม่ย ัง่ยนื 
 
จากตารางท่ี 7 แสดงใหเ้ห็นวา่มีอุปสรรคหลายอยา่งท่ีท าใหไ้ม่สามารถด าเนินไปตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไดค้รบเหมือนในอดีตจึงมีผลท าใหง้านหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองอาจจะไม่
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สามารถอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืถา้มิไดร่้วมกนัแกไ้ข ดงันั้นจึงไดน้ าผลการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคมาพิจารณาเพื่อหากลยทุธ์ในการแกปั้ญหา จากการศึกษาวจิยัและการสัมมนากลุ่มยอ่ยเพื่อ
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น จะพบวา่งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองก าลงัประสบปัญหาในขั้นท่ี
จะตอ้งใชก้ลยทุธ์เชิงรับ โดยมีวตัถุประสงคแ์ละแผนงานดงัต่อไปน้ี 
 
1 กลยทุธ์การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑแ์ละผลิตสินคา้ใหม่ใหมี้ลกัษณะเฉพาะท่ีเกาะเกร็ด 

วตัถุประสงค์   
เพื่อพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ใหโ้ดดเด่น ใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม ทนัสมยัตรงตามอุปสงค์

ของลูกคา้ เช่น แต่เดิมผลิตโอ่ง หมอ้ กระถางซ่ึงตอ้งใชดิ้นเป็นจ านวนมากมีขนาดใหญ่โตยากในการขน
ยา้ยเปล่ียนมาผลิตสินคา้ท่ีมีขนาดเล็กลง เช่น กระปุกขมิ้น โคมไฟท่ีมีลายวจิิตรแกะสลกัสวยงามหรือ
ออกแบบเป็นเคร่ืองประดบัตบแต่งบา้นซ่ึงจะมีราคาสูงกวา่หรือท ามูลค่าเพิ่มไดม้ากข้ึนเป็นการลด
จุดอ่อนทางดา้นทรัพยากรการผลิตลดลง นอกจากนั้นการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑแ์ละผลิตสินคา้ใหม่
ใหมี้ลกัษณะเฉพาะจะช่วยสร้างความแตกต่างในสายตาของผูซ้ื้อ ลกัษณะของสินคา้ไม่เหมือนใคร ท าให้
ไม่มีผูข้ายรายอ่ืนมาเลียนแบบหรือแข่งขนัได ้เป็นการลดอุปสรรคทางดา้นการมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มข้ึน  
การมีอ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อและการมีสินคา้อ่ืนมาทดแทน ท าใหส้ามารถก าหนดราคาไดห้รือมี
อ านาจในการต่อรองกบัผูซ้ื้อและสามารถขยายตลาดได ้ 

แผนงาน    
1.1 การส่งเสริมใหมี้การออกแบบรูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆใหมี้ความหลากหลายเพื่อประโยชน์

ในการใชส้อยแต่ยงัคงแฝงเอกลกัษณ์ดัง่เดิมไว ้โดยอาจจดัใหมี้การประกวดการแข่งขนัออกแบบ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา  

1.2 การจดัอบรมใหค้วามรู้ทางดา้นการออกแบบ ดีไซน์ รูปแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างสรรค์
สินคา้ใหม่และจดัแสดงผลงานเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมผลงานใหส้ามารถผลิตออกมาใช้
งานไดจ้ริง 

1.3การจดัศูนยใ์หค้  าปรึกษาการออกแบบผลิตภณัฑ์และขั้นตอนในการผลิตเทคนิคใหม่ 
 
2 กลยทุธ์การพฒันาทางดา้นบุคคล ช่างฝีมือแรงงานและผูป้ระกอบการทางดา้นการจดัการและการตลาด  

วตัถุประสงค์  
เพื่อเพิ่มแรงงานฝีมือและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมท่ีเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีถ่ายทอดสืบ

ต่อกนัมาซ่ึงถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมและทุนทางปัญญาเป็นการลดจุดอ่อนทางดา้นแรงงานมีฝีมือหา
ยากและเพิ่มความรู้ทางดา้นการตลาดและการบริหารจดัการใหก้บัชุมชนและสามารถน าไปแกไ้ขปัญหา
ท่ีประสบไดเ้ป็นการลดจุดอ่อนทางดา้นปัญหาทางการตลาดและการจดัการ 
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แผนงาน 
2.1 การจดังานแสดงสินคา้งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองโดยใหช่้างฝีมือท าการสาธิต

วธีิการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์และกระตุน้ใหมี้คนมาสนใจงานศิลปะซ่ึง
จะเป็นทั้งการส่งเสริมการคา้และการฝึกอบรมส าหรับผูท่ี้สนใจจะเรียน 

2.2 การจดัศูนยอ์บรบฝึกหดัป้ันงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและจดัใหมี้การประกวดผลงาน
เพื่อสร้างช่ือเสียงส าหรับช่างฝีมือและท าใหเ้ยาวชนสนใจงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผามากข้ึน  

2.3 การร่วมมือกบัทางโรงเรียนในเกาะเกร็ดเพื่อฝึกอบรมการท าเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองให้
นกัเรียนท่ีสนใจ 

2.4 การจดัอบรมความรู้ทางดา้นการตลาดและการจดัการแก่ชุมชนและผูป้ระกอบการและการ
ใหค้  าปรึกษาทางการตลาด การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑท์างดา้นต่างๆ การจดัท าและออกแบบ
บรรจุภณัฑหี์บห่อ รวมทั้งการรวมกลุ่มกนัจดังานแสดงสินคา้นอกสถานท่ี  
 
3 กลยทุธ์การสร้างความร่วมมือในชุมชนเพื่อพฒันาใหชุ้มชนเขม้แขง็  

วตัถุประสงค์ 
 เพื่อสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ เป็นการลดจุดอ่อนและอุปสรรคทางดา้นต่างๆ เน่ืองจากการท่ีชุมชน
เขม้แขง็ประชาชนร่วมมือกนัจะเป็นพลงัในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่างๆและพฒันาชุมชนให้
ย ัง่ยนื ดงันั้นงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองจะอยูไ่ดย้ ัง่ยนืต่อไปตอ้งอาศยัความร่วมมือของคน
ภายในชุมชน ปัญหาต่างๆคนภายนอกชุมชนหรือภาครัฐบาลไม่สามารถเขา้ใจหรือล่วงรู้ตน้เหตุของ
ปัญหาไดเ้ท่ากบัคนภายในชุมชน ดงันั้นคนภายในชุมชนตอ้งร่วมสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็รวมแกปั้ญหา
และใหข้อ้มูลแก่ภาครัฐบาลเพื่อแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

แผนงาน 
3.1 การจดัตั้งคณะกรรมการประสานงานและสร้างความร่วมมือระหวา่งชุมชน จดัหาผูน้ าชุมชน

และสร้างจิตส านึกถึงการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมือง 

3.2 การเผยแพร่หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางปฏิบติัและการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกบัคนในชุมชน งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองและชีวติความเป็นอยูแ่ละ
แสดงใหเ้ห็นวา่ท่ีงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาสามารถด ารงสืบมาไดจ้นถึงปัจจุบนัดว้ยการด าเนินตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีเหตุผลมีความพอประมาณและมีภูมิคุม้กนัร่วมทั้งด าเนินมาพร้อมดว้ย
ความรู้ท่ีสะสมมาจากบรรพบุรุษและมีคุณธรรมในการด าเนินชีวิตคนในชุมชนมีน ้าใจช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั คนในชุมชนร่วมมือกนัฝ่าฟันอุปสรรคและวกิฤตเศรษฐกิจมาไดจึ้งท าใหง้านหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองด ารงอยูไ่ดถึ้งปัจจุบนั  



 
 

- 51 -  

3.3 การจดัอบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหต้ระหนกัถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชก้บัการด ารงชีวติและการด าเนินงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองอยา่งต่อเน่ือง 

  
นอกจากนั้นในการพิจารณาลกัษณะการท างานของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองจะน า

กรอบแนวคิดของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกัการ 9 ประการของผลงานวจิยัของ ศ.ดร.
อภิชยั พนัธเสนและคณะมาเป็นดชันีช้ีวดั จากสมมติฐานท่ีวา่การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุตใ์ชช่้วยสร้างความย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจแก่งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง บา้นเกาะเกร็ด  

