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บทคัดย่อ
	 บทความน้ีมวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะสะทอ้นต้นทนุการทำาตน้เทยีนพรรษา	ประเภทตดิพมิพแ์ละประเภทแกะสลกั	ทัง้ขนาดใหญ่
และขนาดกลาง	 เพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 หรือคณะกรรมการจัดงานแห่เทียน	 ได้มีข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจชว่ยเหลอืด้านงบประมาณตลอดจนทราบประเดน็ปัญหาและข้อเสนอแนะอนัจะนำาไปแกไ้ขปรบัปรุงให้การ
จดังานประเพณแีหเ่ทยีนพรรษา	จังหวดัอุบลราชธาน	ีซึง่เป็นประเพณอัีนดงีามและภมูปัิญญาท้องถ่ินแตโ่บราณกาลไดค้งอยูส่บืไป	

คำ�สำ�คัญ: ต้นทุนการทำาต้นเทียนพรรษา  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	organizations-
government,	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.	
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บทนำา
	 งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีทางพุทธ
ศาสนาที่มีมายาวนานของชาวจังหวัดอุบลราชธานี	 	 ถือเป็น
งานบญุทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุของ	จ.อบุลราชธาน	ี	โดยกำาหนดจดังาน
ขึ้นทุกปีในวันขึ้น	15	ค่ำาเดือน	8	และแรม	1	ค่ำาเดือน	8	หรือ
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา		ในการนี้ต้นเทียนพรรษา
ของ	 จ.อุบลราชธานี	 มีรูปแบบที่สวยงามด้วยฝีมือชาวบ้าน 
ทีเ่ปน็ชา่งทำาเทยีนและผูท้ีม่คีวามสรา้งสรรคด้์านการออกแบบ	
และเปน็ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ซ่ึงเกดิจากองคค์วามรูข้องชาวบา้น
ที่สั่งสม	 	 และสะสมผ่านกระบวนการคิด	 ลงมือทำาแล้วนำามา 
สร้างเป็นองค์ความรู้ซึ่งคนรุ่นใหม่มีหน้าท่ีต้องต่อยอดและ
ถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นต่อๆ	 ไป	 ทั้งนี ้ประเพณีแห่เทียน	
จ.อุบลราชธานี	 เป็นที่รู้จักในระดับโลก	 เพราะความยิ่งใหญ่	
สวยงาม	วิจติรตระการตา	ทัง้ขบวนแหต้่นเทยีนและมีกจิกรรม
ประกอบงานมากมาย	 และการช่วยประชาสัมพันธ์จาก 
การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย	ทำาใหง้านแหเ่ทยีนพรรษาของ	
จ.อุบลราชธานี	ยังมี	“มนต์เสน่ห์”	ท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว
ให้ต้องการมาชมอยู่เสมอ
	 พระครูจิตรวิสุทธิญาณกูล	 เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล	
อ.เมอืง	จ.อบุลราชธาน	ี(พระครจิูตรวสิทุธญิาณกลู,	สมัภาษณ,์	
2557,	8	กรกฎาคม)	 ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณ
การทำาต้นเทียน		โดยระบุว่าจังหวัดไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร
เพราะให้ทุนสนับสนุนการจัดทำาเพียง	 50,000	 บาท	 สำาหรับ
ต้นเทยีนแตล่ะตน้	ทัง้ทีต่น้เทยีนขนาดใหญต่น้หนึง่มคีา่ใชจ้า่ย
ประมาณ	 400,000	 บาท	 ปัญหาอีกประการคือกำาลังใจของ 
ชา่งทำาตน้เทยีน			เพราะทีผ่า่นมาชา่งทำาต้นเทยีนไมไ่ดร้บัความ
สนใจจากผู้จัดงานทั้งที่เป็นฟันเฟืองสำาคัญของการประดิษฐ์ 
ต้นเทียน	 ดังนั้น	 จังหวัดต้องรับทราบปัญหาแล้วแก้ปัญหา 
เชิงบูรณาการร่วมกัน	 นอกจากนี้	 ในการทำาต้นเทียนช่างทำา 
ต้นเทียนซึ่งเป็นช่างฝีมือจะได้ค่าแรงทำาต้นเทียนน้อยกว่า 
การรับจ้างทำาโบสถ์วิหารซึ่งเป็นงานฝีมือในลักษณะเดียวกัน	
แต่ด้วยแรงศรัทธาจึงต้องทำาเพ่ือสืบสานประเพณี			ด้านนายแก้ว	
อาจหาญ	 ช่างเทียนวัดบูรพาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต้นเทียน
ประเภทติดพิมพ์	 2	 ปีติดต่อกัน	 กล่าวว่า	 วัดใช้งบประมาณ 

จัดทำาต้นเทียนพรรษา	จำานวนเงิน	330,000	บาท		แต่ได้รับ
การสนับสนุนจากจังหวัดเพียง	 50,000	 บาท	 แต่การที่ช่าง 
ยังคงรับทำาต้นเทียนด้วยงบประมาณจำานวนน้อย	 เพราะเป็น
ความภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานีทุกคนที่ต้องช่วยกัน
อนุรักษ์ประเพณีนี้	 	 ในการนี้	 ปัญหาเรื่องเงินทุนใช้จัดทำาต้น
เทียนพรรษา	 ส่งผลให้ปัจจุบันการจัดทำาต้นเทียนพรรษามี
จำานวนลดลงเรื่อยๆ	 เพราะคณะผู้ทำาต้นเทียนไม่สามารถ 
แบกรบัภาระคา่แรงและคา่วสัดทุีม่รีาคาแพงข้ึนอยา่งต่อเนือ่ง
นอกจากนี้งานวิจัยเรื่องบทบาทของวัดและชุมชนในการ
อนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา	 จ.อุบลราชธานี	 ยังพบว่า	
สาเหตหุนึง่ท่ีทำาใหป้ระเพณแีห่เทียนพรรษาใน	จ.อบุลราชธานี
เริ่มส่งต้นเทียนเข้าร่วมประกวดน้อยลง	 เพราะค่าใช้จ่าย 
ในด้านการทำาต้นเทียนพรรษาแต่ละต้นที่สูงขึ ้นทุกปี	 
(พระมหาจิตนเรศ		วุฑฺฒิธมฺโม,	2555)
	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะสะท้อนต้นทุนการทำา 
ต้นเทียนพรรษา	 ประเภทติดพิมพ์และประเภทแกะสลัก	 ทั้ง
ขนาดใหญ่และขนาดกลางให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น	
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	หรือคณะกรรมการจัดงานแห่เทียน	เพื่อ
มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจช่วยเหลือด้านงบประมาณ	
ตลอดจนทราบประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของวัดและ
ช่างเทียน	 อันจะนำาไปแก้ไขปรับปรุงให้การจัดงานประเพณี 
แหเ่ทียนพรรษา	จ.อบุลราชธาน	ี	ซึง่เป็นประเพณอีนัดงีามและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่โบราณกาลได้คงอยู่สืบไป
	 ในการศึกษาข้อมูลต้นทุนการทำาต้นเทียนพรรษานั้น	 
ผูวิ้จยัไดเ้ลอืกผูใ้หข้อ้มลูสำาคญัจากฐานขอ้มลูผลการตดัสนิการ
ประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี	ประจำาปี	พ.ศ.	 2556	
เฉพาะประเภทแกะสลักและประเภทติดพิมพ์		ทั้งขนาดใหญ่	
และขนาดกลาง	 ในเขตอำาเภอเมืองและอำาเภอวารินชำาราบ	
จ.อุบลราชธานี			โดยสอบถามจากช่างทำาต้นเทียน	จำานวน	11	คน	
จากวัด	11	แห่ง	นอกจากนั้นยังมีเจ้าอาวาสวัด	จำานวน	3	รูป	
และกลุม่ชาวบ้านและนกัท่องเท่ียว	จำานวน	30	คน	โดยดำาเนนิ
การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม	
พ.ศ.	 2557	 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างท่ีดำาเนินการเก็บข้อมูล
ตน้ทนุเทยีนพรรษา	จ.อบุลราชธาน	ีประจำาป	ีพ.ศ.	2557	ดงันี้
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ตารางท่ี 1 รายช่ือวัด	11	แห่ง	ท่ีดำาเนินการเก็บข้อมูลต้นทุนเทียนพรรษา	จ.อุบลราชธานี	จากช่างทำาต้นเทียนประจำาปี	พ.ศ.	2557

