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บทคัดย่อ
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์ทจี่ ะสะท้อนต้นทุนการทำ�ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์และประเภทแกะสลัก ทัง้ ขนาดใหญ่
และขนาดกลาง เพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือคณะกรรมการจัดงานแห่เทียน ได้มีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจช่วยเหลือด้านงบประมาณตลอดจนทราบประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะอันจะนำ�ไปแก้ไขปรับปรุงให้การ
จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ เป็นประเพณีอนั ดีงามและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ แต่โบราณกาลได้คงอยูส่ บื ไป
คำ�สำ�คัญ: ต้นทุนการทำ�ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
Abstract
This article aimed to reflect the cost of producing the wax candle procession (including middle-and
large sized candles with the both carved-bewax and molded & attached ones) to the involved organizationsgovernment, private sector, and candle festival committees in order for them to make decision in terms of
budget management and provision. Problems and suggestions leading to the conservation of this long-lasting
tradition was also included.
Keywords: The Cost of Producing Wax Candle Procession, Carved-Bewax Candle, Attached Bewax Candles,
The Candles Festival of UbonRatchathani Province
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บทนำ�

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีทางพุทธ
ศาสนาที่มีมายาวนานของชาวจังหวัดอุบลราชธานี   ถือเป็น
งานบุญทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของ จ.อุบลราชธานี  โดยกำ�หนดจัดงาน
ขึ้นทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ�เดือน 8 และแรม 1 ค่ำ�เดือน 8 หรือ
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ในการนี้ต้นเทียนพรรษา
ของ จ.อุบลราชธานี มีรูปแบบที่สวยงามด้วยฝีมือชาวบ้าน
ทีเ่ ป็นช่างทำ�เทียนและผูท้ มี่ คี วามสร้างสรรค์ดา้ นการออกแบบ
และเป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ซึง่ เกิดจากองค์ความรูข้ องชาวบ้าน
ที่ส่ังสม   และสะสมผ่านกระบวนการคิด ลงมือทำ�แล้วนำ�มา
สร้างเป็นองค์ความรู้ซึ่งคนรุ่นใหม่มีหน้าที่ต้องต่อยอดและ
ถ่ า ยทอดให้ แ ก่ ค นรุ่ น ต่ อ ๆ ไป ทั้ ง นี้ ป ระเพณี แ ห่ เ ที ย น
จ.อุบลราชธานี เป็นที่รู้จักในระดับโลก เพราะความยิ่งใหญ่
สวยงาม วิจติ รตระการตา ทัง้ ขบวนแห่ตน้ เทียนและมีกจิ กรรม
ประกอบงานมากมาย และการช่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ จ าก
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ทำ�ให้งานแห่เทียนพรรษาของ
จ.อุบลราชธานี ยังมี “มนต์เสน่ห”์ ทีส่ ามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ ว
ให้ต้องการมาชมอยู่เสมอ
พระครูจิตรวิสุทธิญาณกูล เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (พระครูจติ รวิสทุ ธิญาณกูล, สัมภาษณ์,
2557, 8 กรกฎาคม) ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณ
การทำ�ต้นเทียน  โดยระบุว่าจังหวัดไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร
เพราะให้ทุนสนับสนุนการจัดทำ�เพียง 50,000 บาท สำ�หรับ
ต้นเทียนแต่ละต้น ทัง้ ทีต่ น้ เทียนขนาดใหญ่ตน้ หนึง่ มีคา่ ใช้จา่ ย
ประมาณ 400,000 บาท ปัญหาอีกประการคือกำ�ลังใจของ
ช่างทำ�ต้นเทียน   เพราะทีผ่ า่ นมาช่างทำ�ต้นเทียนไม่ได้รบั ความ
สนใจจากผู้จัดงานทั้งที่เป็นฟันเฟืองสำ�คัญของการประดิษฐ์
ต้นเทียน ดังนั้น จังหวัดต้องรับทราบปัญหาแล้วแก้ปัญหา
เชิงบูรณาการร่วมกัน นอกจากนี้ ในการทำ�ต้นเทียนช่างทำ�
ต้นเทียนซึ่งเป็นช่างฝีมือจะได้ค่าแรงทำ�ต้นเทียนน้อยกว่า
การรับจ้างทำ�โบสถ์วิหารซึ่งเป็นงานฝีมือในลักษณะเดียวกัน
แต่ดว้ ยแรงศรัทธาจึงต้องทำ�เพือ่ สืบสานประเพณี   ดา้ นนายแก้ว
อาจหาญ ช่างเทียนวัดบูรพาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต้นเทียน
ประเภทติดพิมพ์ 2 ปีติดต่อกัน กล่าวว่า วัดใช้งบประมาณ

จัดทำ�ต้นเทียนพรรษา จำ�นวนเงิน 330,000 บาท  แต่ได้รับ
การสนับสนุนจากจังหวัดเพียง 50,000 บาท แต่การที่ช่าง
ยังคงรับทำ�ต้นเทียนด้วยงบประมาณจำ�นวนน้อย เพราะเป็น
ความภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานีทุกคนที่ต้องช่วยกัน
อนุรักษ์ประเพณีนี้   ในการนี้ ปัญหาเรื่องเงินทุนใช้จัดทำ�ต้น
เทียนพรรษา ส่งผลให้ปัจจุบันการจัดทำ�ต้นเทียนพรรษามี
จำ�นวนลดลงเรื่อยๆ เพราะคณะผู้ทำ�ต้นเทียนไม่สามารถ
แบกรับภาระค่าแรงและค่าวัสดุทมี่ รี าคาแพงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ ง านวิ จั ย เรื่ อ งบทบาทของวั ด และชุ ม ชนในการ
อนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ยังพบว่า
สาเหตุหนึง่ ทีท่ �ำ ให้ประเพณีแห่เทียนพรรษาใน จ.อุบลราชธานี
เริ่มส่งต้นเทียนเข้าร่ว มประกวดน้อยลง เพราะค่า ใช้ จ่ า ย
ในด้ า นการทำ � ต้ น เที ย นพรรษาแต่ ล ะต้ น ที่ สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี
(พระมหาจิตนเรศ  วุฑฺฒิธมฺโม, 2555)
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสะท้อนต้นทุนการทำ�
ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์และประเภทแกะสลัก ทั้ง
ขนาดใหญ่และขนาดกลางให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่วา่ จะเป็น
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือคณะกรรมการจัดงานแห่เทียน เพื่อ
มี ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจช่ ว ยเหลื อ ด้ า นงบประมาณ
ตลอดจนทราบประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของวัดและ
ช่างเทียน อันจะนำ�ไปแก้ไขปรับปรุงให้การจัดงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี  ซึง่ เป็นประเพณีอนั ดีงามและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่โบราณกาลได้คงอยู่สืบไป
ในการศึกษาข้อมูลต้นทุนการทำ�ต้นเทียนพรรษานั้น
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญจากฐานข้อมูลผลการตัดสินการ
ประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำ�ปี พ.ศ. 2556
เฉพาะประเภทแกะสลักและประเภทติดพิมพ์  ทั้งขนาดใหญ่
และขนาดกลาง ในเขตอำ�เภอเมืองและอำ�เภอวารินชำ�ราบ
จ.อุบลราชธานี   โดยสอบถามจากช่างทำ�ต้นเทียน จำ�นวน 11 คน
จากวัด 11 แห่ง นอกจากนั้นยังมีเจ้าอาวาสวัด จำ�นวน 3 รูป
และกลุม่ ชาวบ้านและนักท่องเทีย่ ว จำ�นวน 30 คน โดยดำ�เนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ดำ�เนินการเก็บข้อมูล
ต้นทุนเทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 ดังนี้

ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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ตารางที่ 1 รายชือ่ วัด 11 แห่ง ทีด่ �ำ เนินการเก็บข้อมูลต้นทุนเทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี จากช่างทำ�ต้นเทียนประจำ�ปี พ.ศ. 2557
ประเภทแกะสลัก
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
1. วัดผาสุการาม 1. วัดทุ่งศรีเมือง
2. วัดไชยมงคล 2. วัดพระธาตุหนองบัว  
3. วัดกลาง  

  ประเภทติดพิมพ์
       ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
1. วัดมหาวนาราม 1. วัดพลแพน
2. วัดบูรพาราม   2. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
3. วัดศรีประดู่  
3. ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่

ทีม่ า: ผลการตัดสินการประกวดต้นเทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี (2556)
พัฒนาการของเทียนพรรษา
เทียนพรรษาเป็นเทียนขนาดใหญ่และยาวพิเศษกว่า
เทียนชนิดอืน่ ๆ ใช้ส�ำ หรับจุดในโบสถ์ เริม่ จากวันเข้าพรรษาจนถึง
วันออกพรรษาของแต่ละปี การทำ�เทียนพรรษามีพัฒนาการ
เริม่ จากการต้มรังผึง้ และนำ�ขีผ้ งึ้ ไปฟัน่ เป็นเทียนเพือ่ นำ�ไปถวาย
พระภิกษุ  โดยนำ�เทียนเล่มเล็กจำ�นวนหลายเล่มมามัดรวมกัน
เป็นลำ�ต้นคล้ายกับต้นกล้วยหรือลำ�ไม้ไผ่ แล้วนำ�ไปติดกับฐาน
การมัดรวมกันนี้เรียกว่า “ต้นเทียนพรรษา” โดยมีภาพขบวน
แห่เทียนเพื่อนำ�ไปถวายพระที่วัดในอดีตเป็นดังนี้