  ลกัษณะการท างานของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิด
ของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกัการ 9 ประการ ไดแ้ก่ 

1. การเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองใชอุ้ปกรณ์
เคร่ืองมือแบบง่ายๆ ตน้ทุนการผลิตต ่าเช่น แป้นหมุน  ท่ีแกะลาย ซ่ึงใชภู้มิปัญญาท่ี
ถ่ายทอดกนัมาจากบรรพบุรุษ 

2. เนน้การใชแ้รงงาน งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองใชแ้รงงานเป็นหลกัและส่วน
ใหญ่จะใชแ้รงงานของคนภายในครอบครัวถือเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน 

3. มีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองเป็นงานอิสระมีความ
ยดืหยุน่บริหารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสมหรือสามารถท าไดค้นเดียว 

4. ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองควร
ด าเนินธุรกิจอยา่งรอบคอบ ไม่โลภมากและมองการณ์ไกลเนน้ก าไรในระยะยาวเป็นหลกั 

5. ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองควรประกอบธุรกิจอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต ไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภค ลูกคา้ ลูกจา้งและผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ ดงันั้นผูป้ระกอบการราย
ใดสามารถปฏิบติัไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะสามารด าเนินธุรกิจไดอ้ย่าง
ย ัง่ยนื 

6. มีผลิตภณัฑ์หลายชนิดและสามารถปรับเปล่ียนได้ง่ายเพื่อกระจายความเส่ียง ผลิตภณัฑ์
ของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองจะมีหลากหลายชนิดเพื่อให้ตรงตามอุปสงค์
ของตลาด 

7. การไม่ก่อหน้ีสินจนเกินความสามารถในการบริหารจดัการ โดยทัว่ไปการด าเนินการของ
งานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ด จากการสัมภาษณ์หน่วยผลิตราย
ใหญ่ไม่มีการกูย้มืเงิน จะลงทุนท าเท่าท่ีตนเองมีอยูซ่ึ่งสอดคลอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8. การใช้วตัถุดิบท่ีหาได้ในท้องถ่ินเป็นหลักและเน้นตลาดในท้องถ่ิน งานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีเกาะเกร็ดในอดีตจะเน้นใช้วตัถุดิบหรือทรัพยากรท่ีมีอยู่ตาม
ทอ้งถ่ิน เช่น ดิน ฟืน แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มไดเ้ปล่ียนไป 
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จากการพิจารณาลกัษณะการท างานของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองโดยทัว่ไป
สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกัการ 9 ประการขาดเพียง 1ขอ้
เร่ืองการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การท่ีงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ี
บ้านเกาะเกร็ดสามารถด ารงอยู่ได้จนทุกวนัน้ี ส่วนหน่ึงเป็นเพราะลักษณะการด าเนินงานของงาน
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีมีความยืดหยุ่นอยู่ในตวัเอง และมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
แนวคิดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบติัและการพฒันาท่ีจะท าให้สามารถ
ด าเนินอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ด
สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืเน่ืองจากมีแนวปฏิบติัท่ียึดหลกัพอเพียง ไม่ประมาณและสร้างภูมิคุม้กนัท่ี
ดี ด าเนินงานภายใตค้วามรู้ รอบครอบและมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบกิจการงานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผา  
 นอกจากลกัษณะการท างานของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
แนวคิดของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าใหง้านหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาด ารง
อยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืคือการท่ีมีชุมชนท่ีเขม้แขง็ซ่ึงจะเป็นภูมิคุม้กนัท่ีจะท าใหง้านหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
สามารถฝ่าฟันอุปสรรคและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆได ้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพฒันา
ชุมชนจะตอ้งเร่ิมจากภายในชุมชนก่อน เร่ิมท่ีคนภายในชุมชนจะตอ้งร่วมกนัสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็
ปัญหาต่างๆคนภายในชุมชนจะเขา้ใจและสามารถตดัสินใจแกไ้ขไดดี้กวา่คนจากภายนอก ดงันั้นเท่าท่ี
ผา่นมาการเขา้ไปช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐโดยไม่มีคนภายในชุมชนร่วมตดัสินใจจะไม่เกิด
ประโยชน์เท่าท่ีควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