ท่ีมา: ผลการตัดสินการประกวดต้นเทียนพรรษา	จ.อุบลราชธานี	(2556)

พัฒนาการของเทียนพรรษา
		 เทียนพรรษาเป็นเทียนขนาดใหญ่และยาวพิเศษกว่า
เทียนชนิดอ่ืนๆ	ใช้สำาหรับจุดในโบสถ์	เร่ิมจากวันเข้าพรรษาจนถึง
วันออกพรรษาของแต่ละปี	 การทำาเทียนพรรษามีพัฒนาการ
เริม่จากการตม้รงัผึง้และนำาขีผ้ึง้ไปฟัน่เปน็เทยีนเพือ่นำาไปถวาย
พระภกิษ	ุ	โดยนำาเทยีนเลม่เลก็จำานวนหลายเลม่มามดัรวมกัน
เปน็ลำาตน้คล้ายกับต้นกลว้ยหรอืลำาไมไ้ผ	่แลว้นำาไปติดกับฐาน
การมัดรวมกันนี้เรียกว่า	“ต้นเทียนพรรษา”	โดยมีภาพขบวน
แห่เทียนเพื่อนำาไปถวายพระที่วัดในอดีตเป็นดังนี้

ภาพท่ี 1  ภาพขบวนแห่เทียนไปถวายพระท่ีวัดในอดีต
ท่ีมา: ประตูสู่อีสาน	(2558)

	 ต้นเทียนพรรษาประเภทแรก	ได้แก่	“มัดรวมติดลาย”	
เป็นการนำาเทียนเล่มเล็กมามัดรวมกันบนแกนไม้ไผ่เพื่อให้
เป็นต้นเทียนขนาดใหญ่	 แล้วตัดกระดาษเงินและกระดาษทอง
เป็นลายต่างๆ	 มาติดประดับตกแต่งโดยรอบของต้นเทียน 
ต่อมาไดม้กีารคดิทำาตน้เทยีนเปน็ตน้เดีย่วเพือ่ใชจ้ดุไดน้าน			โดย
การใชล้ำาไมไ้ผท่ีท่ะลปุลอ้งเป็นแบบหลอ่เมือ่หลอ่เทยีน		เป็นตน้
แลว้จงึนำามาตดิทีฐ่านและจดัขบวนแหเ่ทยีนไปถวายพระทีว่ดั
การตกแต่งต้นเทียนพรรษาเริ ่มขึ ้นโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน		 

โดยลนไฟข้ีผึง้หรอืตากแดดใหอ้อ่นแลว้ป้ันเป็นรปูดอกลำาดวน
ตดิตน้เทยีนหรอืตม้ขีผ้ึง้ให้ละลาย		จากนัน้จงึแกะผลมะละกอ
หรือผลฟักทองเป็นลวดลาย	เสียบไม้แล้วจุ่มลงในน้ำาขี้ผึ้งและ 
น้ำาเย็น	 ต่อจากนั้นแกะข้ีผึ้งออกจากแบบและตกแต่งให้
สวยงามเพื่อนำาไปติดที่ต้นเทียน
	 ในปี	 พ.ศ.	 2482	 นายโพธิ์	 ส่งศรี	 ช่างทำาทองเร่ิม
ทำาลายไทยประดับบนต้นเทียนพรรษา	 โดยทำาแบบพิมพ์หรือ
แม่พิมพ์ลงในแผ่นปูนซีเมนต์แล้วกดข้ีผึ้งท่ีอ่อนตัวลงบน 
แม่พิมพ์นั้น	 ได้ขี้ผึ้งเป็นลายไทยเพื่อนำาไปติดกับลำาต้นเทียน
ต่อมานายสวน	 คูณผล	 ได้คิดทำาลายให้นูนและสลับสีจนเห็น
ได้ชัด	 เม่ือส่งเทียนพรรษาเข้าประกวดจึงได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในปี	 พ.ศ.	 2497	 นายประดับ	 ก้อนแก้ว	 คิดประดิษฐ์ทำาหุ่น
เป็นเรื่องราวพุทธประวัติและติดลวดลายขี้ผึ้งที่หุ่นทำาให้มี
ลกัษณะแปลก	จงึทำาใหเ้ทยีนพรรษาไดร้บัรางวลัชนะเลศิ	และ 
ชนะเลิศมาทุกปีในประเภทติดพิมพ์และในปี	 พ.ศ.	 2502	
นายคำาหมา	 แสงงาม	 เป็นช่างแกะสลักลงในเทียนพรรษา
คนแรก	 คณะกรรมการตัดสินให้ชนะการประกวด	 ทำาให้เกิด
การประท้วงคณะกรรมการตัดสิน	ในปีต่อมาจึงแยกต้นเทียน
เป็น	2	ประเภท	ได้แก่ประเภทติดพิมพ์	(ตามแบบเดิม)	และ
ประเภทแกะสลัก	 ทั้งนี้การทำาเทียนพรรษามีพัฒนาการ
เร่ือยมาจนกระท่ังปี	พ.ศ.	2511	ผู้คนได้พบเห็นต้นเทียนพรรษา
ขนาดใหญ่และสูงขึ้น	 มีการแกะสลักลวดลายในส่วนลำาต้น
อย่างวิจิตรพิสดารในส่วนฐานก็มีการสร้างหุ่นแสดงเรื่อง
ราวทางศาสนาและความเป็นไปในสังคมในแต่ละยุคแต่ละ
สมัย	กลายเป็นประติมากรรมเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่	 โดยช่าง
ผู้ริเร่ิมการทำาต้นเทียนยุคหลังคือ	 นายอุตส่าห์	 และนายสมัย	 
จันทรวิจิตร		สองพี่น้องซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์งานทางศิลปะอัน
เกดิจากภมูปัิญญาชาวบ้านอยา่งแท้จรงิ	(ประตสููอี่สาน,	2558)