ภาพที่ 1 ภาพขบวนแห่เทียนไปถวายพระทีว่ ดั ในอดีต
ทีม่ า: ประตูสอู่ สี าน (2558)
ต้นเทียนพรรษาประเภทแรก ได้แก่ “มัดรวมติดลาย”
เป็นการนำ�เทียนเล่มเล็กมามัดรวมกันบนแกนไม้ไผ่เพื่อให้
เป็นต้นเทียนขนาดใหญ่ แล้วตัดกระดาษเงินและกระดาษทอง
เป็นลายต่างๆ มาติดประดับตกแต่งโดยรอบของต้นเทียน
ต่อมาได้มกี ารคิดทำ�ต้นเทียนเป็นต้นเดีย่ วเพือ่ ใช้จดุ ได้นาน   โดย
การใช้ล�ำ ไม้ไผ่ทที่ ะลุปล้องเป็นแบบหล่อเมือ่ หล่อเทียน  เป็นต้น
แล้วจึงนำ�มาติดทีฐ่ านและจัดขบวนแห่เทียนไปถวายพระทีว่ ดั
การตกแต่งต้นเทียนพรรษาเริ่มขึ้นโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน  

64

วารสารนักบริหาร

Executive Journal

โดยลนไฟขีผ้ งึ้ หรือตากแดดให้ออ่ นแล้วปัน้ เป็นรูปดอกลำ�ดวน
ติดต้นเทียนหรือต้มขีผ้ ง้ึ ให้ละลาย  จากนัน้ จึงแกะผลมะละกอ
หรือผลฟักทองเป็นลวดลาย เสียบไม้แล้วจุ่มลงในน้ำ�ขี้ผึ้งและ
น้ำ � เย็ น ต่ อ จากนั้ น แกะขี้ ผึ้ ง ออกจากแบบและตกแต่ ง ให้
สวยงามเพื่อนำ�ไปติดที่ต้นเทียน
ในปี พ.ศ. 2482 นายโพธิ์ ส่งศรี ช่างทำ�ทองเริ่ม
ทำ�ลายไทยประดับบนต้นเทียนพรรษา โดยทำ�แบบพิมพ์หรือ
แม่ พิ ม พ์ ล งในแผ่ น ปู น ซี เ มนต์ แ ล้ ว กดขี้ ผึ้ ง ที่ อ่ อ นตั ว ลงบน
แม่พิมพ์นั้น ได้ขี้ผึ้งเป็นลายไทยเพื่อนำ�ไปติดกับลำ�ต้นเทียน
ต่อมานายสวน คูณผล ได้คิดทำ�ลายให้นูนและสลับสีจนเห็น
ได้ชัด เมือ่ ส่งเทียนพรรษาเข้าประกวดจึงได้รบั รางวัลชนะเลิศ
ในปี พ.ศ. 2497 นายประดับ ก้อนแก้ว คิดประดิษฐ์ทำ�หุ่น
เป็นเรื่องราวพุทธประวัติและติดลวดลายขี้ผึ้งที่หุ่นทำ�ให้มี
ลักษณะแปลก จึงทำ�ให้เทียนพรรษาได้รบั รางวัลชนะเลิศ และ
ชนะเลิศมาทุกปีในประเภทติดพิมพ์และในปี พ.ศ. 2502
นายคำ�หมา แสงงาม เป็นช่างแกะสลักลงในเทียนพรรษา
คนแรก คณะกรรมการตัดสินให้ชนะการประกวด ทำ�ให้เกิด
การประท้วงคณะกรรมการตัดสิน ในปีต่อมาจึงแยกต้นเทียน
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทติดพิมพ์ (ตามแบบเดิม) และ
ประเภทแกะสลั ก ทั้ ง นี้ ก ารทำ � เที ย นพรรษามี พั ฒ นาการ
เรือ่ ยมาจนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2511 ผูค้ นได้พบเห็นต้นเทียนพรรษา
ขนาดใหญ่และสูงขึ้น มีการแกะสลักลวดลายในส่วนลำ�ต้น
อย่ า งวิ จิ ต รพิ ส ดารในส่ ว นฐานก็ มี ก ารสร้ า งหุ่ น แสดงเรื่ อ ง
ราวทางศาสนาและความเป็นไปในสังคมในแต่ละยุคแต่ละ
สมัย กลายเป็นประติมากรรมเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ โดยช่าง
ผู้ริเริ่มการทำ�ต้นเทียนยุคหลังคือ นายอุตส่าห์ และนายสมัย
จันทรวิจิตร  สองพี่น้องซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์งานทางศิลปะอัน
เกิดจากภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านอย่างแท้จริง (ประตูสอู่ สี าน, 2558)

ประวัตงิ านประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
ในอดีตสมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงค์ เป็นผู้สำ�เร็จราชการเมืองอุบล ชาวอุบลไม่มีการ
หล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาดังเช่นในปัจจุบัน โดย
ชาวบ้านจะฟั่นเทียนยาวรอบศีรษะไปถวายพระเพื่อจุดบูชา
จำ�พรรษา การแห่เทียนพรรษาแต่เดิมมิได้จัดใหญ่โตเหมือน
ในปัจจุบัน  มีเพียงชาวบ้านร่วมกันบริจาคเทียน แล้วนำ�เทียน
มาติดกับลำ�ไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ และใช้กระดาษจังโก (กระดาษ
สีเงินสีทอง) ตัดเป็นลายฟันปลาปิดรอยต่อ จากนั้นจึงนำ�
ต้นเทียนไปมัดติดกับปี๊บน้ำ�มันก๊าด ส่วนฐานของต้นเทียนใช้
ไม้ตีเป็นแผ่นเรียบหรือทำ�สูงขึ้นเป็นชั้นๆ ติดกระดาษ แล้วแห่
นำ�ไปถวายวัด พาหนะที่ใช้คือเกวียนหรือล้อเลื่อนที่ใช้วัวหรือ
คนลากจูง โดยการแห่ของชาวบ้านจะมีฆ้อง กลอง กรับ
และการฟ้อนรำ�ด้วยความสนุกสนาน ในการนี้ การแห่เทียน
พรรษาในสมัยโบราณของ จ.อุบลราชธานี จัดขึ้นเฉพาะตาม
คุ้มวัดต่างๆ
เมือ่ ปี พ.ศ. 2444 เมืองอุบลราชธานีได้จดั งานบุญบัง้ ไฟ
โดยทุกคุ้มจะนำ�บั้งไฟมารวมกันที่วัดหลวงริมแม่นำ้�มูลซึ่งจะ
มีการแห่บั้งไฟไปรอบเมืองและจุดขึ้นไปบนท้องฟ้าทำ�ให้เกิด
อุบตั เิ หตุบง้ั ไฟตกลงมาถูกชาวบ้านเสียชีวติ   ดังนัน้ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์จึงทรงให้ยกเลิกงานประเพณีบุญบั้งไฟ
และเปลี่ยนมาจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาแทน สมัย
แรกๆ ยังไม่มีการประกวดเทียนพรรษาแต่ชาวบ้านจะร่ำ�ลือ
ว่าเทียนพรรษาวัดใดสวยงามมากที่สุด ทั้งนี้ ในสมัยโบราณ
เทียนพรรษาแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เทียนโบราณประเภท
ที่ 1 เรียกว่าเทียนมณฑก ใช้เป็นเครือ่ งบริขารในการทอดกฐิน
เทียนมณฑกนี้ทำ�แทนหอ คือที่ตั้ง ที่วางเครื่องบริขารและ
บริวารที่จะนำ�ไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ ประเภทที่ 2 คือ
เทียนปราสาทผึ้ง ทำ�ขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ
ที่ล่วงลับ หรือทำ�ขึ้นเพื่อแก้บน ประเภทที่ 3 คือ เทียนพุ่ม
ทำ�ขึน้ เพือ่ ถวายพระสงฆ์  ถือว่าถวายแล้วได้กศุ ลเป็นอย่างมาก
และประเภทที่ 4 คือ เทียนมัดรวม จะมีลกั ษณะคล้ายเทียนพุม่
ต่อมาได้มีการประดิษฐ์ประดอยต้นเทียนให้สั้นบ้างยาวบ้าง
และนำ�มาประดับด้วยลวดลายต่างๆ (ประวัติงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา, ม.ป.ป.)
การทำ�ต้นเทียนประเภทแกะสลักและประเภทติดพิมพ์
การทำ�ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ต้นเทียน
ประเภทแกะสลักเป็นต้นเทียนสมัยใหม่ทำ�เป็นครั้งแรกเมื่อ
พ.ศ. 2502 เทียนที่จะใช้เทต้นเทียน ส่วนใหญ่จะใช้เทียน
ทีม่ สี เี ข้ม ซึง่ เมือ่ แกะสลักออกมาแล้วจะทำ�ให้เห็นลายสวยงาม

