
บทที ่7  
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

งานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ดเป็นอาชีพหลกัท่ีชุมชนได้ท ากนัมา
ตั้งแต่สมยัโบราณจนมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั  ถือเป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาและเป็น
ทุนทางสังคมซ่ึงไดน้ าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาชุมชน แต่เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มไดเ้ปล่ียนไปทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมท าให้งานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองลดน้อยลงเร่ือยๆซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดาย 
ถา้คนรุ่นหลงัไม่ช่วยกนัอนุรักษ์ไว ้ดงันั้นวตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีไดแ้ก่ (1) เพื่อศึกษาบริบท และ
พฒันาการของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ด (2) เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง (3) เพื่อวิเคราะห์หาสภาพปัญหาของ
งานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง และ (4) เพื่อศึกษาการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กบังานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองและน าไปสู่ความมัน่คงย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจแก่
ชุมชน    

 ขอบเขตการวิจยั  ก าหนดพื้นท่ีศึกษางานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง บา้นเกาะเกร็ด  
อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  โดยศึกษาจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล 4 กลุ่มไดแ้ก่ (1) กลุ่มหน่วยผลิตหรือ
ผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา โดยสัมภาษณ์เชิงลึกกบัหน่วยผลิตหรือโรงงานผลิตทั้ง  4 
แห่งท่ีเหลืออยู่และผูป้ระกอบการรายย่อย 3 รายและสุ่มสัมภาษณ์ คนงานและช่างป้ัน7 คน (2) กลุ่ม
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยสุ่มตวัอยา่งสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐ 5 คน (3)กลุ่มนกัท่องเท่ียว
หรือลูกค้าท่ีมาท่ีเกาะเกร็ด โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงให้ตอบแบบสอบถาม 100 คน (4)กลุ่ม
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นเกาะเกร็ด โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงให้ตอบแบบสอบถาม 70 คน และ
มีการจดัสัมมนากลุ่มย่อย ในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2553 โดยมีวตัถุประสงค์ (1)เพื่อให้ผูร่้วมสัมมนาร่วมกนั
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับงานวิจยั (2)เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นหาแนวทาง
ปรับปรุงและพฒันางานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองให้อยู่ได้อย่างย ัง่ยืน (3)เพื่อเผยแพร่หลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใหชุ้มชนร่วมกนัสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนโดยน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใ์ชซ่ึ้งถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน
ต่อไป  

สรุปผลการวจัิย พบวา่ 
1 งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีเกาะเกร็ดเป็นอาชีพหลกั สามารถท ารายไดใ้หก้บัคน

ในชุมชนมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนัโดยมีววิฒันาการดดัแปลงมาจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีไดส้ะสมกนัมาและพฒันาผลิตภณัฑ ์รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเทคนิคการผลิตให้เหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคมและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนไป  

 
2 ผลจากการวเิคราะห์ทางดา้น SWOT พบวา่งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีเกาะเกร็ด

