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บทคัดย่อ 

 
 บทคดัยอ่ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาศิลปหัตถกรรมจกัสานหมวกไม้ไผ่ วสัดุอุปกรณ์ 
เทคนิคและกระบวนการผลิต ตลอดจนการน าไปใช ้และเพื่อจดัท าวดิีทศัน์ชุดความรู้ หมวกไมไ้ผ ่: ชุด
ความรู้ภูมิปัญญาดา้นศิลปหัตถกรรมพื้นบา้น เลือกประชากรและกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง คือ กลุ่ม
บา้นดอนกลอง วิธีการวิจยัประกอบดว้ย การส ารวจ การสังเกต และการสัมภาษณ์   ตรวจสอบขอ้มูล
โดยใชเ้ทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า และน าเสนอผลการวจิยัโดยวธีิพรรณนาวเิคราะห์ 
 ผลการวิจยัพบว่า เทคนิคและกระบวนการผลิต ข้ึนรูปโดยเส้นตอกเป็นวสัดุหลกัและเป็น
โครงสร้างในตวั ลวดลายประกอบดว้ยลายสอง ลายรูปหัวใจและลายขดั วสัดุหาไดต้ามทอ้งถ่ิน การ
จดัท าวีดิทศัน์ชุดความรู้ หมวกไมไ้ผ ่: ชุดความรู้ภูมิปัญญาดา้นศิลปหัตถกรรมพื้นบา้น เป็นช่องทาง
หรือส่ือทางวฒันธรรมอยา่งหน่ึง ท่ีถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบา้นและท าหน้าท่ีส่ือสารกบัผูค้นในสังคม
ยุคดิจิทลั เพื่อให้ไดท้ราบวิถีหรือวฒันธรรมอนัโดดเด่นงดงามของชุมชน ท่ีมีคุณค่าทางวฒันธรรม
และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 สรุปได้ว่า หมวกไม้ไผ่บ้านดอนกลองได้ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของงานจักสานท่ี
พยายามสร้างสรรค์ให้มีรูปแบบท่ีแปลกออกไปจากของเดิม บนฐานภูมิปัญญาดั้ งเดิมและเป็น
ทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ เพิ่มรายไดใ้ห้กบักลุ่มจกัสาน  ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นในทางออ้มอีกดว้ย 
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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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