ชัดเจน ขั้นตอนการทำ�ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักเป็น
ดังนี้
1. การออกแบบลายที่จะแกะสลัก โดยการร่างทั้ง
ส่วนฐาน ลำ�ต้นและยอดเทียน การออกแบบโครงสร้างและ
ลวดลายของต้นเทียนขึน้ อยูก่ บั เรือ่ งราวทีจ่ ะนำ�เสนอในขบวน
รถแห่ เพราะเรื่องราวที่แกะลำ�ต้นจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องราว
ของตัวละครในรถขบวนแห่ตน้ เทียนพรรษา เช่น ลายกินรีเป็น
ลวดลายที่มีความอ่อนหวาน ลายยักษ์หรือสัตว์ป่าหิมพานต์
ก็จะเป็นลายกระบี่คชะ ซึ่งเป็นลายที่มีความดุและสามารถ
ดิ้นลายไปตามจินตนาการได้ เป็นต้น
2. การขึ้นโครงและเตรียมแกนของลำ�ต้น   เป็นการ
ทำ�ฐานต้นเทียนและองค์ประกอบ สัตว์หิมพานต์หุ่นและ
ปั้นหุ่น การเตรียมแกนของลำ�ต้นจะเป็นแกนไม้หรือเหล็ก
และไม่ให้มีรูอากาศเข้าแกนกลาง เพราะเทียนที่เทจะเข้าไป
อยู่ที่ส่วนกลางของแกน ทำ�ให้สิ้นเปลืองเทียนและเสียเวลา
บางครั้งทำ�ให้เทียนรั่วลงพื้น และจะต้องเทใหม่ ส่วนมากช่าง
จะสำ�รวจความเรียบร้อยของแกนก่อนการเทต้นเทียนและใช้
ปูนปลาสเตอร์ปั้นทับแกนหรือวัสดุอย่างอื่นปิดรูก่อนเทเทียน
เพื่อความปลอดภัย
3. การเตรียมเทียน เป็นการเตรียมเทียนโดยการ
ต้มเทียน สำ�หรับใช้เทลำ�ต้นและใช้ปนั้ หุน่ เทียนทีจ่ ะใช้เทลำ�ต้น
ต้องผสมขี้ผึ้งแท้ (ที่มาจากรังผึ้งแท้ๆ) เพราะจะทำ�ให้เหนียว
และเมื่อแกะสลักจะไม่ทำ�ให้ลายแตกหรือหักง่ายและลายมี
ความคมชัดมากยิ่งขึ้น สำ�หรับเทียนที่ใช้สำ�หรับปั้นหุ่นจะมี
ส่วนผสมของขี้ผึ้งแท้หรือไม่ก็ได้ ในการติดหุ่นนั้นแม้เทียน
ที่ติดจะยังไม่แห้งก็สามารถขูดหรือแกะสลักได้เลย สำ�หรับ
ระยะเวลาในการเทลำ�ต้นขึ้นอยู่กับความหนาของเทียนและ
การสังเกตลำ�ต้นเทียน   โดยตรวจดูความเย็นที่ผิวสัมผัสและ
เคาะฟังเสียง หากเคาะแล้วมีเสียงดังแสดงว่าใช้ได้ เนื่องจาก
เมื่อเทียนเย็นลงจะหดตัวและไม่ติดโลหะ ทำ�ให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างเทียนกับโลหะ เมือ่ เคาะจึงมีเสียงดังมากกว่าขณะทีเ่ ริม่
เทเทียน ในการนีแ้ บบเทเทียนทำ�จากสังกะสีหรือแผ่นเหล็กดัด
โค้งเชือ่ มหรือบัดกรีเป็นรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขึน้
อยูก่ บั ขนาดของต้นเทียน ส่วนมากจะใหญ่กว่า 30 เซนติเมตร
เพราะจะเห็นลายเด่นชัดกว่าขนาดเล็กเมื่อมองจากระยะไกล
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ลายขนาดของทีแ่ กะ
ความสูงของต้นเทียนและความส่องสว่างของไฟสปอตไลท์ที่
จะเพิ่มสีสันและความสวยงาม
4. การเขียนลาย เป็นการลงเส้นร่างภาพและลวดลาย
ลงบนลำ�ต้นก่อนการแกะสลักโดยการร่างทั้งส่วนฐานลำ�ต้น
และยอดอาจใช้วธิ รี า่ งลายลงบนกระดาษแก้วหรือกระดาษไขก่อน
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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แล้วจึงลอกลายลงบนต้นเทียนหรือใช้การเขียนลายแบบสด
โดยใช้ปากกาเมจิก เหล็กปลายแหลมหรือตะปูเพื่อร่างภาพ
หากเป็นช่างที่มีความชำ�นาญจะใช้เกียง (อุปกรณ์เสริมในการ
แกะสลักต้นเทียน มีลักษณะเหมือนด้ามมีดเล็กๆ)
5. การแกะสลัก เป็นการแกะตามเส้นที่ร่างไว้โดยใช้
เครื่องมือแกะสลัก มีทั้งการเซาะ เจาะ ขีดและขูดให้เป็นรูป
3 มิตเิ หมือนของจริง หรือรูปทีร่ า่ งไว้ตามจิตนาการ โดยเริม่ แกะ
จากลายทีม่ ภี าพประกอบเพราะเป็นส่วนทีน่ นู สูงแล้วไล่ไปตาม
ระดับชัน้ ของลายหรือช่อลายแต่ละกลุม่ ทีต่ อ้ งการความคมชัด
โดยเฉพาะกลุม่ ลายทีอ่ ยูด่ า้ นข้างของตัวรถต้นเทียนพรรษา  ซึง่
เป็นจุดที่น่าสนใจและสื่อความหมายได้ชัดเจนมากที่สุด ทั้งนี้
ช่างแกะสลักเทียนต้องมัน่ ใจในการลงลายแกะสลักเพราะหาก
พลาดจะทำ�ให้ชิ้นงานเสียหาย ดังนั้น ช่างจึงต้องใจใส่ใจใน
การแกะสลักเป็นพิเศษ สิ่งสำ�คัญอีกประการหนึ่งคือ อารมณ์
ของผูแ้ กะสลักซึ่งต้องนิ่ง  ต้องต่อเนื่อง  และแกะสลักโดยลง
น้ำ�หนักเท่ากัน นอกจากนี้อุณหภูมิก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วน
สำ�คัญในการแกะสลักเทียน เพราะช่างต้องทำ�งานอย่างรวดเร็ว
ดังนัน้ การทำ�งานในช่วงเวลาอากาศเย็นหรือช่วงกลางคืนต้อง
ใช้อุปกรณ์ เช่น เครื่องเป่าผม สปอตไลท์ หรือเตาถ่าน เพื่อ
ช่วยทำ�ให้เทียนอ่อนตัวง่ายต่อการแกะ เพราะหากอุณหภูมิ
ร้อนเกินไปเทียนจะละลายหรือบิด แต่หากอากาศเย็นเทียน
จะเปราะแตกหักง่าย โดยหากมีเศษเทียนแตกหักก็สามารถ
นำ�มาหลอมใหม่และใช้งานได้อีก
6. การทำ�หุ่นหรือองค์ประกอบเรื่องราวที่นำ�เสนอ
บนรถต้นเทียน  เมื่อแกะสลักลำ�ต้นเสร็จแล้วจะเป็นขั้นตอน
การทำ�หุน่ หรือองค์ประกอบเรือ่ งราวทีน่ �ำ เสนอบนรถต้นเทียน
ส่วนใหญ่การทำ�หุ่นจะเริ่มจากทำ�ฐานรองหุ่น มีแกนยึดหุ่น
โครงยึดอาจเป็นเหล็กหรือไม้ทแ่ี ข็งแรง จากนัน้ นำ�ปูนปลาสเตอร์
กับใยมะพร้าวผสมปัน้ แต่งผิวให้เรียบรอติดเทียน สำ�หรับเทียน
ทีใ่ ช้ตดิ ใช้วธิ เี ทเทียนทีต่ ม้ แล้วลงในถาดเทียนให้สม�่ำ เสมอและ
ปล่อยให้เทียนเย็นตัวลงก่อนแกะจากถาดเป็นแผ่นๆ และติด
เข้ากับหุ่น ตกแต่งหุ่นนั้นให้เรียบร้อยและแกะสลักหรืออาจ
พอกและแกะลวดลายให้นูนสวยงามหากต้องการความนูน
การทำ�ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์   มีข้ันตอนและวิธี
การคล้ายกับขั้นตอนการทำ�ต้นเทียนประเภทแกะสลัก แต่มี
ความแตกต่างกัน 2 ประการคือ  การหล่อต้นเทียนประเภท
ติดพิมพ์ ใช้ขี้ผึ้งคุณภาพพอใช้ได้ซึ่งมีราคาถูก แต่การหล่อ
ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ใช้ขี้ผึ้งคุณภาพดีและราคาแพง
เพราะหากขีผ้ งึ้ คุณภาพไม่ดเี มือ่ แกะสลักลึกและซับซ้อนหลาย
ขัน้ จะทำ�ให้ขผี้ งึ้ แตกหัก นอกจากนัน้ ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์
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มักหล่อให้มีขนาดเล็กกว่าต้นเทียนประเภทแกะสลัก ซึ่งต้อง
ทำ�ให้มขี นาดใหญ่เพือ่ ทีจ่ ะแกะสลักหรือขูดออก ส่วนการหล่อ
ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์  ล�ำ ต้นเทียนจะเล็กกว่าแบบแกะสลัก
เพราะจะต้องนำ�ไปกลึงให้เป็นรูปและขนาดเล็กลงบางส่วน
แล้วจึงติดดอกเสริมโดยรอบให้หนาขึน้ โดยใช้วธิ พี มิ พ์ดอกจาก
แบบพิมพ์แล้วนำ�มาติดกับลำ�ต้น มีลวดลายละเอียดเล็กๆ ยาวๆ
ไม่นนู หนา ลวดลายไม่เป็นเรือ่ งราวเดียวกัน แบบพิมพ์อาจแกะ
จากสบู่ หิน เป็นลวดลายต่างๆ แล้วเทเทียนทีห่ ลอมแล้วลงบน
แบบพิมพ์ จะได้เทียนรูปร่างตามแบบพิมพ์นั้นๆ แล้วจึงนำ�ไป
ประกอบกับหุ่นที่ผูกเป็นเรื่องราว ส่วนมากจะเป็นเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
ขัน้ ตอนการทำ�ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ เริม่ ด้วยการ
หล่อและการกลึงต้นเทียน  จากนั้นเริ่มทำ�ผึ้งแผ่น ทำ�ดอกผึ้ง
ติดพิมพ์และติดดอกผึ้งตามลำ�ดับ ดังนี้
1. การทำ�ผึ้งแผ่น เริ่มจากการต้มขี้ผึ้งให้ละลายเป็น
ของเหลว   แล้วเทลงในแบบพิมพ์ที่ทำ�จากสังกะสีแผ่นเรียบ
หรือแผ่นเหล็ก จะทำ�ให้ขผี้ งึ้ จะแข็งตัวเร็วขึน้ และลอกออกจาก
แบบพิมพ์ได้ง่าย ผึ้งแผ่นที่ทำ�เสร็จแล้วจะนำ�ไปติดส่วนต่างๆ
ของต้นเทียนเพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำ�หรับติดลายดอกต่อไป