ก าลงัประสบปัญหาทางดา้นตน้ทุนปัจจยัการผลิตเพิ่มสูงข้ึนในขณะท่ีไม่สามารถก าหนดราคาได ้ผูซ้ื้อมี
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อ านาจต่อรองมากข้ึนโดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีผูผ้ลิตรายอ่ืน
สามารถผลิตได ้เน่ืองจากท่ีเกาะเกร็ดจะมีตน้ทุนทางดา้นการขนยา้ยและค่าขนส่งสูงกวา่แหล่งผลิตอ่ืนท่ี
ติดถนน แต่ทั้งน้ีถา้เป็นงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีใชฝี้มือเป็นเอกลกัษณ์ส่วนตวัมีลายสลกัวจิิตรจะ
มีคู่แข่งขนันอ้ยราย จึงสามารถต่อรองราคากบัผูซ้ื้อได ้อยา่งไรก็ตามงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองยงัมีปัญหาจากปัจจยัภายในเก่ียวกบัการขาดแคลนช่างฝีมือ ซ่ึงตอ้งกระตุน้ให้เยาวชนรุ่นหลงัหนั
มาสนใจงานศิลปหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองและส่งเสริมใหมี้งานสร้างสรรคโ์ดยน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชซ่ึ้งท าใหมี้ลูกคา้และสร้างอุปสงคข์องตลาดไดต้ลอดเวลาเหมือนดงัในอดีตท่ีผา่น
มาไดมี้การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัอุปสงคข์องตลาดเช่น จากเดิมผลิตหมอ้ โอ่ง อ่าง 
ปรับเปล่ียนมาผลิตกระถาง หมอ้น ้าแกะสลกั และประยกุตเ์ป็นโคมไฟ หมอ้น ้าและโถขนาดเล็ก ของท่ี
ระลึก และของตกแต่งบา้นและตูป้ลาท่ีท าดว้ยดินเผา  ดงันั้นจึงเป็นไปตามข้อสมมติฐาน ข้อที ่1 ทีว่่า 
แม้ว่างานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพืน้เมืองจะมีอุปสรรคและมีจุดอ่อน  แต่กม็ีจุดแข็งและโอกาส
บางอย่างจึงท าให้งานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพืน้เมืองเป็นอาชีพดั่งเดิมทีส่ามารถถ่ายทอดกนัมา
จนถึงปัจจุบัน ส าหรับผลการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของงานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง บา้นเกาะเกร็ดไดแ้ก่ 

จุดแข็ง  
(1) ความสามารถของช่างป้ันและช่างฝีมือ มีความยดืหยุน่สามารถพฒันาฝึกหดัการป้ันและการสลกั

ลายเพื่อใหส้ามารถปรับเปล่ียนไปตามความตอ้งการของลูกคา้  
(2) ลกัษณะความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีเกาะเกร็ดมี

การผลิตผลิตภณัฑ์หลายรูปแบบสามารถพฒันาปรับเปล่ียนผลิตภณัฑอ์อกมาหลากหลายเพื่อให้
ตรงตามความตอ้งการของอุปสงคข์องตลาด ถือเป็นการหลีกเล่ียงความเส่ียง รูปแบบของ
ผลิตภณัฑส์ามารถประยกุตใ์หป้รับใชไ้ดก้บัทุกยคุทุกสมยัแต่ยงัคงแฝงแบบลวดลายของ
วฒันธรรมเดิมไว ้

(3) ความมีช่ือเสียงของเกาะเกร็ด เกาะเกร็ดมีช่ือเสียงทางดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองตั้งแต่สมยัโบราณเป็นท่ีรู้จกักนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(4) แหล่งท่ีตั้ง เกาะเกร็ดเป็นแหล่งท่ีตั้งท่ีดีทั้งในอดีตและปัจจุบนั ในอดีตเหมาะส าหรับเป็นแหล่ง
ผลิตท่ีดีมีปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัสามารถหาไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินและเป็นแหล่ง
จ าหน่ายหรือเป็นตลาดท่ีดีมีการขนส่งสะดวกทางเรือ ส าหรับในปัจจุบนัเกาะเกร็ดกลายมาเป็น
แหล่งชุมชนอยูใ่กลเ้มืองหลวงท าใหเ้ป็นแหล่งจ าหน่ายท่ีดีเป็นศูนยก์ลางการคา้และพฒันา
กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเป็นท่ีดึงดูดลูกคา้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

จุดอ่อน   
(1) ทรัพยากรการผลิตลดลง ทรัพยากรการผลิตท่ีส าคญัของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาเร่ิมหา

ยากท าใหมี้ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ท าใหเ้คร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองมีตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน
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กวา่เดิมมากในขณะท่ีราคาขายไม่สามารถก าหนดไดเ้น่ืองจากมีผูผ้ลิตจากท่ีอ่ืนหรือคู่แข่งจาก
ภายนอกมากข้ึน 