ประเภทแกะสลัก 		ประเภทติดพิมพ์

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 							ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง

1.	วัดผาสุการาม	 1.	วัดทุ่งศรีเมือง 1.	วัดมหาวนาราม	 1.	วัดพลแพน

2.	วัดไชยมงคล 2.	วัดพระธาตุหนองบัว		 2.	วัดบูรพาราม		 2.	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตอุบลราชธานี

3.	วัดกลาง		 3.	วัดศรีประดู่		 3.	ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่
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ประวติังานประเพณแีหเ่ทยีนพรรษา จังหวัดอบุลราชธานี
	 ในอดีตสมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงค์	 เป็นผู้สำาเร็จราชการเมืองอุบล	 ชาวอุบลไม่มีการ 
หล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาดังเช่นในปัจจุบัน	 โดย
ชาวบ้านจะฟั่นเทียนยาวรอบศีรษะไปถวายพระเพื่อจุดบูชา
จำาพรรษา	 การแห่เทียนพรรษาแต่เดิมมิได้จัดใหญ่โตเหมือน
ในปัจจุบัน		มีเพียงชาวบ้านร่วมกันบริจาคเทียน	แล้วนำาเทียน 
มาติดกับลำาไม้ไผ่ที่เตรียมไว้	 และใช้กระดาษจังโก	 (กระดาษ 
สีเงินสีทอง)	 ตัดเป็นลายฟันปลาปิดรอยต่อ	 จากน้ันจึงนำา 
ต้นเทียนไปมัดติดกับปี๊บน้ำามันก๊าด	 ส่วนฐานของต้นเทียนใช้
ไม้ตีเป็นแผ่นเรียบหรือทำาสูงขึ้นเป็นชั้นๆ	ติดกระดาษ	แล้วแห่
นำาไปถวายวัด	พาหนะที่ใช้คือเกวียนหรือล้อเลื่อนที่ใช้วัวหรือ 
คนลากจูง	 โดยการแห่ของชาวบ้านจะมีฆ้อง	 กลอง	 กรับ
และการฟ้อนรำาด้วยความสนุกสนาน	 ในการนี้	 การแห่เทียน
พรรษาในสมัยโบราณของ	 จ.อุบลราชธานี	 จัดขึ้นเฉพาะตาม
คุ้มวัดต่างๆ
	 เม่ือปี	พ.ศ.	2444	เมืองอุบลราชธานีได้จัดงานบุญบ้ังไฟ
โดยทุกคุ้มจะนำาบ้ังไฟมารวมกันท่ีวัดหลวงริมแม่น้ำามูลซึ่งจะ
มีการแห่บั้งไฟไปรอบเมืองและจุดข้ึนไปบนท้องฟ้าทำาให้เกิด
อุบัติเหตุบ้ังไฟตกลงมาถูกชาวบ้านเสียชีวิต		ดังน้ันกรมหลวง-
สรรพสิทธิประสงค์จึงทรงให้ยกเลิกงานประเพณีบุญบ้ังไฟ
และเปล่ียนมาจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาแทน	 สมัย
แรกๆ	 ยังไม่มีการประกวดเทียนพรรษาแต่ชาวบ้านจะร่ำาลือ
ว่าเทียนพรรษาวัดใดสวยงามมากท่ีสุด	 ทั้งนี้	 ในสมัยโบราณ
เทียนพรรษาแบ่งเป็น	4	ประเภท	ได้แก่	เทียนโบราณประเภท
ท่ี	1	เรียกว่าเทียนมณฑก	ใช้เป็นเคร่ืองบริขารในการทอดกฐิน 
เทียนมณฑกนี้ทำาแทนหอ	 คือที่ต้ัง	 ที่วางเคร่ืองบริขารและ
บริวารที่จะนำาไปทอดถวายแด่พระสงฆ์	 ประเภทที่	 2	 คือ	
เทียนปราสาทผึ้ง	 ทำาขึ้นเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ 
ที่ล่วงลับ	 หรือทำาขึ้นเพื่อแก้บน	 ประเภทที่	 3	 คือ	 เทียนพุ่ม 
ทำาขึน้เพือ่ถวายพระสงฆ	์	ถอืวา่ถวายแลว้ได้กศุลเปน็อยา่งมาก	
และประเภทท่ี	4	คือ	เทียนมัดรวม	จะมีลักษณะคล้ายเทียนพุ่ม	
ต่อมาได้มีการประดิษฐ์ประดอยต้นเทียนให้สั้นบ้างยาวบ้าง
และนำามาประดับด้วยลวดลายต่างๆ	 (ประวัติงานประเพณี 
แห่เทียนพรรษา,	ม.ป.ป.)

การทำาต้นเทียนประเภทแกะสลักและประเภทติดพิมพ์
 การทำาต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก  ต้นเทียน
ประเภทแกะสลักเป็นต้นเทียนสมัยใหม่ทำาเป็นคร้ังแรกเมื่อ	
พ.ศ.	 2502	 เทียนท่ีจะใช้เทต้นเทียน	 ส่วนใหญ่จะใช้เทียน 
ทีม่สีเีขม้	ซ่ึงเมือ่แกะสลกัออกมาแลว้จะทำาใหเ้หน็ลายสวยงาม	