ภาพที่ 2  ตัวอย่างลายที่ใช้งานต้นเทียนประเภทติดพิมพ์
ที่มา: บันทึกภาพด้วยตนเองที่วัดมหาวนาราม
2. การทำ�ดอกผึ้งติดพิมพ์ เริ่มจากการทำ�แบบพิมพ์
โดยใช้ปูนปลาสเตอร์หรือแท่งปูนซีเมนต์ แกะให้ได้ลวดลาย
ที่ต้องการ จากนั้นต้มขี้ผึ้งคุณภาพดี โดยใส่ขี้ผึ้งลงในชามอ่าง
ขนาดกลาง แล้ววางลงในชามอ่างขนาดใหญ่ที่ใส่น้ำ�ไว้อีก
ทีหนึง่ จากนัน้ นำ�ชามอ่างขนาดใหญ่ไปตัง้ ไฟ เมือ่ ขีผ้ งึ้ ต้มละลาย
แล้ว ให้กรองเอาตะกอนทิง้ เพือ่ ให้ได้ขผี้ งึ้ ทีบ่ ริสทุ ธิ์ และปล่อย
ให้ขผี้ งึ้ เย็นลง ขีผ้ งึ้ จะเริม่ แข็งตัว คลึงและขยำ�ขีผ้ งึ้ ให้เข้ากันเป็น
เนือ้ เดียว จากนัน้ วางแบบพิมพ์บนแผ่นไม้หน้าเรียบ ทาน�ำ้ มันพืช
เล็กน้อยลงในแบบพิมพ์ กดขี้ผึ้งลงในพิมพ์แล้วใช้ขวดคลึงไป
มาให้ขี้ผึ้งแทรกเข้าไปทุกเส้นลาย แล้วหยดน้ำ�ละลายสบู่หรือ

ผงซักฟอกลงในแบบพิมพ์ เพื่อให้ขี้ผึ้งแข็งตัวเร็วขึ้นและลอกออกจากพิมพ์ได้ง่าย ใช้มีดตัดดอกผึ้งส่วนเกินโดยวางดอกผึ้งที่แกะ
ออกจากพิมพ์บนกระจก และหากจุ่มปลายมีดลงในน้ำ�มันพืชจะช่วยให้เทียนไม่ติดปลายมีด

ภาพที่ 3  การถ่ายทอดองค์ความรู้การทำ�ดอกผึ้งติดพิมพ์
ที่มา: บันทึกภาพด้วยตนเองที่วัดมหาวนาราม

ภาพที่ 4  รวมภาพจิตอาสา ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมาช่วยตัดดอกผึ้ง
ที่มา: บันทึกภาพด้วยตนเองที่วัดพลแพลน
3. การติดดอกผึ้ง  เริ่มจากการร่างเค้าโครงลวดลาย
ทีต่ อ้ งการ โดยก่อนเลือกลวดลายดอกผึง้ ทีจ่ ะนำ�มาติด ช่างจะ
กำ�หนดตามความเหมาะสมของลวดลายกับเค้าโครงร่างของ
ส่วนที่จะติดดอกผึ้ง ต่อมาจึงเป็นการติดดอกผึ้งโดยใช้ช่างที่มี
ประสบการณ์ และควรติดในทีๆ่ มีแสงสว่างเพียงพอและมีดนิ
ฟ้า อากาศที่เหมาะสม เพราะหากอากาศเย็นเกินไปจะทำ�ให้
ดอกผึง้ แข็งและกระด้างทำ�ให้ตดิ ได้ไม่ดแี ละอาจต้องใช้ความร้อน
ช่วยซึ่งจะทำ�ให้เสียเวลา
ความหมายของต้นทุนผลิตภัณฑ์
ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ต้นทุนของการผลิต
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อมกับผลิตภัณฑ์นั้น
เช่น ต้นทุนการทำ�ต้นเทียนพรรษา ประกอบด้วย เทียน เหล็ก
ปูนปลาสเตอร์ ไม้อัด ใยมะพร้าว ค่าจ้างช่างทำ�ต้นเทียน
เป็นต้น ต้นทุนผลิตภัณฑ์สามารถจำ�แนกได้หลายลักษณะ
ในที่ นี้ จ ะยกตั ว อย่ า งเพี ย งการจำ � แนกต้ น ทุ น ตามลั ก ษณะ
พื้นฐานของต้นทุนทางกายภาพ โดยในการผลิตเทียนพรรษา
จะมีต้นทุนดังต่อไปนี้ (วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ, 2554)

1. วัตถุดิบทางตรง (direct material) คือต้นทุน
ของวัตถุดบิ ทีเ่ ป็นส่วนสำ�คัญของทำ�ต้นเทียนพรรษาทีส่ ามารถ
คิดเข้าหน่วยผลิตภัณฑ์และวัดได้โดยง่าย ได้แก่ เทียน เหล็ก
ปูนปลาสเตอร์ ไม้อัด ใยมะพร้าว  เป็นต้น
2. ค่าแรงงานทางตรง (direct labor) คือ แรงงาน
ของผู้ทำ�การผลิตโดยตรงในการแปรสภาพวัตถุดิบที่นำ�เข้า
สู่กระบวนการผลิตจนได้เป็นสินค้าสำ�เร็จรูป สำ�หรับการทำ�
ต้นเทียนพรรษา ค่าแรงงานทางตรง ได้แก่ ค่าแรงงานของ
ช่างเทียน ทั้งนี้จากการสำ�รวจพบว่ามีการจ่ายค่าแรงงานช่าง
ทำ�ต้นเทียนพรรษาจำ�แนกเป็น 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 วัด
จ่ายค่าแรงงานให้ชา่ งทำ�ต้นเทียน  และรูปแบบที่ 2 คือ ค่าแรง
ของช่างทำ�ต้นเทียนทีไ่ ด้จากเงินรางวัลทีไ่ ด้รบั จากการประกวด
ต้นเทียนพรรษา โดยรูปแบบที่ 2 นี้สามารถจำ�แนกได้เป็นอีก
3 รูปแบบย่อยคือ 1) เงินรางวัลมอบให้ชา่ งทำ�ต้นเทียนร้อยละ
100  2) เงินรางวัลมอบให้ชา่ งทำ�ต้นเทียนร้อยละ 50 และมอบ
ให้วัดร้อยละ 50  หรือ 3) เงินรางวัลมอบให้ช่างทำ�ต้นเทียน
ร้อยละ 80 และมอบให้วัดร้อยละ 20

ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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3. คาใชจา ยการผลิต (manufacturing overhead)
คือ ตนทุนการผลิตอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรงและ
คาแรงงานทางตรงเปนคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของกับการผลิตทัง้ สิน้
สําหรับการทําตนเทียนพรรษาคาใชจา ยการผลิต ไดแก ลวดมัด
ทราย ถาดเทเทียน ถังตมเทียน ถาน ตะแกรง ลวด ตะปู
แปรงทาสี คาเสื่อมราคารถเทียนพรรษา คาเสื่อมราคาบล็อก
พิมพลาย เปนตน

จากการเก็บขอมูลตนทุนเทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี
ประจําป พ.ศ. 2557 สามารถจําแนกตนทุนการผลิตตนเทียน
พรรษาไดดังภาพที่ 5 โดยผูเขียนไดเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง จากการสัมภาษณเจาอาวาสและชางทําตนเทียนของ
แตละวัด

ภาพที่ 5 แสดงองคประกอบของวัตถุดิบทางตรง
ที่มา: ผูเขียนเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
ภาพที่ 5 แสดงองคประกอบของวัตถุดิบทางตรงพบ
วา วัตถุดิบทางตรงในการทําตนเทียนพรรษาประกอบดวย
วัสดุโครงสราง ไดแก เหล็กปูนปลาสเตอรไมอัด ใยมะพราว
และสวนที่เปนเทียนและขี้ผึ้งพบวา ตนเทียนพรรษาประเภท
แกะสลักและประเภทติดพิมพ ทั้งขนาดใหญและขนาดกลาง
จะใชเทียนขี้ผึ้งมากกวาวัสดุโครงสราง และพบวาการทํา
ตนเทียนพรรษาทีใ่ ชเทียนและขีผ้ งึ้ มากทีส่ ดุ ของแตละประเภท
จะไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดตนเทียนพรรษา
ป พ.ศ. 2557 โดยตนเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ
ทีใ่ ชเทียนและขีผ้ งึ้ มากทีส่ ดุ เปนจํานวนเงิน 375,000 บาท คือ
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วัดผาสุการามไดรับรางวัลชนะเลิศ สวนตนเทียนพรรษา
ประเภทติดพิมพขนาดใหญ ที่ใชเทียนและขี้ผึ้งมากที่สุดเปน
จํานวนเงิน 297,500 บาท คือ วัดมหาวนาราม ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ และตนเทียนพรรษาประเภทติดพิมพขนาดกลาง ที่
ใชเทียนและขี้ผึ้งมากที่สุดเปนจํานวนเงิน 148,750 บาท คือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดรบั รางวัลชนะเลิศ
ยกเวนตนเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดกลางทีใ่ ชเทียน
และขี้ผึ้งมากที่สุดเปนจํานวนเงิน 160,000 บาท คือวัดกลาง
โดยไดรับรางวัลชมเชย

		

ตารางที่ 2 แสดงค่าแรงงานทางตรงของต้นเทียนพรรษารูปแบบที่ 1 วัดจ่ายค่าแรงให้กับช่างเปรียบเทียบกับรางวัลที่ได้รับ                 
                จากการประกวดต้นเทียนพรรษาปี พ.ศ. 2557
ประเภท   
แกะสลัก (ขนาดใหญ่)

วัด/องค์กร  

ค่าแรงทางตรง (บาท)