(2) แรงงานมีฝีมือหายาก ช่างป้ันและช่างแกะสลกัลายมีเหลืออยูไ่ม่ก่ีคนและเด็กรุ่นหลงัไม่ค่อย
สนใจจะฝึกหดัเพื่อเป็นอาชีพหลกั  

(3) ปัญหาทางการตลาดและการจดัการ ไม่ค่อยมีกลยทุธ์ทางการตลาด ส่วนใหญ่จะผลิตเฉพาะท่ีมี
ลูกคา้มาสั่งและบางคร้ังลูกคา้มาสั่งทีละมากๆตอ้งใชเ้วลาหรือท าไม่ทนัในระยะเวลาท่ีก าหนด 
นอกจากนั้นในกระบวนการผลิตบางคร้ังจะมีปัญหาเก่ียวกบัการจดัการ โดยเฉพาะเร่ืองเตาเผา
มกัจะมีขอ้จ ากดั  

(4) การขาดการรวมตวักนัอยา่งเป็นทางการ ท าใหไ้ม่มีอ านาจในการต่อรองทางการตลาด การร่วม
กลุ่มกนัสร้างเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑแ์ละการแกปั้ญหาทางดา้นต่างๆ 
 

โอกาส   
(1) นโยบายของรัฐบาล มีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวท าให้เกาะเกร็ดไดรั้บการส่งเสริมเป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดันนทบุรี จึงส่งผลใหเ้กาะเกร็ดมีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศมาเท่ียวกนัมากมายจนถึงทุกวนัน้ีโดยเฉพาะวนัเสาร์และอาทิตย ์ส่งผลใหมี้
นกัท่องเท่ียวเขา้มาดูการสาธิตท าเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองและซ้ือสินคา้กลบัไป ถือเป็นการเปิด
ตลาดท าใหลู้กคา้จากหลายๆท่ีมารู้จกังานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา เน่ืองจากท่ีเกาะเกร็ดเป็นท่ี
มีช่ือเสียงทางดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง 

(2)  ภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตวั   ยิง่ภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตวัจะกระตุน้ใหมี้นกัท่องเท่ียวและอุปสงคต่์อ
เคร่ืองป้ันดินเผาเพิ่มข้ึน 

(3) ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีมีการพฒันาอุปกรณ์เคร่ืองทุ่นแรงมากข้ึน ท าใหป้ระหยดัเวลา
และสะดวกในการท างานมากข้ึน  

อุปสรรค  
(1) การมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มข้ึน  ท  าใหส่้วนแบ่งตลาดของเกาะเกร็ดลดลงเน่ืองจากผลิตภณัฑ์

บางอยา่ง เช่น กระถาง สามารถฝึกผลิตไดง่้ายไม่มีลกัษณะเฉพาะจึงเกิดคู่แข่งไดง่้าย 
(2) การมีอ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ เน่ืองจากมีผูผ้ลิตหลายรายเพิ่มข้ึน ผลิตสินคา้ท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยๆกนัตลาดเป็นของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อจึงมีอ านาจการต่อรอง  
(3) การมีสินคา้อ่ืนมาทดแทน ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยมีีการผลิตพลาสติก อลูมิเนียมท าใหมี้

ผลิตภณัฑท่ี์ใชท้ดแทนงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผามากข้ึน 
และผลจากการวจิยัและการสัมมนากลุ่มยอ่ย แสดงใหเ้ห็นวา่สภาพปัญหาในปัจจุบนัท่ีงาน

หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองก าลงัประสบอยูใ่นขั้นรุนแรง จึงขอเสนอกลยทุธ์เชิงรับ ดงัต่อไปน้ี 
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กลยุทธ์เชิงรับทีจ่ะใช้ส าหรับงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพืน้เมืองทีบ้่านเกาะเกร็ด ไดแ้ก่ 
1 )  กลยทุธ์การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑแ์ละผลิตสินคา้ใหม่ใหมี้ลกัษณะเฉพาะท่ีเกาะเกร็ด 

