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บทคัดย่ อ
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี ค วามมุ่ งหมายเพื่ อศึ ก ษาศิ ลปหัตถกรรมจัก สานหมวกไม้ไผ่ วัส ดุ อุป กรณ์
เทคนิคและกระบวนการผลิต ตลอดจนการนาไปใช้ และเพื่อจัดทาวีดิทศั น์ชุดความรู ้ หมวกไม้ไผ่ : ชุ ด
ความรู ้ ภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เลื อกประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ กลุ่ม
บ้านดอนกลอง วิธีการวิจยั ประกอบด้วย การสารวจ การสังเกต และการสัมภาษณ์ ตรวจสอบข้อมูล
โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า และนาเสนอผลการวิจยั โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า เทคนิ คและกระบวนการผลิ ต ขึ้ นรู ป โดยเส้ นตอกเป็ นวัสดุ หลักและเป็ น
โครงสร้างในตัว ลวดลายประกอบด้วยลายสอง ลายรู ปหัวใจและลายขัด วัสดุหาได้ตามท้องถิ่น การ
จัดทาวีดิทศั น์ชุดความรู ้ หมวกไม้ไผ่ : ชุ ดความรู ้ภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็ นช่ องทาง
หรื อสื่ อทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ ง ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านและทาหน้าที่สื่อสารกับผูค้ นในสังคม
ยุคดิ จิทลั เพื่อให้ได้ทราบวิถีหรื อวัฒนธรรมอันโดดเด่นงดงามของชุ มชน ที่ มีคุณค่าทางวัฒนธรรม
และมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สรุ ป ได้ว่า หมวกไม้ไ ผ่บ ้า นดอนกลองได้ แสดงให้ เห็ น ถึ งพัฒ นาการของงานจัก สานที่
พยายามสร้ า งสรรค์ใ ห้ มี รู ป แบบที่ แ ปลกออกไปจากของเดิ ม บนฐานภู มิ ปั ญ ญ าดั้ง เดิ ม และเป็ น
ทางเลื อกให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการเลื อกซื้ อ เพิ่มรายได้ให้กบั กลุ่ มจักสาน ซึ่ งเป็ นการอนุ รักษ์ส่งเสริ ม
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในทางอ้อมอีกด้วย
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ABSTRACT
This research aims to study art and craft woven bamboo hat techniques,
materials and manufacturing processes. The adoption And to create a video series that
bamboo hat: a set of knowledge, wisdom and handicraft. Select a sample population
and specific groups is woven Bandon drums. Methods include surveys, interviews and
observations. Monitoring data by using triangulation. And to present its findings by the
descriptive analysis.
The research found that Techniques and processes The strips forming a core
material and a built-in structure. Motifs include denim Heart-shaped pattern and Laikad
Materials for the local Making a video series that bamboo hat: a set of knowledge,
wisdom and handicraft. A channel or a cultural one. The transfer of indigenous
knowledge, which serves to communicate with people in the digital age. To get to know
the culture, lifestyle or unique beauty of the community. Valuable cultural and
economic value.
In conclusion, bamboo hat Don drummers. Shows the development of the
basket, trying to create a whole out of it. Based on conventional wisdom and choice to
consumers to buy. Add it to the basket. To preserve and promote arts and crafts in a
roundabout way, too.
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