รางวัลที่ได้รับ

1. วัดผาสุการาม

400,000

ชนะเลิศ

2. วัดไชยมงคล

200,000

ชมเชย

175,000

ชนะเลิศ

4. วัดพระธาตุหนองบัว

150,000

ชนะเลิศ

5. วัดทุ่งศรีเมือง

100,000

ชมเชย

175,000

ชนะเลิศ

ติดพิมพ์ (ขนาดใหญ่) 3. วัดมหาวนาราม
แกะสลัก (ขนาดกลาง)

ติดพิมพ์ (ขนาดกลาง) 6. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่มา: ผู้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ตารางที่ 2 แสดงค่าแรงงานทางตรงของต้นเทียน
พรรษารูปแบบที่ 1 คือ วัดจ่ายค่าแรงให้กับช่างเปรียบเทียบ
กับรางวัลที่ได้รับจากการประกวดต้นเทียนพรรษาปี พ.ศ.
2557 พบว่า การทำ�ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักและ
ประเภทติดพิมพ์ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง ที่จ่ายค่าแรง
ทางตรงมากที่สุดของแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการประกวดต้นเทียนพรรษาปี พ.ศ. 2557 ดังนี  ้ ต้นเทียน
พรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ วัดทีจ่ า่ ยค่าแรงงานสูงสุด
จำ�นวนเงิน 400,000 บาท คือ วัดผาสุการาม ได้รบั รางวัลชนะเลิศ

ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ วัดทีจ่ า่ ยค่าแรงงาน
สูงสุด จำ�นวนเงิน 175,000 บาท คือ วัดมหาวนาราม ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดกลาง
วัดที่จ่ายค่าแรงงานสูงสุด จำ�นวนเงิน 150,000 บาท คือ
วัดพระธาตุหนองบัว ได้รบั รางวัลชนะเลิศ และต้นเทียนพรรษา
ประเภทติดพิมพ์ขนาดกลาง วัดทีจ่ า่ ยค่าแรงงานสูงสุดจำ�นวนเงิน
175,000 บาท  คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ตารางที่ 3 แสดงค่าแรงงานทางตรงของต้นเทียนพรรษารูปแบบที่ 2 วัดไม่ได้จา่ ยค่าแรงให้กบั ช่าง โดยช่างได้คา่ แรงจากเงินรางวัล
              ที่ได้รับจากผลการประกวด
         ประเภท
                 วัด/องค์กร
      รางวัลที่ได้รับ
จำ�นวนเงินที่ได้รับ
1. วัดบูรพา
ชมเชย
            50,000
ติดพิมพ์ (ขนาดใหญ่)
2. วัดพลแพน
รองชนะเลิศอันดับ 1           180,000
3. วัดศรีประดู่
ชมเชย
            50,000
4. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ชมเชย
            30,000
ติดพิมพ์ (ขนาดกลาง)
5. ชุมชนวัดพลแพน
รองชนะเลิศอันดับ 2             50,000
6. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดศรีประดู่
รองชนะเลิศอันดับ 1             80,000
แกะสลัก (ขนาดกลาง) 7. วัดกลาง
ชมเชย
            30,000
ที่มา: ผู้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
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ตารางที่ 3 แสดงค่าแรงงานทางตรงของต้นเทียน
พรรษารูปแบบที่ 2 คือ วัดไม่ได้จ่ายค่าแรงให้กับช่าง แต่ช่าง
จะได้ ค่ า แรงจากเงิ น รางวั ล ที่ ไ ด้ รั บ จากผลการประกวด
พบว่าการจ่ายค่าแรงงานในรูปแบบที่ 2 ไม่มีวัดใดที่ไดัรับ
รางวั ล ชนะเลิ ศ โดยรายละเอี ย ด ดั ง นี้ ประเภทต้ น เที ย น
ติ ด พิ ม พ์ พ รรษาขนาดใหญ่ วั ด ที่ รั บ เงิ น รางวั ล สู ง สุ ด คื อ
วัดพลแพน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รองลงมาคือ
วัดบูรพา และวัดศรีประดู่   ได้รับรางวัลชมเชย โดยได้รับเงิน

รางวัล 180,000 บาท และ 50,000 บาท ตามลำ�ดับ สำ�หรับ
ประเภทต้นเทียนพรรษาติดพิมพ์ขนาดกลาง วัด/องค์กร
ที่รับเงินรางวัลสูงสุดคือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดศรีประดู่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำ�นวน 80,000 บาท
รองลงมาคือ ชุมชนวัดพลแพน   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 จำ�นวน 50,000 บาท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ได้รบั รางวัลชมเชย จำ�นวน 30,000 บาท และประเภท
ต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดกลาง วัดกลาง  ได้รบั เงินรางวัล
ชมเชย โดยได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

ภาพที่ 6 แสดงค่าใช้จ่ายการผลิต
ที่มา: ผู้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ภาพที่ 6   แสดงค่าใช้จ่ายการผลิต พบว่า ต้นเทียน
พรรษาขนาดใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายการผลิตมากที่สุดคือต้นเทียน
พรรษาประเภทติดพิมพ์ของวัดบูรพา จำ�นวนเงิน 78,670 บาท
รองลงมา คื อ ต้ น เที ย นพรรษาประเภทแกะสลั ก ของ
วัดผาสุการามและวัดไชยมงคล จำ�นวนเงิน 73,597 บาท และ
55,240 บาท ตามลำ�ดับ ส่วนต้นเทียนพรรษาขนาดกลาง
ที่มีค่าใช้จ่าย การผลิตมากที่สุด คือ ต้นเทียนพรรษาประเภท
แกะสลักของวัดกลาง จำ�นวนเงิน 53,260 บาท รองลงมา คือ
วัดทุ่งศรีเมือง จำ�นวนเงิน 42,010 บาท และต้นเทียนพรรษา

70

วารสารนักบริหาร

Executive Journal

ประเภทติดพิมพ์ ของมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย จำ�นวนเงิน
39,335 บาท เมื่อทราบค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทาง
ตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตแล้ว เนื้อหาส่วนต่อไปจะนำ�เสนอ
ต้นทุนการผลิตรวมเฉพาะวัดที่จ่ายค่าแรงงานในรูปแบบที่ 1
เนื่องจากเป็นการจ่ายค่าแรงงานให้กับช่างเทียนในระหว่าง
การทำ�ต้นเทียนพรรษา ซึง่ สะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริงของค่าแรงงาน
ช่างเทียนมากกว่าการจ่ายค่าแรงงานในรูปแบบที่ 2  ซึง่ ขึน้ กับ
เงินรางวัลที่ได้รับ

ตารางที่ 4 ต้นทุนการผลิตรวมของต้นเทียนพรรษาเฉพาะวัดที่จ่ายค่าแรงในรูปแบบที่ 1
บาท
ประเภท

วัด/องค์กร

แกะสลัก 1. วัดผาสุการาม
(ขนาดใหญ่) 2. วัดไชยมงคล
ติดพิมพ์ 3. วัดมหาวนาราม
(ขนาดใหญ่)
แกะสลัก 4. วัดพระธาตุหนองบัว
(ขนาดกลาง) 5. วัดทุ่งศรีเมือง
ติดพิมพ์ 6.มหาวิทยาลัย
(ขนาดกลาง) มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

491,992
435,500
354,080

ค่าใช้จ่าย
รวม
การผลิต
400,000 73,597 965,589
200,000 55,240 690,740
175,000 34,470 563,550

220,250
220,590
177,040

150,000
100,000
175,000

วัตถุดิบ

ค่าแรง

22,050
42,010
17,235

392,300
362,600
369,275

50.95
63.05
62.83

ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย
ค่าแรง
รวม
การผลิต
41.43 7.62 100.00
28.95 8.00 100.00
31.05 6.12 100.00

56.14
60.84
47.94

38.24
27.58
47.39

วัตถุดิบ

5.62
11.59
4.67

100.00
100.00
100.00

ที่มา: ผู้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
จากตารางข้างต้นสามารถนำ�เสนอในรูปของแผนภูมิแสดงต้นทุนการผลิตต้นเทียนพรรษาแต่ละประเภทได้ ดังนี้

ภาพที่ 7 แสดงต้นทุนการผลิตรวมของต้นเทียนพรรษา เฉพาะวัดที่จ่ายค่าแรงในรูปแบบที่ 1
ที่มา: ผู้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ภาพที่ 7 แสดงต้นทุนการผลิตรวมของต้นเทียนพรรษา
เฉพาะที่วัด/องค์กรจ่ายค่าแรงในรูปแบบที่ 1 พบว่า ต้นทุน
การผลิ ต ต้ น เที ย นพรรษาทุ ก ประเภททั้ ง ขนาดใหญ่ แ ละ
ขนาดกลาง จะมี ค่ า วั ต ถุ ดิ บ ทางตรงมากที่ สุ ด รองลงมา
คือ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ต้ น ทุ น การผลิ ต สู ง สุ ด ของต้ น เที ย นพรรษาขนาดใหญ่ คื อ
ต้ น เที ย นพรรษาประเภทแกะสลั ก ของวั ด ผาสุ ก าราม
จำ � นวนเงิ น 965,589 บาท รองลงมาคื อ วั ด ไชยมงคล
จำ�นวนเงิน 690,740 บาทและต้นเทียนพรรษาประเภท

