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บทคัดยอ 

 
           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สํารวจศิลปหัตถกรรมบนฐานวัฒนธรรมชุมชน 2) ศึกษา 

สภาพและความตองการกิจกรรมศิลปหัตถกรรมท่ีสงเสริมคุณคาและศักยภาพของผูสูงอายุ และ 3) 

พัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปหัตถกรรมบนฐานวัฒนธรรมชุมชนท่ีสงเสริมคุณคาและศักยภาพของ

ผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของประชารัฐ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับกลุมผูสูงอายุ

เทศบาลตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีและกลุมผูมีสวนเก่ียวของ ใชวิธีการ

สอบถาม สัมภาษณ สนทนากลุม จัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรม วิเคราะหเนื้อหา นําเสนอขอมูลดวยการ

พรรณนา ผลการวิจัยพบวา 

1. ตําบลคลองตาคตเปนชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมมอญ มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา  

งานศิลปหัตถกรรมบนฐานวัฒนธรรมชุมชนท่ีนําไปใชในงานประเพณีและพิธีกรรม ไดแก ปกผาสไบ

มอญ ตอกกระดาษ ทอผา แทงหยวก และงานศิลปะประดิษฐอ่ืน ๆ  

2. สภาพการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุของตําบลคลองตาคต ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณ สถานท่ี บุคคลากรโดยเทศบาลตําบลคลองตาคต และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา

ตําบลท่ีดูแลการจัดกิจกรรมผูสูงอายุ เปนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและกิจกรรมอนุรักษศิลปะและ

วัฒนธรรม สาเหตุท่ีผูสูงอายุสนใจทํากิจกรรมศิลปหัตถกรรม คือ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน พัฒนา

จิตใจ มีกิจกรรมทําคลายเหงา พบปะเพ่ือนพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน และเปนรายไดเสริม ความตองการ

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมสําหรับผูสูงอายุ คือ การทําธงตะขาบ เนื่องจากธงตะขาบใชในงานประเพณี

และวัฒนธรรมของชุมชน เชน เทศกาลสงกรานต งานเทศนมหาชาติ เปนตน แตชุมชนมีธงตะขาบไม

เพียงตอการใชประโยชน จึงตองการรวมกันฟนฟูเพ่ืออนุรักษและถายทอดใหกับเยาวชนรุนใหม  
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3. รูปแบบกิจกรรมศิลปหัตถกรรมบนฐานวัฒนธรรมชุมชนท่ีสงเสริมคุณคาและศักยภาพของ

ผูสูงอายุ เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมแบบมีสวนรวม คือ กิจกรรมการทําธงตะขาบ   

สืบสานประเพณีวิ ถีมอญ มี 2 เรื่อง ไดแก ความสําคัญของธงตะขาบและการทําธงตะขาบ              

กิจกรรมประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ลักษณะกิจกรรม ข้ันตอนการดําเนินงาน  

ผลการจัดกิจกรรมการทําธงตะขาบไดสงเสริมคุณคาและศักยภาพผูสูงอายุ ทางกายพัฒนา

กระบวนการคิดวางแผนการทํางานรวมกัน ลงมือปฏิบัติ สรางความสามัคคี ทางใจเห็นคุณคาของ

ตนเองท่ีมีความสามารถในการทํางานศิลปะ ชื่นชมความงาม เกิดความภาคภูมิใจ ไดทํางานท่ีเปน

ประโยชนตอสวนรวม ทางชุมชนเห็นความสําคัญของผูสูงอายุในบทบาทผูอนุรักษวัฒนธรรมมอญ 

และเม่ือนําผลงานศิลปหัตถกรรมธงตะขาบไปรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนและนอกชุมชนได

แสดงความเปนอัตลักษณของชาวมอญ 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this research were 1) to survey arts and crafts based on 

community culture 2) to study state and needs about arts and crafts activity model 

promoting value and potential of the elder people and 3) to develop the activity 

model of arts and crafts based on community culture promoting value and potential 

of elder people through the participation of civil and government. It was the action 

research with the group of the elderly people in Klong Ta Kot Municipality, 

Photharam District, Ratchaburi Province and its related group of people. Asking 

questions, interviewing, focus group managing arts and crafts activity were the 

instrucments used in this research. Analyzing datas with content analysis were 

Present datas with descriptive method. The results of the research were as follow;  

 1. Klong Ta Kot Sub district is a community with Mon culture that has faith 

in Buddhism. Arts and crafts based on community culture used in tradition and 

rituals including embroidered cloth, paper punching, weaving, sculpting banana 

stems and other artifacts. 
  2. The state of organizing activities for the elderly people in Klong Ta Kot   

Sub-district, they received budget, supporting places for doing activities and staff 

from Klong Ta Kot Municipality and the district health promotion hospital who 

organized activities for the elderly people, including activities promoting health and 
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activities conserved arts and culture. The reasons those made the elder people were 

interested in arts and crafts activities were to use their free time to do useful things, 

to develop their mind, there are activities to relieve their loneliness by meeting 

friends with the same age, talked and changed their experiences and getting extra 

income. The need for arts and crafts activities for the elder people is making Takarb 

flags because they used this flag in traditions and cultures of the community, such as 

Songkran Festival. story of Gautama Buddha as Vessantara ceremony, but these flags 

were not enough for using so they need to join together to rehabilitate and conserve 

to the young generation. 

3. The model of arts and crafts activity based on community culture that 

promote value and potential of the elder people were organizing arts and crafts 

activity with participation namely the activity of making flag to continue Mon 

tradition way of life including the important of the flag and making flags. The 

activities consisted of principle and reason objectives pattern of activities priority of 

processing activities. The results of the activities of making flag has promoted the 

value and potential of the elder people promoting Physical health, developing 

thinking process, planning and working together, creating unity mindful, self esteem 

with ability in working in art, admire beauty to be proud from working for the benefit 

of the public. The community can see the value of the elder people in the role of 

Mon culture preservation. And bringing arts and crafts in making flag to join with the 

activity in culture activities in the community and outside the community can show 

the the identity of Mon community.  

 

 

 

 