เพื่อพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ใหโ้ดดเด่น และผลิตสินคา้ใหม่ใหมี้ลกัษณะเฉพาะ โดยมีแผนงานดงัน้ี 
1.1 การส่งเสริมใหมี้การออกแบบรูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆใหมี้ความหลากหลายเพื่อประโยชน์

ในการใชส้อยแต่ยงัคงแฝงเอกลกัษณ์ดัง่เดิมไว ้โดยอาจจดัใหมี้การประกวดการแข่งขนัออกแบบ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา  

1.2 การจดัอบรมใหค้วามรู้ทางดา้นการออกแบบ ดีไซน์ รูปแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างสรรค์
สินคา้ใหม่และจดัแสดงผลงานเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมผลงานใหส้ามารถผลิตออกมาใช้
งานไดจ้ริง 

1.3การจดัศูนยใ์หค้  าปรึกษาการออกแบบผลิตภณัฑ์และขั้นตอนในการผลิตเทคนิคใหม่ 
 

         2) กลยทุธ์การพฒันาทางดา้นบุคคล ช่างฝีมือแรงงานและผูป้ระกอบการทางดา้นการจดัการและ
การตลาด เพื่อเพิ่มแรงงานฝีมือและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมท่ีเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีถ่ายทอดสืบ
ต่อกนัมาและเพิ่มความรู้ทางดา้นการตลาดและการบริหารจดัการใหก้บัชุมชนและสามารถน าไปแกไ้ข
ปัญหาท่ีประสบได ้โดยมีแผนงานดงัน้ี 

2.1 การจดังานแสดงสินคา้งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองโดยใหช่้างฝีมือท าการสาธิต
วธีิการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์และกระตุน้ใหมี้คนมาสนใจงานศิลปะซ่ึง
จะเป็นทั้งการส่งเสริมการคา้และการฝึกอบรมส าหรับผูท่ี้สนใจจะเรียน 

2.2 การจดัตั้งศูนยอ์บรบฝึกหดัป้ันงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและจดัใหมี้การประกวด
ผลงานเพื่อสร้างช่ือเสียงส าหรับช่างฝีมือและท าใหเ้ยาวชนสนใจงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผามากข้ึน  

2.3 การร่วมมือกบัทางโรงเรียนในเกาะเกร็ดเพื่อฝึกอบรมการท าเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองให้
นกัเรียนท่ีสนใจ 

2.4 การจดัอบรมความรู้ทางดา้นการตลาดและการจดัการแก่ชุมชนและผูป้ระกอบการและการ
ใหค้  าปรึกษาทางการตลาด การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑท์างดา้นต่างๆ การจดัท าและออกแบบ
บรรจุภณัฑหี์บห่อ รวมทั้งการรวมกลุ่มกนัจดังานแสดงสินคา้นอกสถานท่ี  

 
        3) กลยทุธ์การสร้างความร่วมมือในชุมชนเพื่อพฒันาใหชุ้มชนเขม้แขง็   
 เพื่อสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ และใหมี้การรวมตวักนัของผูผ้ลิตเพื่อท าใหมี้อ านาจการต่อรองทาง 
การตลาดและการร่วมกนัพฒันาชุมชน โดยมีแผนงานดงัน้ี 

3.1 การจดัตั้งคณะกรรมการประสานงานและสร้างความร่วมมือระหวา่งชุมชน จดัหาผูน้ าชุมชน
และสร้างจิตส านึกถึงการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมือง 
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3.2 การเผยแพร่หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางปฏิบติัและการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกบัคนในชุมชน งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองและชีวติความเป็นอยูแ่ละ
แสดงใหเ้ห็นวา่ท่ีงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาสามารถด ารงสืบมาไดจ้นถึงปัจจุบนัดว้ยการด าเนินตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีเหตุผล มีความพอประมาณและมีภูมิคุม้กนัรวมทั้งด าเนินมาพร้อมดว้ย
ความรู้ท่ีสะสมมาจากบรรพบุรุษและมีคุณธรรมในการด าเนินชีวิตคนในชุมชนมีน ้าใจช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั คนในชุมชนร่วมมือกนัฝ่าฟันอุปสรรคและวกิฤตเศรษฐกิจมาไดจึ้งท าใหง้านหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองด ารงอยูไ่ดถึ้งปัจจุบนั 