ติดพิมพ์ของวัดมหาวนาราม เป็นจำ�นวนเงิน 563,550 บาท
ส่วนต้นทุนการผลิตรวมสูงสุดของต้นเทียนพรรษาขนาดกลาง
ได้แก่ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักวัดพระธาตุหนองบัว
จำ�นวนเงิน 392,300 บาท รองลงมาคือ ต้นเทียนพรรษาประเภท
ติ ด พิ ม พ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
จำ�นวนเงิน 369,275 บาท และต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก
ของวัดทุง่ ศรีเมือง จำ�นวนเงิน 362,600 บาท หากพิจารณา   
ร้อยละของต้นทุนการผลิตต้นเทียนพรรษาเป็นดังนี้ (ภาพที่ 8)
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
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ภาพที่ 8 แสดงร้อยละของต้นทุนการผลิตต้นเทียนพรรษาเฉพาะวัดที่จ่ายค่าแรงงานให้ช่างในรูปแบบที่ 1
ที่มา: ผู้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ภาพที่ 8 แสดงร้อยละของต้นทุนการผลิตต้นเทียน
พรรษาแต่ละประเภท เฉพาะวัด/องค์กรที่จ่ายค่าแรงงาน
ให้ช่างในรูปแบบที่ 1 พบว่าต้นทุนการผลิตต้นเทียนพรรษา
ขนาดใหญ่ จะมีค่าวัตถุดิบทางตรงร้อยละ 50.95 และต้นทุน
การผลิตต้นเทียนพรรษาขนาดกลางจะมีค่าวัตถุดิบทางตรง
ร้อยละ 47.94 มีรายละเอียดดังนี้ คือ สำ�หรับต้นเทียนพรรษา
ขนาดใหญ่ พบว่ า ต้ น เที ย นพรรษาประเภทแกะสลั ก ของ
วัดไชยมงคลมีค่าวัตถุดิบทางตรงสูงสุดคือ ร้อยละ 63.05
รองลงมาคือ ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์วดั มหาวนาราม
ร้อยละ 62.83   และต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักวัด
ผาสุการาม ร้อยละ 50.95 ส่วนต้นเทียนพรรษาขนาดกลาง
คือ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักของวัดทุ่งศรีเมือง มีค่า
วัตถุดบิ ทางตรงสูงสุดคือ ร้อยละ 60.84 รองลงมาคือ วัดพระธาตุ
หนองบั ว ร้ อ ยละ 56.14 และต้ น เที ย นพรรษาประเภท
ติดพิมพ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร้อยละ
47.94 ตามลำ�ดับ
ต้ น ทุ น การผลิ ต ต้ น เที ย นพรรษาขนาดใหญ่ จะมี
ค่ า แรงงานทางตรง ร้ อ ยละ 28.95 และต้ น ทุ น การผลิ ต
ต้นเทียนพรรษาขนาดกลาง จะมีค่าวัตถุดิบทางตรงร้อยละ
27.58 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ค่าแรงงานทางตรงสูงสุดสำ�หรับ
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ต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ คือ ต้นเทียนพรรษาประเภท
แกะสลักวัดผาสุการาม ร้อยละ 41.43 รองลงมาคือ ต้นเทียน
พรรษาประเภทติดพิมพ์วัดมหาวนาราม ร้อยละ 31.05 และ
ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักของวัดไชยมงคล ร้อยละ
28.95 ส่วนค่าแรงงานทางตรงสูงสุดของต้นเทียนพรรษาขนาด
กลาง คือต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร้อยละ 47.39 รองลงมาคือ
ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักวัดพระธาตุหนองบัว ร้อยละ
38.24 และวัดทุ่งศรีเมือง ร้อยละ 27.58 ตามลำ�ดับ
ต้นทุนการผลิตต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ จะมีค่าใช้จ่ายการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.12 และต้นทุนการผลิต
ต้นเทียนพรรษาขนาดกลาง จะมีค่าใช้จ่ายการผลิต ร้อยละ
5.62 โดยมีรายละเอียดดังนี  ้ รอ้ ยละของค่าใช้จา่ ยการผลิตสูงสุด
ของต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่  ได้แก่ตน้ เทียนพรรษาประเภท
แกะสลักวัดไชยมงคล วัดผาสุกราม และวัดมหาวนาราม คือ
ร้อยละ 8.00 7.62 และ 6.12 ตามลำ�ดับ ส่วนร้อยละของค่า
ใช้จ่ายการผลิตสูงสุดของต้นเทียนพรรษา ขนาดกลาง ได้แก่
ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักวัดทุ่งศรีเมือง วัดพระธาตุ
หนองบัว และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ
ร้อยละ 11.59 5.62 และ 4.67 ตามลำ�ดับ

ตารางที่ 5 ภาพรวมต้นทุนการผลิตต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักและประเภทติดพิมพ์ ทัง้ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง เป็น ดังนี้
ต้นทุนการผลิต
วัตถุดิบทางตรง
ค่าเฉลี่ย
ค่าเทียนและขี้ผึ้ง
ค่าเฉลี่ย
ค่าวัสดุโครงสร้าง
ค่าเฉลี่ย
ค่าแรงทางตรง
ค่าเฉลี่ย
ค่าใช้จ่ายการผลิต
ค่าเฉลี่ย
รวมต้นทุนการผลิต
ค่าเฉลี่ย

ขนาดใหญ่ (บาท)
แกะสลัก
ติดพิมพ์
435,500-491,992
205,370-354,080
463,746
284,911
300,000-375,000
140,000-297,500
337,500
227,125
116,992-135,500
47,125-65,370
126,246
57,786
200,000-400,000
175,000
300,000
175,000
55,240-73,597
34,470-78,670
64,419
50,785
690,740-965,589
563,550
828,165
563,550

ตารางที่ 5 แสดงภาพรวมต้นทุนการผลิตต้นเทียน
พรรษาประเภทแกะสลักและประเภทติดพิมพ์ ทั้งขนาดใหญ่
และขนาดกลาง พบว่า ต้นทุนการจัดทำ�ต้นเทียนพรรษา
ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ จะมีต้นทุนการผลิต  690,740965,589 บาท (ค่าเฉลี่ย 828,165 บาท) ประกอบด้วย
ค่ า วั ต ถุ ดิ บ ทางตรง 435,500-491,992 บาท (ค่ า เฉลี่ ย
463,746 บาท) ค่าเทียนและขี้ผึ้ง 300,000-375,000 บาท
(ค่าเฉลีย่ 337,500 บาท) ค่าวัสดุโครงสร้าง 116,992-135,500
บาท (ค่าเฉลี่ย 126,246 บาท) ค่าแรงงานทางตรง 200,000400,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 300,000 บาท) และค่าใช้จ่ายการ
ผลิต 55,240-73,597 บาท (ค่าเฉลี่ย 64,419 บาท)
ต้ น ทุ น การจั ด ทำ � ต้ น เที ย นพรรษาประเภทติ ด พิ ม พ์
ขนาดใหญ่ มีต้นทุนการผลิต 563,550 บาท ประกอบด้วย
ค่ า วั ต ถุ ดิ บ ทางตรง 205,370-354,080 บาท (ค่ า เฉลี่ ย
284,911 บาท) ค่าเทียนและขี้ผึ้ง 140,000-297,500 บาท
(ค่าเฉลีย่   227,125 บาท)  คา่ วัสดุโครงสร้าง 47,125-65,370 บาท
(ค่าเฉลี่ย 57,786 บาท) ค่าแรงงานทางตรง 175,000 บาท
(ค่าเฉลี่ย 175,000 บาท) และค่าใช้จ่ายการผลิต 34,47078,670 บาท (ค่าเฉลี่ย 50,785 บาท)
ต้นทุนการจัดทำ�ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก
ขนาดกลางมีตน้ ทุนการผลิต 362,600-392,300 บาท (ค่าเฉลีย่
377,450 บาท) ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบทางตรง 192,745220,590 บาท (ค่าเฉลี่ย 211,195 บาท) ค่าเทียนและ

ขนาดกลาง (บาท)
แกะสลัก
ติดพิมพ์
192,745-220,590
102,685-177,040
211,195             142,456
140,000-160,000
70,000-148,750
150,000
113,563
32,745-80,590
23,563-32,685
61,195
28,893
100,000-150,000
175,000
125,000
175,000
22,050-53,260
17,235-39,335              
32,030
25,392
362,600-392,300
369,275
377,450             369,275