ชัดเจน	 ขั้นตอนการทำาต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักเป็น
ดังนี้
 1. การออกแบบลายที่จะแกะสลัก โดยการร่างทั้ง
ส่วนฐาน ลำาต้นและยอดเทียน การออกแบบโครงสร้างและ
ลวดลายของตน้เทยีนขึน้อยูก่บัเรือ่งราวทีจ่ะนำาเสนอในขบวน
รถแห่	 เพราะเรื่องราวที่แกะลำาต้นจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องราว
ของตัวละครในรถขบวนแหต่น้เทยีนพรรษา	เชน่	ลายกนิรเีปน็
ลวดลายท่ีมีความอ่อนหวาน	 ลายยักษ์หรือสัตว์ป่าหิมพานต์ 
ก็จะเป็นลายกระบ่ีคชะ	 ซ่ึงเป็นลายท่ีมีความดุและสามารถ 
ดิ้นลายไปตามจินตนาการได้	เป็นต้น
 2.  การขึ้นโครงและเตรียมแกนของลำาต้น			เป็นการ
ทำาฐานต้นเทียนและองค์ประกอบ	 สัตว์หิมพานต์หุ่นและ 
ปั้นหุ่น	 การเตรียมแกนของลำาต้นจะเป็นแกนไม้หรือเหล็ก
และไม่ให้มีรูอากาศเข้าแกนกลาง	 เพราะเทียนท่ีเทจะเข้าไป
อยู่ที่ส่วนกลางของแกน	 ทำาให้สิ้นเปลืองเทียนและเสียเวลา	
บางครั้งทำาให้เทียนรั่วลงพื้น	และจะต้องเทใหม่	ส่วนมากช่าง
จะสำารวจความเรียบร้อยของแกนก่อนการเทต้นเทียนและใช้
ปูนปลาสเตอร์ป้ันทับแกนหรือวัสดุอย่างอื่นปิดรูก่อนเทเทียน
เพื่อความปลอดภัย
 3.  การเตรียมเทียน  เป็นการเตรียมเทียนโดยการ 
ตม้เทยีน	สำาหรบัใชเ้ทลำาตน้และใชป้ัน้หุน่เทยีนทีจ่ะใชเ้ทลำาตน้
ต้องผสมข้ีผึ้งแท้	 (ท่ีมาจากรังผึ้งแท้ๆ)	 เพราะจะทำาให้เหนียว	
และเมื่อแกะสลักจะไม่ทำาให้ลายแตกหรือหักง่ายและลายมี
ความคมชัดมากยิ่งขึ้น	 สำาหรับเทียนที่ใช้สำาหรับปั้นหุ่นจะมี
ส่วนผสมของขี้ผึ้งแท้หรือไม่ก็ได้	 ในการติดหุ่นนั้นแม้เทียน
ท่ีติดจะยังไม่แห้งก็สามารถขูดหรือแกะสลักได้เลย	 สำาหรับ
ระยะเวลาในการเทลำาต้นข้ึนอยู่กับความหนาของเทียนและ
การสังเกตลำาต้นเทียน	 	 โดยตรวจดูความเย็นที่ผิวสัมผัสและ
เคาะฟังเสียง	หากเคาะแล้วมีเสียงดังแสดงว่าใช้ได้	 เนื่องจาก
เมื่อเทียนเย็นลงจะหดตัวและไม่ติดโลหะ	 ทำาให้เกิดช่องว่าง
ระหวา่งเทียนกบัโลหะ	เมือ่เคาะจงึมเีสยีงดงัมากกวา่ขณะทีเ่ริม่
เทเทยีน	ในการนีแ้บบเทเทยีนทำาจากสงักะสหีรอืแผน่เหล็กดดั
โคง้เชือ่มหรอืบดักรเีปน็รปูทรงกลมขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางขึน้
อยูก่บัขนาดของตน้เทยีน	สว่นมากจะใหญก่วา่	30	เซนตเิมตร	
เพราะจะเห็นลายเด่นชัดกว่าขนาดเล็กเม่ือมองจากระยะไกล
โดยเฉพาะในเวลากลางคนื	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัลายขนาดของทีแ่กะ
ความสูงของต้นเทียนและความส่องสว่างของไฟสปอตไลท์ที่
จะเพิ่มสีสันและความสวยงาม
 4.  การเขยีนลาย	เปน็การลงเสน้รา่งภาพและลวดลาย
ลงบนลำาต้นก่อนการแกะสลักโดยการร่างทั้งส่วนฐานลำาต้น
และยอดอาจใช้วิธีร่างลายลงบนกระดาษแก้วหรือกระดาษไขก่อน	
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แล้วจึงลอกลายลงบนต้นเทียนหรือใช้การเขียนลายแบบสด
โดยใช้ปากกาเมจิก	 เหล็กปลายแหลมหรือตะปูเพื่อร่างภาพ	
หากเป็นช่างที่มีความชำานาญจะใช้เกียง	(อุปกรณ์เสริมในการ
แกะสลักต้นเทียน	มีลักษณะเหมือนด้ามมีดเล็กๆ)	
 5. การแกะสลัก เป็นการแกะตามเส้นท่ีร่างไว้โดยใช้
เครื่องมือแกะสลัก	 มีทั้งการเซาะ	 เจาะ	 ขีดและขูดให้เป็นรูป	 
3	มติเิหมอืนของจรงิ	หรือรูปทีร่่างไวต้ามจิตนาการ	โดยเริม่แกะ
จากลายทีม่ภีาพประกอบเพราะเปน็สว่นทีนู่นสงูแล้วไลไ่ปตาม
ระดบัชัน้ของลายหรอืชอ่ลายแต่ละกลุม่ทีต้่องการความคมชดั	
โดยเฉพาะกลุม่ลายทีอ่ยูด้่านขา้งของตัวรถต้นเทยีนพรรษา		ซึง่
เป็นจุดท่ีน่าสนใจและสื่อความหมายได้ชัดเจนมากที่สุด	 ท้ังนี้	
ชา่งแกะสลกัเทยีนตอ้งมัน่ใจในการลงลายแกะสลกัเพราะหาก
พลาดจะทำาให้ชิ้นงานเสียหาย	 ดังนั้น	 ช่างจึงต้องใจใส่ใจใน
การแกะสลักเป็นพิเศษ	สิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่งคือ	อารมณ์
ของผูแ้กะสลักซึ่งต้องนิ่ง		ต้องต่อเนื่อง		และแกะสลักโดยลง
น้ำาหนักเท่ากัน	 นอกจากนี้อุณหภูมิก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีส่วน
สำาคญัในการแกะสลกัเทยีน	เพราะชา่งต้องทำางานอยา่งรวดเรว็	 
ดังน้ัน	การทำางานในชว่งเวลาอากาศเยน็หรอืชว่งกลางคนืตอ้ง
ใช้อุปกรณ์	 เช่น	 เครื่องเป่าผม	 สปอตไลท์	 หรือเตาถ่าน	 เพื่อ
ช่วยทำาให้เทียนอ่อนตัวง่ายต่อการแกะ	 เพราะหากอุณหภูมิ
ร้อนเกินไปเทียนจะละลายหรือบิด	 แต่หากอากาศเย็นเทียน
จะเปราะแตกหักง่าย	 โดยหากมีเศษเทียนแตกหักก็สามารถ
นำามาหลอมใหม่และใช้งานได้อีก
 6.  การทำาหุ่นหรือองค์ประกอบเรื่องราวที่นำาเสนอ
บนรถต้นเทียน	 	 เมื่อแกะสลักลำาต้นเสร็จแล้วจะเป็นขั้นตอน
การทำาหุ่นหรือองค์ประกอบเร่ืองราวท่ีนำาเสนอบนรถต้นเทียน 
ส่วนใหญ่การทำาหุ่นจะเร่ิมจากทำาฐานรองหุ่น	 มีแกนยึดหุ่น	 
โครงยึดอาจเป็นเหล็กหรือไม้ท่ีแข็งแรง	จากน้ันนำาปูนปลาสเตอร์
กับใยมะพรา้วผสมป้ันแต่งผิวใหเ้รียบรอติดเทยีน	สำาหรับเทียน
ท่ีใชต้ดิใชว้ธิเีทเทยีนทีต่ม้แลว้ลงในถาดเทยีนใหส้ม่ำาเสมอและ
ปล่อยให้เทียนเย็นตัวลงก่อนแกะจากถาดเป็นแผ่นๆ	 และติด
เข้ากับหุ่น	 ตกแต่งหุ่นนั้นให้เรียบร้อยและแกะสลักหรืออาจ
พอกและแกะลวดลายให้นูนสวยงามหากต้องการความนูน	
 การทำาต้นเทียนประเภทติดพิมพ์	 	 มีขั้นตอนและวิธี
การคล้ายกับข้ันตอนการทำาต้นเทียนประเภทแกะสลัก	 แต่มี
ความแตกต่างกัน	2	ประการคือ		การหล่อต้นเทียนประเภท 
ติดพิมพ์	 ใช้ขี้ผึ้งคุณภาพพอใช้ได้ซึ่งมีราคาถูก	 แต่การหล่อ 
ต้นเทียนประเภทแกะสลัก	 ใช้ขี้ผึ้งคุณภาพดีและราคาแพง	
เพราะหากขีผ้ึ้งคณุภาพไมดี่เมือ่แกะสลกัลกึและซบัซอ้นหลาย
ขัน้จะทำาใหข้ีผ้ึง้แตกหกั	นอกจากน้ัน	ต้นเทียนประเภทตดิพมิพ์