3.3 การจดัอบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการน าไปประยกุตใ์ชก้บัการด ารงชีวติและการ
ด าเนินงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองอยา่งจริงจงั โดยตอ้งสร้างจิตส านึกและความศรัทธา
ใหก้บัคนในชุมชน 

 
3  ผลการวเิคราะห์หาสภาพปัญหาของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองพบวา่งานหตัถกรรม

เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ดเร่ิมลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจากปัญหาทางดา้นการผลิต ตน้ทุนการ
ผลิตสูงข้ึน ปัญหาทางดา้นแรงงาน ขาดแรงงานฝีมือและปัญหาทางดา้นการตลาด อุปสงคข์องงาน
หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบางชนิดลดลง การผลิตงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบาง
ผลิตภณัฑท่ี์มีขนาดใหญ่ไม่เหมาะสมท่ีจะผลิตท่ีบา้นเกาะเกร็ดเน่ืองจากจะตอ้งใชต้น้ทุนการผลิตท่ีสูง
กวา่ท่ีอ่ืนและไม่สะดวกในการขนยา้ย อยา่งไรก็ตามงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะ
เกร็ดก็สามารถฝ่าวกิฤตต่างๆมาไดเ้น่ืองจากการร่วมมือกนัของชุมชน วดัและหน่วยงานของภาครัฐบาล
ในการฟ้ืนฟูส่งเสริมใหชุ้มชนกลบัมาผลิตงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองข้ึนมาอีก ซ่ึงในอนาคต
จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัของคนในชุมชนร่วมกนัสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ให้แฝงเอกลกัษณ์
เดิมของเกาะเกร็ดและร่วมกนัฟ้ืนฟูใหง้านหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาสามารถเป็นตวัแทนของ
ศิลปวฒันธรรมเดิมและสามารถน ามาประกอบเป็นอาชีพไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป แต่หากคนในชุมชนและ
ผูป้ระกอบการต่างค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนเพื่อความอยูร่อดของแต่ละคน งานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีท าข้ึนเองท่ีเกาะเกร็ดท่ีแฝงไวด้ว้ยเอกลกัษณ์เดิมก็จะลดลงเร่ือยๆและอาจหมด
ไปในท่ีสุดถา้ไม่ร่วมกนัฟ้ืนฟูใหก้ลบัข้ึนมาอีก ซ่ึงตอ้งด าเนินไปตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
4 การสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนและการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชจ้ะช่วย

ใหง้านหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื ท ารายไดใ้หก้บัชุมชนมาตั้งแต่อดีตและ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาและศิลปวฒันธรรมจนถึงปัจจุบนัให้เป็นเอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ิน จากการวเิคราะห์
ตวับ่งช้ีต่างๆแสดงให้เห็นวา่การด าเนินงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา บา้นเกาะเกร็ดเป็นไปตาม
แนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าใหง้านหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ดสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัซ่ึงเป็นไปตามข้อ
สมมติฐาน ข้อที ่2 ทีว่่าการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ใช้ช่วยสร้างความยัง่ยนืทาง
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เศรษฐกจิแก่งานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพืน้เมือง บ้านเกาะเกร็ด แต่ตวับ่งช้ีบางตวัในปัจจุบนัไม่
สามารถเป็นไปตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มไดเ้ปล่ียนไป ดงันั้นจึงตอ้งน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชเ้พื่อจะไดป้รับตวัใหท้นักบัสถานการณ์หรือสร้างภูมิคุม้กนั
ท่ีดี  ดงันั้นการน าหลกั 3 ห่วง 2 เง่ือนไขตามแนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชจ้ะช่วย
สร้างความย ัง่ยนืใหก้บังานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง โดยมีแนวทางดงัต่อไปน้ี 