ขีผ้ ง้ึ 140,000-160,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 150,000 บาท) และ
ค่าวัสดุโครงสร้าง 32,745-80,590 บาท (ค่าเฉลี่ย 61,195
บาท) ค่าแรงงานทางตรง 100,000-150,000 บาท (ค่าเฉลี่ย
125,000 บาท) และค่าใช้จ่ายการผลิต 22,050-53,260 บาท
(ค่าเฉลี่ย 32,030 บาท)
ต้ น ทุ น การจั ด ทำ � ต้ น เที ย นพรรษาประเภทติ ด พิ ม พ์
ขนาดกลาง มีต้นทุนการผลิต 369,275 บาท ประกอบด้วย
ค่าวัตถุดบิ ทางตรง 102,685-177,040 บาท (ค่าเฉลีย่ 142,456
บาท) ค่าเทียนและขี้ผึ้ง 70,000-148,750 บาท (ค่าเฉลี่ย
113,563 บาท) และค่าวัสดุโครงสร้าง 23,563-32,685 บาท
(ค่าเฉลี่ย 28,893 บาท) ค่าแรงงานทางตรง 175,000 บาท
(ค่าเฉลี่ย 175,000 บาท) และค่าใช้จ่ายการผลิต 17,23539,335 บาท (ค่าเฉลี่ย 25,392 บาท)
ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ
การทำ�ต้นเทียนพรรษาใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน
ระหว่างการทำ�ต้นเทียนพรรษาจนกระทัง่ เคลือ่ นย้ายต้นเทียน
พรรษาไปบริเวณทุ่งศรีเมืองเพื่อร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา
พบปัญหาและข้อเสนอแนะดังนี้
1. ปัญหาเรือ่ งงบประมาณสนับสนุนและต้นทุนการผลิต
ที่สูงขึ้นทุกปี การทำ�ต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ประเภทแกะ
สลักใช้เงินทุนไม่ต่ำ�กว่า 600,000 บาทต่อต้น และประเภท
ติดพิมพ์ใช้เงินทุนไม่ต่ำ�กว่า 500,000 บาทต่อต้น ขณะที่ี
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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เงินงบประมาณสนับสนุนทีไ่ ด้รบั จากหน่วยงานภาครัฐมีเพียง
แหล่งเดียวคือ จากเทศบาลนครอุบลราชธานี ต้นละ 120,000
บาท ส่วนการทำ�ต้นเทียนพรรษาขนาดกลางประเภทแกะสลัก
และประเภทติดพิมพ์ใช้เงินทุนไม่ต�่ำ กว่า 350,000 บาทต่อต้น
ขณะทีไ่ ด้รบั เงินสนับสนุนจากเทศบาลนครอุบลราชธานี ต้นละ
50,000 บาท ทั้งนี้ เงินสนับสนุนที่ได้รับไม่เพียงพอกับการทำ�
ต้นเทียนพรรษา นอกจากนั้น หากพิจารณากระบวนการทำ�
ต้นเทียนพรรษาแต่ละประเภทนั้น พบว่ามีกระบวนการทำ�
หลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายที่สูง เนื่องจากการทำ�ต้นเทียน
มีการพัฒนาทั้งเรื่องรูปแบบ องค์ประกอบของฐาน และ
การประดับตกแต่ง ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ซึ่งยังไม่รวม
ค่าอาหารและเครื่องดื่มของช่าง ขณะที่วัตถุดิบทางตรง ได้แก่
เหล็ก ขี้ผึ้งและเทียนมีราคาสูงขึ้นทุกปี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระรณยุทธ ชาตเมโธ (2556) ที่ศึกษาความเป็นมาและ
การเปลี่ยนแปลงประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของชาวพุทธ
จ.อุบลราชธานี (เขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี) พบว่า แม้จะ
มีงบประมาณจากหลายภาคส่วนมาสนับสนุนการทำ�ต้นเทียน
พรรษาในแต่ละปีกย็ งั ไม่เพียงพอ เนือ่ งจากการทำ�เทียนพรรษา
แต่ละครั้งใช้งบประมาณและทรัพยากรจำ�นวนมาก ไม่ว่าจะ
เป็นด้านวัสดุอปุ กรณ์ทตี่ อ้ งจัดซือ้ ใหม่ทกุ ปี รวมถึงด้านแรงงาน
และบุคลากรในการทำ�เทียนพรรษาด้วย
ข้อเสนอแนะ ภาครัฐและภาคเอกชนใน จ.อุบลราชธานี
ควรให้การสนับสนุนการทำ�เทียนพรรษาอย่างเต็มที่ โดย
เฉพาะเรื่องงบประมาณในการจัดทำ�เทียนพรรษาของแต่ละ
คุ้มวัดหรือชุมชน ไม่ควรให้เป็นภาระของแต่ละวัดหรือชุมชน
เท่านั้น โดยอาจให้การสนับสนุนทั้งเงินและสิ่งของตลอดจน
อาหารหรือเครื่องดื่ม
2. ปัญหาช่างทำ�ต้นเทียนพรรษาและคณะช่างที่มี
ฝีมือที่มีจำ�นวนลดลง จากเนื้อหาข้างต้นจะเห็นว่า การจ่าย
ค่าแรงให้กับช่างทำ�ต้นเทียนขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละวัด
โดยพบว่า วัดบางแห่งจ่ายเงินให้กบั ช่างเทียนเป็นค่าจ้างเหมา
บางแห่งไม่ได้จ่ายค่าแรงให้กับช่าง แต่หากต้นเทียนพรรษา
ได้รับเงินรางวัลจากการประกวด ก็จะแบ่งเงินรางวัลให้ช่าง
ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ซึ่งหมายความว่าช่างจะไม่ได้ค่าแรง
หากต้นเทียนพรรษาไม่ได้รบั รางวัล ซึง่ อาจทำ�ให้ชา่ งเทียนขาด
แรงจูงใจในการทำ�งาน  ขณะที่ช่างที่มีฝีมือก็เริ่มหายาก   โดย
ในปัจจุบนั ขาดแคลนช่างทำ�ต้นเทียน (พระรณยุทธ  ชาตเมโธ,
2556) เพราะสามารถเรียกค่าแรงสูงกว่าหากไปทำ�งานที่อื่น
เช่น ไปรับทำ�ต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งเหมาจ่ายสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อต้น โดยใช้ระยะเวลาเพียง
20 วัน อีกทัง้ มีรายละเอียดไม่มาก  คือ “เรือ่ งราวไม่คอ่ ยมี ไม่มี
พญานาคเน้นลายมังกร” (นายชัย จันทร์ส่อง ช่างวัดพลแพน
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สัมภาษณ์, 2557, 14 กรกฎาคม) ขณะที่ช่างที่มีฝีมือบางคน
ไปรับงานแกะสลักตกแต่งสถานทีใ่ ห้กบั โรงแรมทีต่ า่ งประเทศ
เนื่องจากได้ค่าตอบแทนสูงและมีสวัสดิการที่ดีกว่า (พระครู
จิตรวิสุทธิญาณกูล สัมภาษณ์, 2557, 8 กรกฎาคม) นอกจาก
นี้ ช่างทำ�ต้นเทียนพรรษายังไม่ได้รับความเอาใจใส่จากผู้จัด
งานหรือจากจังหวัดเท่าที่ควร   ทั้งที่เป็นฟันเฟืองสำ�คัญของ
การประดิษฐ์ตน้ เทียนและเป็นผูท้ ชี่ ว่ ยสร้างชือ่ เสียงให้จงั หวัด
ข้อเสนอแนะ
1) ปัญหาการขาดแคลนช่างเทียนที่มีฝีมือ
ของจังหวัด จ.อุบลราชธานีควรพิจารณาแนวทางการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุให้กับช่างเทียน จ.อุบลราชธานี หรือจัดทำ�
กองทุนช่างเทียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้กับ
ช่างเทียน ตลอดจนเป็นการรักษาช่างเทียนทีม่ ฝี มี อื ของท้องถิน่
ให้คงอยูส่ บื ไป และเป็นการจูงใจให้คนรุน่ ใหม่ทสี่ นใจเข้ามาเป็น
ช่างเทียนให้กบั จ.อุบลราชธานี เพราะจากการสอบถามพบว่า
ช่างเทียนบางท่านไม่มีผู้สืบทอดงานเทียนแล้ว
		
2) ปัญหาการอนุรักษ์และสืบสานการทำ�
เทียนพรรษา โรงเรียนหรือสถาบัการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
จ.อุบลราชธานี ควรบรรจุวิชาการทำ�ต้นเทียนพรรษาแต่ละ
ประเภทไว้ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา
โดยเชิญช่างเทียนใน จ.อุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรบรรยาย
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักเรียน นักศึกษา อันจะ
เป็นการอนุรกั ษ์และสืบสานงานเทียนให้กบั คนรุน่ ใหม่ได้เรียน
รู้อย่างแท้จริง   นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มรายได้พิเศษให้กับ
ช่างเทียนทีเ่ ป็นครู อีกทัง้ เป็นขวัญและกำ�ลังใจให้กบั ช่างเทียน
ได้เห็นคุณค่าของตนเองว่าอาชีพช่างเทียนถือเป็นปราชญ์
ชาวบ้ า นที่ มี เ กี ย รติ แ ละน่ า ยกย่ อ งในความเชี่ ย วชาญและ
ความรู้ความสามารถ
3. ปัญหาสายไฟฟ้าสายเคเบิล จากการสำ�รวจพบว่า
สายไฟฟ้าหรือสายเคเบิลของถนนบางเส้นหย่อนลงบางจุด
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนดไว้ให้สูง 5 เมตร เพราะว่า
ขณะทีป่ รับถนนสูงขึน้ แต่สายไฟและสายเคเบิลยังอยูใ่ นระดับเดิม
จึงเกิดปัญหาขณะเคลื่อนย้ายขบวนต้นเทียนพรรษาจากวัด
ไปยังบริเวณทุ่งศรีเมืองเพื่อเตรียมเข้าร่วมขบวนแห่ เพราะ
ต้องมีผู้ช่วยยกสายไฟและสายเคเบิลเพื่อให้ต้นเทียนพรรษา
เคลื่อนผ่านได้
ข้อเสนอแนะ ควรจัดตัง้ คณะทำ�งานโดยมีผวู้ า่ ราชการ
จ.อุบลราชธานีเป็นประธานในการจัดการ เนือ่ งจากต้องอาศัย
การประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานหลายฝ่ายทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นทุกปีแต่ยังไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่างจริงจัง