มักหล่อให้มีขนาดเล็กกว่าต้นเทียนประเภทแกะสลัก	 ซ่ึงต้อง
ทำาใหม้ขีนาดใหญเ่พือ่ทีจ่ะแกะสลกัหรอืขูดออก	สว่นการหล่อ
ตน้เทียนประเภทตดิพมิพ	์	ลำาตน้เทียนจะเลก็กวา่แบบแกะสลัก
เพราะจะต้องนำาไปกลึงให้เป็นรูปและขนาดเล็กลงบางส่วน
แลว้จงึตดิดอกเสรมิโดยรอบใหห้นาข้ึน	โดยใชว้ธิพีมิพด์อกจาก
แบบพมิพแ์ลว้นำามาตดิกับลำาตน้	มลีวดลายละเอยีดเลก็ๆ	ยาวๆ	 
ไมน่นูหนา	ลวดลายไมเ่ปน็เรือ่งราวเดยีวกนั	แบบพิมพอ์าจแกะ
จากสบู	่หนิ	เปน็ลวดลายตา่งๆ	แลว้เทเทยีนทีห่ลอมแลว้ลงบน
แบบพิมพ์	จะได้เทียนรูปร่างตามแบบพิมพ์นั้นๆ	แล้วจึงนำาไป
ประกอบกับหุ่นท่ีผูกเป็นเรื่องราว	 ส่วนมากจะเป็นเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
 ขัน้ตอนการทำาตน้เทยีนประเภทตดิพมิพ ์เริม่ด้วยการ
หล่อและการกลึงต้นเทียน		จากนั้นเริ่มทำาผึ้งแผ่น	ทำาดอกผึ้ง
ติดพิมพ์และติดดอกผึ้งตามลำาดับ	ดังนี้
 1.  การทำาผึ้งแผ่น	 เริ่มจากการต้มขี้ผึ้งให้ละลายเป็น
ของเหลว	 	 แล้วเทลงในแบบพิมพ์ที่ทำาจากสังกะสีแผ่นเรียบ
หรอืแผน่เหลก็	จะทำาใหข้ี้ผึง้จะแข็งตวัเร็วข้ึนและลอกออกจาก
แบบพิมพ์ได้ง่าย	 ผึ้งแผ่นที่ทำาเสร็จแล้วจะนำาไปติดส่วนต่างๆ	
ของต้นเทียนเพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำาหรับติดลายดอกต่อไป

 2.  การทำาดอกผึ้งติดพิมพ์	 เริ่มจากการทำาแบบพิมพ์
โดยใช้ปูนปลาสเตอร์หรือแท่งปูนซีเมนต์	 แกะให้ได้ลวดลาย
ที่ต้องการ	จากนั้นต้มขี้ผึ้งคุณภาพดี	โดยใส่ขี้ผึ้งลงในชามอ่าง
ขนาดกลาง	 แล้ววางลงในชามอ่างขนาดใหญ่ที่ใส่น้ำาไว้อีก 
ทีหนึง่จากนัน้นำาชามอ่างขนาดใหญ่ไปตัง้ไฟ	เมือ่ข้ีผึง้ตม้ละลาย
แล้ว	ใหก้รองเอาตะกอนทิง้เพือ่ให้ไดข้ี้ผึง้ทีบ่รสิทุธิ	์และปลอ่ย
ใหข้ีผ้ึง้เยน็ลง	ขีผ้ึง้จะเริม่แขง็ตวั	คลงึและขยำาขีผ้ึง้ให้เขา้กนัเปน็
เน้ือเดียว	จากน้ันวางแบบพิมพ์บนแผ่นไม้หน้าเรียบ	ทาน้ำามันพืช
เล็กน้อยลงในแบบพิมพ์	 กดขี้ผึ้งลงในพิมพ์แล้วใช้ขวดคลึงไป
มาให้ขี้ผึ้งแทรกเข้าไปทุกเส้นลาย	แล้วหยดน้ำาละลายสบู่หรือ

ภาพที่ 2		ตัวอย่างลายที่ใช้งานต้นเทียนประเภทติดพิมพ์
ที่มา:	บันทึกภาพด้วยตนเองที่วัดมหาวนาราม
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ผงซักฟอกลงในแบบพิมพ์	 เพื่อให้ขี้ผึ้งแข็งตัวเร็วขึ้นและลอกออกจากพิมพ์ได้ง่าย	ใช้มีดตัดดอกผึ้งส่วนเกินโดยวางดอกผึ้งที่แกะ
ออกจากพิมพ์บนกระจก	และหากจุ่มปลายมีดลงในน้ำามันพืชจะช่วยให้เทียนไม่ติดปลายมีด

ภาพที่ 3		การถ่ายทอดองค์ความรู้การทำาดอกผึ้งติดพิมพ์
ที่มา:	บันทึกภาพด้วยตนเองที่วัดมหาวนาราม

ภาพที่ 4		รวมภาพจิตอาสา	ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมาช่วยตัดดอกผึ้ง
ที่มา:	บันทึกภาพด้วยตนเองที่วัดพลแพลน