(1) หลกัความพอประมาณในการสร้างความย ัง่ยนืของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง 
ไดแ้ก่   

- ใชชี้วติท่ีเรียบง่ายอยา่งท่ีเคยด าเนินมา ไม่ใชจ่้ายฟุ่มเฟือยไม่ลงทุนเกินตวั  
- น าความรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ินและประสบการณ์ ความช านาญมาพัฒนาดัดแปลง

ผลิตภณัฑ์และรูปแบบให้โดดเด่นมีลกัษณะเฉพาะโดยใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เช่น แต่
เดิมใชดิ้นและฟืนท่ีมีอยูใ่นเกาะเกร็ดแต่ปัจจุบนัหมดไปแลว้ตอ้งสั่งซ้ือจากท่ีอ่ืน ดงันั้นควร
ออกแบบผลิตภณัฑใ์หใ้ชดิ้นนอ้ยลงหรือหาวตัถุดิบอ่ืนทดแทน 

 (2) หลกัความมีเหตุผลในการสร้างความย ัง่ยนืของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง 
ไดแ้ก่  

- การตดัสินใจลงทุนและด าเนินงานอยา่งมีเหตุผล 
- ร่วมกนัคิดสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ๆอยา่งมีเหตุผลโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 (3) ความมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีในการสร้างความย ัง่ยนืของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง 
ไดแ้ก่ 
 - ร่วมมือกนัสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ เพื่อจะสามารถร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน 
       - ร่วมมือกนัพฒันารูปแบบผลิตภณัฑแ์ละใหมี้ความหลากหลายของผลิตภณัฑเ์พื่อลดความเส่ียง 
(4) เง่ือนไขความรู้ในการสร้างความย ัง่ยนืของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง 
ไดแ้ก่ 

- ศึกษาหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสารและเทคนิคการผลิตใหม่จากภายนอก เพื่อน ามาพฒันาการ
ผลิตในชุมชน  

- น าความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเผยแพร่และอบรมสั่งสอนอยา่งจริงจงั 
       (5) เง่ือนไขคุณธรรมในการสร้างความย ัง่ยนืของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง 

ไดแ้ก่ 
- ร่วมกนัสร้างความสามคัคีในชุมชน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
- มีความอดทน พากเพียร ซ่ือสัตยใ์นการท างาน 
- สร้างจิตส านึกใหลู้กหลานรักใคร่และภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรม งานหตัถกรรม

เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง 
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 ในการแกปั้ญหาจ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือกบัทุกฝ่าย ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัระหวา่ง
ภาคเอกชน ภาครัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะความร่วมมือของคนในชุมชนตอ้งสร้าง
ความเขม้แขง็ ความสามคัคีในชุมชนซ่ึงเป็นไปตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส าหรับขอ้เสนอแนะของแต่ละฝ่ายไดแ้ก่ 
ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการหรือหน่วยผลิต ชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้นเกาะ

เกร็ด 
1 ร่วมมือกนัเพื่อสร้างอ านาจการต่อรองของตลาด ประชาสัมพนัธ์และจดังานแสดงสินคา้  
2 ร่วมกนัจดัตั้งศูนยอ์บรมออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑแ์ละใหค้  าปรึกษาทางดา้นการตลาด 

การจดัการและเทคนิคการผลิตผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ โดยขอความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา
ท่ีเก่ียวขอ้ง   

3 ร่วมกนัจดัตั้งศูนยอ์บรมและสาธิตงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองอยา่งต่อเน่ืองโดยขอ
ความร่วมมือจากทางโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีตอ้งใหชุ้มชนมีส่วนร่วมมากข้ึน
และมีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง  