ภาพที่ 9 ถนนที่ต้องยกสายไฟขึ้นเพื่อให้ต้นเทียนพรรษาเคลื่อนผ่านได้
ที่มา: วีรภัทร เกียรติดำ�รง (2558)
4. ปัญหาการเก็บรักษาต้นเทียนพรรษา เมื่อเสร็จ
สิน้ ขบวนการแห่เทียนพรรษา ต้นเทียนพรรษาแต่ละต้นจะนำ�
กลับมาไว้ที่วัด หากเป็นต้นเทียนประเภทแกะสลัก จะปล่อย
ทิ้งไว้เพื่อรอการทำ�ต้นเทียนในปีต่อไป โดยวัดบางแห่งไม่มี
โรงเก็บต้นเทียน ทำ�ให้ตน้ เทียนตากฝน ไม่คมุ้ ค่ากับความทุม่ เท
แรงกาย แรงใจ ระยะเวลาและค่าใช้จา่ ยในการลงทุนทำ�ต้นเทียน
ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 เดือนและหากเป็นต้นเทียนประเภท
ติดพิมพ์ปกติจะเก็บไว้ไม่เกิน 7 วัน ช่างเทียนจะแกะเทียน
ออกมาเก็บไว้ในกระสอบเพื่อใช้ทำ�ต้นเทียนพรรษาในปีต่อไป
ข้ อ เสนอแนะ แต่ ล ะวั ด ควรสร้ า งโรงเก็ บ ต้ น เที ย น
พรรษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่พลาดการชมงานในวันแห่เทียน
พรรษาได้มีโอกาสชมและถ่ายภาพ อันจะเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวัด ซึง่ ภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดควรมี
บทบาทในการบริหารจัดการเพราะต้องใช้งบประมาณมากใน
การก่อสร้างโรงเก็บต้นเทียน  ขณะทีว่ ดั บางแห่งสามารถสร้าง
โรงเก็บต้นเทียนพรรษาได้เองเนื่องจากได้รับเงินบริจาคจาก
ภาคเอกชนซึง่ อยูใ่ นคุม้ วัดเดียวกัน  แต่ยงั คงมีคมุ้ วัดอีกหลายแห่ง
ทีไ่ ม่สามารถสร้างโรงเก็บต้นเทียนพรรษาได้เนือ่ งจากขาดเงิน
ทุนสนับสนุนในการก่อสร้าง
บทสรุป
ต้นทุนการผลิตต้นเทียนพรรษาทุกประเภททั้งขนาด
ใหญ่และขนาดกลาง จะมีคา่ วัตถุดบิ ทางตรงมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิต โดยใช้วัตถุดิบทางตรงคือ
เทียนและขี้ผึ้งมากกว่าวัสดุโครงสร้าง เนื่องจากเทียนและ
ขีผ้ งึ้ เป็นวัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการทำ�ต้นเทียนพรรษา นอกจากนี้
ยังพบความสัมพันธ์ว่า ต้นเทียนพรรษาทุกประเภทที่ใช้เทียน
และขี้ผึ้งมากที่สุดหรือมีการจ่ายค่าแรงโดยตรงให้ช่างมาก

ทีส่ ดุ จะได้รบั รางวัลชนะเลิศจากการประกวดต้นเทียนพรรษา
ปี พ.ศ. 2557 อาจเป็นเพราะการใช้วัตถุดิบที่มากโดยเฉพาะ
เทียนและขี้ผึ้ง ทำ�ให้ผลงานงดงามมากขึ้น ตลอดจนการจ่าย
ค่าแรงงาน  หมายถึงการได้ชา่ งฝีมอื ดีมาทำ�งาน  และยังพบว่า
วัดที่จ่ายค่าแรงให้ช่างจากเงินรางวัลที่ได้รับจากการประกวด
ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า จำ�นวนค่าแรง
มีความสัมพันธ์กับการชนะเลิศการประกวดต้นเทียนพรรษา
ข้อเสนอแนะ หากต้องการลดต้นทุนการทำ�ต้นเทียน
พรรษา อาจทำ�ได้ดังนี้คือ (1) เตรียมเงินสำ�รองไว้ซื้อวัตถุดิบ
ทางตรงที่หายากและมีราคาสูงเมื่อถึงเทศกาลทำ�ต้นเทียน
พรรษา เช่น เหล็ก ขี้ผึ้ง เทียน เป็นต้น โดยควรซื้อก่อนหน้า
เทศกาล กล่าวคือ การทำ�ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก
ขนาดใหญ่ จะต้องใช้เทียนประมาณ 4-5 ตัน หรือประมาณ
4,000-5,000 กิโลกรัม หากวางแผนซื้อเทียนไว้ก่อนหน้า
เทศกาลแห่เทียนพรรษา จะราคาต่ำ�กว่า 50 บาทต่อกิโลกรัม
แต่เมือ่ ถึงหน้าเทศกาลแห่เทียนจะมีราคากิโลกรัมละ 80-90 บาท
ทำ�ให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยด้านวัตถุดบิ สูงสุดได้ถงึ 200,000  บาท
[(90-50)*5,000 กิโลกรัม = 200,000 บาท] ตัวอย่างเช่น
พระครูจติ รวิสทุ ธิญาณกูล  เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล  จะวางแผน
ซือ้ เทียนไว้ลว่ งหน้าในแต่ละปี ทำ�ให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยได้มาก
และจำ�เป็นต้องติดต่อขอซื้อขี้ผึ้งไว้ล่วงหน้าข้ามปีเพราะเป็น
ของหายาก ตลอดจนเหล็กก็มรี าคาเพิม่ ขึน้ ทุกปี ทัง้ นี้ สิง่ สำ�คัญ
จะต้องพิจารณาคือ เงินงบประมาณที่กันสำ�รองไว้ตลอดจน
สถานที่จัดเก็บ (2) ควรเก็บรักษาวัสดุหรืออุปกรณ์ในการทำ�
ต้นเทียนพรรษาให้มีสภาพดีเพื่อนำ�มางานใช้ในปีต่อๆ ไปได้
เช่น เครือ่ งมือและอุปกรณ์ของช่าง สปอตไลท์ เครือ่ งเป่าบล็อก
ถาด กะละมัง ถังต้ม เตา แปรงทาสี สี เป็นต้น (3) ช่างที่มีฝีมือ
จะมีความเชีย่ วชาญและเทคนิคการเทเทียนให้ประหยัดเทียน
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
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และขีผ้ งึ้ ได้มาก หรือมีเทคนิคการใช้ปนู ปลาสเตอร์นอ้ ยลง จะ
ทำ�ให้ประหยัดได้ถงึ 50,000 บาทต่อต้น (4) ควรใช้แรงงานจิต
อาสาจาก นักเรียน นักศึกษา ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเพื่อ
ตัดดอกผึ้งเพื่อใช้ติดต้นเทียนประเภทติดพิมพ์เช่น ชาวบ้าน
ในคุ้มวัดศรีประดู่แต่ละบ้านจะนำ�ดอกผึ้งไปตัดที่บ้านแล้วนำ�
มาส่งให้ช่าง และ (5) การขอรับบริจาคจากคนในชุมชน เช่น
เงิน  อาหาร วัสดุ เช่น กาบมะพร้าว ฟืน เป็นต้น
หากเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับหรือเงินรางวัลที่
ได้รับจากการประกวดกับต้นทุนการทำ�ต้นเทียนพรรษา อาจ
เกิดคำ�ถามว่าคุ้มค่าหรือไม่ หากพิจารณาในเชิงตัวเลขทาง
บัญชีแล้วพบว่าไม่คมุ้ ค่า เนือ่ งจากจำ�นวนเงินของงบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั หรือเงินรางวัลทีไ่ ด้รบั ย่อมไม่เพียงพอกับค่าใช้จา่ ยหรือ
ต้นทุนที่เกิดขึ้น  แต่มีความคุ้มค่าและมีคุณค่าทางวัฒนธรรม
ของชาวอุบลราชธานีที่มีมาอย่างยาวนาน และเกี่ยวข้องกับ
ความศรัทธาและความเชื่อทางพระพุทธศาสนาซึ่งประเมิน
ราคาไม่ได้ เพราะต้องอาศัยกำ�ลังกาย กำ�ลังทรัพย์ ความร่วม
มือร่วมใจ จิตศรัทธา ความเสียสละของช่างและคนในท้องถิ่น
เพื่อร่วมสืบสานให้เป็นประเพณีที่คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ หลายคุ้ม
วัดหลายแห่งจัดเทียนพรรษาด้วยใจและจิตศรัทธา   สำ�หรับ
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กินก็ตงั้ ตูร้ บั บริจาคและหาผูส้ นับสนุน โดยวัดบาง
แห่งมีผู้สนับสนุนหลักประจำ�ทุกปี เช่น บางแห่งมีภาคเอกชน
บริจาคน�้ำ แข็งให้ทกุ วันตลอดระยะเวลาการทำ�ต้นเทียนพรรษา
หรือวัดบางแห่งได้รับบริจาคอาหารกลางวันสำ�หรับช่างเทียน
ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ เป็นต้น ดังนั้น จะพบว่าวัด
ทีย่ งั คงส่งต้นเทียนพรรษาเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษาในแต่ละปี จะมีเฉพาะคุ้มวัดใหญ่ที่มีสิ่งดึงดูด
ใจให้พุทธศาสนิกชนมาทำ�บุญ จึงมีเงินทุนมาทำ�เทียนพรรษา
เพื่อส่งเข้าประกวด ส่วนคุ้มวัดเล็กๆ จะหายไปเนื่องจากไม่มี
ความพร้อม   ขณะที่ช่างบางคนก็ต้องยอมรับค่าแรงน้อยใน
การทำ�ต้นเทียนเพื่อสืบสานประเพณีให้อยู่ต่อไป
แม้ตัวเลขทางบัญชีระหว่างงบประมาณที่ได้รับจะไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้น แต่มีความคุ้มค่า
และมีคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวอุบลราชธานีภาครัฐและ
ภาคเอกชนใน จ.อุบลราชธานีจึงควรให้การสนับสนุนอย่าง
เต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณในการจัดทำ�เทียนพรรษา
ของแต่ละคุ้มวัดหรือชุมชน โดยไม่ควรจะให้เป็นภาระของ
แต่ละวัดหรือชุมชนเท่านั้น เพราะการทำ�ต้นเทียนพรรษาใน
แต่ละปีถือเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างรายได้
ให้แก่ จ.อุบลราชธานี และประเทศชาติอย่างมหาศาล โดยใน
ปัจจุบนั เทียนพรรษาของ จ.อุบลราชธานี  ได้กลายเป็นประเพณี
สำ�คัญของจังหวัดและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานี

76

วารสารนักบริหาร

Executive Journal

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เป็นงานระดับประเทศและเทียนพระราชทานก็มีเฉพาะ
ที่ จ.อุบลราชธานี และสิ่งสำ�คัญที่สุดคือ งานประเพณีแห่
เทียนพรรษาช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนชาว
จ.อุบลราชธานีในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเป็นการ
ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและสืบสาน
วัฒนธรรมของประเทศ  
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