 3.  การติดดอกผึ้ง		เริ่มจากการร่างเค้าโครงลวดลาย
ท่ีตอ้งการ	โดยกอ่นเลอืกลวดลายดอกผึง้ทีจ่ะนำามาตดิ	ชา่งจะ
กำาหนดตามความเหมาะสมของลวดลายกับเค้าโครงร่างของ
ส่วนที่จะติดดอกผึ้ง	ต่อมาจึงเป็นการติดดอกผึ้งโดยใช้ช่างที่มี
ประสบการณ	์และควรตดิในที่ๆ 	มแีสงสวา่งเพยีงพอและมดีนิ
ฟ้า	อากาศที่เหมาะสม	เพราะหากอากาศเย็นเกินไปจะทำาให้
ดอกผ้ึงแข็งและกระด้างทำาให้ติดได้ไม่ดีและอาจต้องใช้ความร้อน
ช่วยซึ่งจะทำาให้เสียเวลา

ความหมายของต้นทุนผลิตภัณฑ์
	 ต้นทุนของผลิตภัณฑ์	 หมายถึง	 ต้นทุนของการผลิต
ท้ังหมดที่เกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อมกับผลิตภัณฑ์นั้น	
เช่น	ต้นทุนการทำาต้นเทียนพรรษา	ประกอบด้วย	เทียน	เหล็ก	
ปูนปลาสเตอร์	 ไม้อัด	 ใยมะพร้าว	 ค่าจ้างช่างทำาต้นเทียน	
เป็นต้น	 ต้นทุนผลิตภัณฑ์สามารถจำาแนกได้หลายลักษณะ	
ในที่น้ีจะยกตัวอย่างเพียงการจำาแนกต้นทุนตามลักษณะ 
พื้นฐานของต้นทุนทางกายภาพ	 โดยในการผลิตเทียนพรรษา
จะมีต้นทุนดังต่อไปนี้	(วิวัฒน์	อภิสิทธิ์ภิญโญ,	2554)

 1.  วัตถุดิบทางตรง (direct material) คือต้นทุน
ของวตัถุดบิท่ีเป็นสว่นสำาคัญของทำาตน้เทียนพรรษาท่ีสามารถ
คิดเข้าหน่วยผลิตภัณฑ์และวัดได้โดยง่าย	 ได้แก่	 เทียน	 เหล็ก	
ปูนปลาสเตอร์	ไม้อัด	ใยมะพร้าว		เป็นต้น
 2.  ค่าแรงงานทางตรง (direct labor)	คือ	แรงงาน
ของผู้ทำาการผลิตโดยตรงในการแปรสภาพวัตถุดิบที่นำาเข้า
สู่กระบวนการผลิตจนได้เป็นสินค้าสำาเร็จรูป	 สำาหรับการทำา 
ต้นเทียนพรรษา	 ค่าแรงงานทางตรง	 ได้แก่	 ค่าแรงงานของ
ช่างเทียน	ทั้งนี้จากการสำารวจพบว่ามีการจ่ายค่าแรงงานช่าง
ทำาต้นเทียนพรรษาจำาแนกเป็น	2	รูปแบบคือ	รูปแบบที่	1	วัด
จา่ยคา่แรงงานใหช่้างทำาตน้เทยีน		และรปูแบบที	่2	คอื	คา่แรง
ของช่างทำาตน้เทียนท่ีไดจ้ากเงินรางวลัท่ีไดร้บัจากการประกวด
ต้นเทียนพรรษา	โดยรูปแบบที่	2	นี้สามารถจำาแนกได้เป็นอีก	
3	รปูแบบยอ่ยคอื	1)	เงนิรางวลัมอบใหช้า่งทำาตน้เทยีนรอ้ยละ	
100		2)	เงนิรางวลัมอบใหช้า่งทำาตน้เทยีนรอ้ยละ	50	และมอบ
ให้วัดร้อยละ	50		หรือ	3)	เงินรางวัลมอบให้ช่างทำาต้นเทียน
ร้อยละ	80	และมอบให้วัดร้อยละ	20	
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 3.  คาใชจายการผลิต (manufacturing overhead) 
คือ ตนทุนการผลิตอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรงและ
คาแรงงานทางตรงเปนคาใชจายทีเ่ก่ียวของกบัการผลิตท้ังส้ิน
สําหรับการทําตนเทียนพรรษาคาใชจายการผลิต ไดแก ลวดมัด
ทราย ถาดเทเทียน ถังตมเทียน ถาน ตะแกรง ลวด ตะปู 
แปรงทาสี คาเสื่อมราคารถเทียนพรรษา คาเสื่อมราคาบล็อก
พิมพลาย เปนตน

 จากการเกบ็ขอมูลตนทนุเทยีนพรรษา จ.อบุลราชธาน ี
ประจําป พ.ศ. 2557 สามารถจําแนกตนทุนการผลิตตนเทียน
พรรษาไดดังภาพที่ 5 โดยผูเขียนไดเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง จากการสัมภาษณเจาอาวาสและชางทําตนเทียนของ
แตละวัด 

 ภาพท่ี 5 แสดงองคประกอบของวัตถุดิบทางตรงพบ
วา วัตถุดิบทางตรงในการทําตนเทียนพรรษาประกอบดวย
วัสดุโครงสราง ไดแก เหล็กปูนปลาสเตอรไมอัด ใยมะพราว 
และสวนที่เปนเทียนและขี้ผึ้งพบวา ตนเทียนพรรษาประเภท
แกะสลักและประเภทติดพิมพ ทั้งขนาดใหญและขนาดกลาง
จะใชเทียนข้ีผึ้งมากกวาวัสดุโครงสราง และพบวาการทํา
ตนเทยีนพรรษาทีใ่ชเทยีนและขีผ้ึง้มากทีส่ดุของแตละประเภท
จะไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดตนเทียนพรรษา
ป พ.ศ. 2557 โดยตนเทยีนพรรษาประเภทแกะสลกัขนาดใหญ
ทีใ่ชเทียนและข้ีผึง้มากท่ีสดุเปนจํานวนเงิน 375,000 บาท คอื 

ภาพที่ 5  แสดงองคประกอบของวัตถุดิบทางตรง
ที่มา: ผูเขียนเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

วัดผาสุการามไดรับรางวัลชนะเลิศ สวนตนเทียนพรรษา
ประเภทติดพิมพขนาดใหญ ที่ใชเทียนและข้ีผึ้งมากท่ีสุดเปน
จํานวนเงิน 297,500 บาท คือ วัดมหาวนาราม ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ และตนเทียนพรรษาประเภทติดพิมพขนาดกลาง ที่
ใชเทียนและขี้ผึ้งมากที่สุดเปนจํานวนเงิน 148,750 บาท คือ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
ยกเวนตนเทยีนพรรษาประเภทแกะสลกัขนาดกลางทีใ่ชเทียน
และขี้ผึ้งมากที่สุดเปนจํานวนเงิน 160,000 บาท คือวัดกลาง
โดยไดรับรางวัลชมเชย
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 ตารางที่ 2  แสดงค่าแรงงานทางตรงของต้นเทียนพรรษารูปแบบที่	1	วัดจ่ายค่าแรงให้กับช่างเปรียบเทียบกับรางวัลที่ได้รับ																	
																จากการประกวดต้นเทียนพรรษาปี	พ.ศ.	2557