4 ร่วมกนัก าหนดประเภทสินคา้ท่ีจะน าออกมาจ าหน่ายเน่ืองจากปัจจุบนัไดมี้การน าสินคา้ท่ีผลิต
จากท่ีอ่ืนมาจ าหน่ายท่ีเกาะเกร็ดมากข้ึนและมีบุคคลจากภายนอกเขา้มาคา้ขายท่ีเกาะเกร็ดในช่วง
วนัเสาร์ อาทิตยซ่ึ์งมิใช่เป็นสินคา้พื้นเมือง 
 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและภาครัฐบาล 
1 ร่วมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน ในระยะแรกรัฐบาลอาจตอ้งช่วยใหค้  าแนะน าและ

สนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการประสานงานโดยปล่อยใหชุ้มชนบริหารจดัการดว้ย
ตนเองโดยมีภาครัฐคอยใหก้ารสนบัสนุนและเป็นท่ีปรึกษา  

2 การวางแผนช่วยเหลือสนบัสนุนควรมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองและ
เนน้ท่ีใหชุ้มชนมีส่วนร่วมเป็นหลกั 

3 การเผยแพร่ความรู้และน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นแนวทางการ
ด าเนินชีวติ การสร้างชุมชนเขม้แขง็และการบริหารจดัการงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองให้เป็นไปตามกรอบของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความร่วมมือระหวา่งชุมชนและภาครัฐ 
1. การร่วมสร้างจิตส านึกให้อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ 
2. การร่วมกนัจดัตั้งคณะกรรมการ จดัตั้งศูนยต่์างๆหรือแนวทางปฏิบติั กฎเกณฑต่์างๆ จ าเป็นตอ้ง

เกิดจากความคิดเห็นของคนในชุมชนเป็นหลกั เน่ืองจากคนในชุมชนจะทราบอุปสรรคและ
ปัญหาต่างๆดีกวา่บุคคลภายนอก ส่วนขอ้มูลข่าวสารความรู้หรือเทคนิคการผลิตใหม่ๆ ขอ้มูล
ทางดา้นอุปสงคข์องตลาดหรือช่องทางการตลาดอาจตอ้งขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกซ่ึงตอ้งให้ภาครัฐคอยสนบัสนุนโดยเฉพาะในระยะแรก  



 
 

- 60 -  

3. การร่วมกนัน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือในการฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆ ทั้งน้ีความย ัง่ยืนของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองจะเกิดข้ึนไดต้อ้ง
ไดรั้บความร่วมมือจากคนในชุมชนทั้งผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการ ช่างฝีมือ เยาวชนรุ่นหลงัและ
ภาครัฐบาล โดยร่วมกนัสร้างจิตส านึกในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและด าเนินชีวิตไปตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การสร้างความย ัง่ยนืของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองจะตอ้งอาศยัความร่วมมือทั้งฝ่าย
ชุมชนและภาครัฐบาลโดยเฉพาะอยา่งยิง่คนในชุมชนตอ้งร่วมกนัสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชนใหมี้
จิตส านึกร่วมกนัท่ีจะอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมท่ีไดสื้บทอดกนัมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ ทั้งน้ีโดยน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้ซ่ึงเท่าท่ีผา่นมาจากการศึกษาพบวา่งานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง บา้นเกาะเกร็ดสามารถฝ่าวกิฤตการณ์ต่างๆมาไดเ้น่ืองจากการร่วมมือกนัของ
ชุมชน วดัและภาครัฐร่วมมือกนัฟ้ืนฟูงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองใหอ้ยูค่วบคู่ไปกบัการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเกาะเกร็ดและจากการศึกษาพบวา่ท่ีผา่นมาลกัษณะการท างานและวถีิชีวติของคนท่ี
อยูใ่นงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองมีพื้นฐานท่ีสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดของหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าใหง้านหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