                       

                    

  

ที่มา:	ผู้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

	 ตารางที่	 2	 แสดงค่าแรงงานทางตรงของต้นเทียน
พรรษารูปแบบที่	1	คือ	วัดจ่ายค่าแรงให้กับช่างเปรียบเทียบ
กับรางวัลที่ได้รับจากการประกวดต้นเทียนพรรษาปี	 พ.ศ.	
2557	 พบว่า	 การทำาต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักและ
ประเภทติดพิมพ์	ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง	ที่จ่ายค่าแรง
ทางตรงมากที่สุดของแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการประกวดตน้เทยีนพรรษาป	ีพ.ศ.	2557	ดงันี	้	ตน้เทยีน
พรรษาประเภทแกะสลกัขนาดใหญ	่วดัทีจ่่ายคา่แรงงานสูงสดุ 
จำานวนเงิน	400,000	บาท	คือ	วัดผาสุการาม	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่	วัดท่ีจ่ายค่าแรงงาน
สูงสุด	จำานวนเงิน	175,000	บาท	คือ	วัดมหาวนาราม	ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ	ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดกลาง	
วัดท่ีจ่ายค่าแรงงานสูงสุด	 จำานวนเงิน	 150,000	 บาท	 คือ	 
วดัพระธาตหุนองบัว	ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ	และตน้เทียนพรรษา
ประเภทติดพิมพ์ขนาดกลาง	วัดท่ีจ่ายค่าแรงงานสูงสุดจำานวนเงิน	
175,000	บาท		คอืมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ตารางที ่3  แสดงคา่แรงงานทางตรงของต้นเทยีนพรรษารปูแบบท่ี	2	วดัไมไ่ดจ้า่ยคา่แรงใหก้บัช่าง	โดยช่างได้คา่แรงจากเงนิรางวลั
														ที่ได้รับจากผลการประกวด

									ประเภท	 																	วัด/องค์กร	 						รางวัลที่ได้รับ	 จำานวนเงินที่ได้รับ

ติดพิมพ์	(ขนาดใหญ่)

1.	วัดบูรพา ชมเชย 												50,000	

2.	วัดพลแพน รองชนะเลิศอันดับ	1 										180,000	

3.	วัดศรีประดู่ ชมเชย 												50,000	

ติดพิมพ์	(ขนาดกลาง)

4.	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ชมเชย 												30,000	

5.	ชุมชนวัดพลแพน รองชนะเลิศอันดับ	2 												50,000	

6.	ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดศรีประดู่ รองชนะเลิศอันดับ	1 												80,000	

แกะสลัก	(ขนาดกลาง) 7.	วัดกลาง ชมเชย 												30,000	
 
ที่มา:	ผู้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

ประเภท			 วัด/องค์กร		 ค่าแรงทางตรง	(บาท) 	รางวัลที่ได้รับ

แกะสลัก	(ขนาดใหญ่)
1.	วัดผาสุการาม 400,000 ชนะเลิศ

2.	วัดไชยมงคล 200,000	 ชมเชย

ติดพิมพ์	(ขนาดใหญ่) 3.	วัดมหาวนาราม 175,000	 ชนะเลิศ

แกะสลัก	(ขนาดกลาง)
4.	วัดพระธาตุหนองบัว 150,000	 ชนะเลิศ

5.	วัดทุ่งศรีเมือง 100,000	 ชมเชย

ติดพิมพ์	(ขนาดกลาง) 6.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 175,000	 ชนะเลิศ
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	 ตารางที่	 3	 แสดงค่าแรงงานทางตรงของต้นเทียน
พรรษารูปแบบที่	2	คือ	วัดไม่ได้จ่ายค่าแรงให้กับช่าง	แต่ช่าง 
จะได้ค่าแรงจากเงินรางวัลที่ได้รับจากผลการประกวด	 
พบว่าการจ่ายค่าแรงงานในรูปแบบที่	 2	 ไม่มีวัดใดที่ไดัรับ 
รางวัลชนะเลิศโดยรายละเอียด	 ดังน้ี	 ประเภทต้นเทียน 
ติดพิมพ์พรรษาขนาดใหญ่	 วัดที่รับเงินรางวัลสูงสุดคือ 
วัดพลแพน	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 รองลงมาคือ
วัดบูรพา	และวัดศรีประดู่่		ได้รับรางวัลชมเชย	โดยได้รับเงิน

รางวัล	180,000	บาท	และ	50,000	บาท	ตามลำาดับ	สำาหรับ
ประเภทต้นเทียนพรรษาติดพิมพ์ขนาดกลาง	 วัด/องค์กร
ท่ีรับเงินรางวัลสูงสุดคือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดศรีประดู่	
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 จำานวน	 80,000	 บาท	 
รองลงมาคือ	 ชุมชนวัดพลแพน	 	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ	2	จำานวน	50,000	บาท	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช- 
วทิยาลยั		ไดร้บัรางวลัชมเชย	จำานวน	30,000	บาท	และประเภท 
ตน้เทยีนพรรษาแกะสลกัขนาดกลาง	วดักลาง		ไดร้บัเงนิรางวัล
ชมเชย	โดยได้รับเงินรางวัล	30,000	บาท	

	 ภาพที่	 6	 	 แสดงค่าใช้จ่ายการผลิต	 พบว่า	 ต้นเทียน
พรรษาขนาดใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายการผลิตมากที่สุดคือต้นเทียน
พรรษาประเภทติดพิมพ์ของวัดบูรพา	จำานวนเงิน	78,670	บาท	
รองลงมา	 คือ	 ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักของ 
วดัผาสุการามและวดัไชยมงคล	จำานวนเงนิ	73,597	บาท	และ
55,240	 บาท	 ตามลำาดับ	 ส่วนต้นเทียนพรรษาขนาดกลาง 
ที่มีค่าใช้จ่าย	การผลิตมากที่สุด	คือ	ต้นเทียนพรรษาประเภท 
แกะสลักของวัดกลาง	จำานวนเงิน	53,260	บาท	รองลงมา	คือ	
วัดทุ่งศรีเมือง	จำานวนเงิน	42,010	บาท	และต้นเทียนพรรษา

ภาพที่ 6 แสดงค่าใช้จ่ายการผลิต
ที่มา: ผู้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

ประเภทติดพิมพ์	ของมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย	จำานวนเงิน	
39,335	 บาท	 เมื่อทราบค่าวัตถุดิบทางตรง	 ค่าแรงงานทาง
ตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตแล้ว	 เนื้อหาส่วนต่อไปจะนำาเสนอ
ต้นทุนการผลิตรวมเฉพาะวัดท่ีจ่ายค่าแรงงานในรูปแบบที่	 1	
เน่ืองจากเป็นการจ่ายค่าแรงงานให้กับช่างเทียนในระหว่าง
การทำาต้นเทียนพรรษา	 ซ่ึงสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริงของค่าแรงงาน
ช่างเทียนมากกว่าการจ่ายค่าแรงงานในรูปแบบท่ี	2	 	 ซ่ึงข้ึนกับ
เงินรางวัลที่ได้รับ
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	 ภาพท่ี	7	แสดงต้นทุนการผลิตรวมของต้นเทียนพรรษา	
เฉพาะที่วัด/องค์กรจ่ายค่าแรงในรูปแบบที่	 1	 พบว่า	 ต้นทุน 
การผลิตต้นเทียนพรรษาทุกประเภททั้งขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง	 จะมีค่าวัตถุดิบทางตรงมากที่สุด	 รองลงมา
คือ	 ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิต	 โดยมีรายละเอียด	 ดังนี้	
ต้นทุนการผลิตสูงสุดของต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่คือ	 
ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักของวัดผาสุการาม	 
จำานวนเงิน	 965,589	 บาท	 รองลงมาคือ	 วัดไชยมงคล	 
จำานวนเงิน	 690,740	 บาทและต้นเทียนพรรษาประเภท 

ตารางที่ 4  ต้นทุนการผลิตรวมของต้นเทียนพรรษาเฉพาะวัดที่จ่ายค่าแรงในรูปแบบที่	1

ประเภท วัด/องค์กร

บาท ร้อยละ

วัตถุดิบ ค่าแรง
ค่าใช้จ่าย	

การผลิต
รวม วัตถุดิบ ค่าแรง

ค่าใช้จ่าย

การผลิต
รวม

แกะสลัก
(ขนาดใหญ่)

1.	วัดผาสุการาม 491,992 400,000 73,597 965,589 50.95 41.43 7.62 100.00

2.	วัดไชยมงคล 435,500 200,000 55,240 690,740 63.05 28.95 8.00 100.00

ติดพิมพ์
(ขนาดใหญ่)

3.	วัดมหาวนาราม 354,080 175,000 34,470 563,550 62.83 31.05 6.12 100.00

แกะสลัก
(ขนาดกลาง)

4.	วัดพระธาตุหนองบัว 220,250 150,000 22,050 392,300 56.14 38.24 5.62 100.00

5.	วัดทุ่งศรีเมือง 220,590 100,000 42,010 362,600 60.84 27.58 11.59 100.00

ติดพิมพ์
(ขนาดกลาง)

6.มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

177,040 175,000 17,235 369,275 47.94 47.39 4.67 100.00

ที่มา:	ผู้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
 
	 จากตารางข้างต้นสามารถนำาเสนอในรูปของแผนภูมิแสดงต้นทุนการผลิตต้นเทียนพรรษาแต่ละประเภทได	้	ดังนี้

ภาพที่ 7	แสดงต้นทุนการผลิตรวมของต้นเทียนพรรษา	เฉพาะวัดที่จ่ายค่าแรงในรูปแบบที่	1
ที่มา: ผู้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

ติดพิมพ์ของวัดมหาวนาราม	 เป็นจำานวนเงิน	 563,550	บาท	
สว่นตน้ทนุการผลติรวมสงูสุดของตน้เทยีนพรรษาขนาดกลาง	
ได้แก่	 ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักวัดพระธาตุหนองบัว	
จำานวนเงิน	392,300	บาท	รองลงมาคอื	ตน้เทยีนพรรษาประเภท
ติดพิมพ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
จำานวนเงิน	369,275	บาท	และต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก
ของวัดทุ่งศรีเมือง	 จำานวนเงิน	 362,600	 บาท	หากพิจารณา			 
ร้อยละของตน้ทนุการผลติตน้เทยีนพรรษาเป็นดงันี	้(ภาพที	่8)
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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	สำาหรับต้นเทียนพรรษา
ขนาดใหญ่	 พบว่าต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักของ 
วัดไชยมงคลมีค่าวัตถุดิบทางตรงสูงสุดคือ	 ร้อยละ	 63.05	 
รองลงมาคอื	ตน้เทยีนพรรษาประเภทติดพมิพว์ดัมหาวนาราม	
ร้อยละ	 62.83	 	 และต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักวัด 
ผาสุการาม	 ร้อยละ	 50.95	 ส่วนต้นเทียนพรรษาขนาดกลาง
คือ	ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักของวัดทุ่งศรีเมือง	มีค่า
วัตถุดิบทางตรงสูงสุดคือ	ร้อยละ	60.84	รองลงมาคือ	วัดพระธาตุ 
หนองบัว	 ร้อยละ	 56.14	 และต้นเทียนพรรษาประเภท 
ติดพิมพ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ร้อยละ	
47.94	ตามลำาดับ
	 ต้นทุนการผลิตต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่	 จะมี
ค่าแรงงานทางตรง	 ร้อยละ	 28.95	 และต้นทุนการผลิต 
ต้นเทียนพรรษาขนาดกลาง	 จะมีค่าวัตถุดิบทางตรงร้อยละ	
27.58	โดยมรีายละเอียดดังนี	้คา่แรงงานทางตรงสงูสดุสำาหรบั

ต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่	 คือ	 ต้นเทียนพรรษาประเภท 
แกะสลักวัดผาสุการาม	ร้อยละ	41.43	รองลงมาคือ	ต้นเทียน
พรรษาประเภทติดพิมพ์วัดมหาวนาราม	ร้อยละ	31.05	และ
ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักของวัดไชยมงคล	 ร้อยละ	
28.95	สว่นคา่แรงงานทางตรงสงูสดุของตน้เทียนพรรษาขนาด
กลาง	 คือต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ร้อยละ	 47.39	 รองลงมาคือ	 
ตน้เทียนพรรษาประเภทแกะสลกัวดัพระธาตหุนองบัว	รอ้ยละ	
38.24	และวัดทุ่งศรีเมือง	ร้อยละ	27.58	ตามลำาดับ
	 ต้นทุนการผลิตต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่	 จะมีค่า- 
ใช้จ่ายการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ	 6.12	 และต้นทุนการผลิต 
ต้นเทียนพรรษาขนาดกลาง	 จะมีค่าใช้จ่ายการผลิต	 ร้อยละ	
5.62	โดยมีรายละเอียดดังน้ี		ร้อยละของค่าใช้จ่ายการผลิตสูงสุด
ของตน้เทยีนพรรษาขนาดใหญ	่	ไดแ้กต่น้เทยีนพรรษาประเภท
แกะสลักวัดไชยมงคล	วัดผาสุกราม	และวัดมหาวนาราม	คือ
ร้อยละ	8.00	7.62	และ	6.12	ตามลำาดับ	ส่วนร้อยละของค่า
ใช้จ่ายการผลิตสูงสุดของต้นเทียนพรรษา	 ขนาดกลาง	 ได้แก่	
ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักวัดทุ่งศรีเมือง	 วัดพระธาตุ
หนองบัว	และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	คือ
ร้อยละ	11.59	5.62	และ	4.67	ตามลำาดับ
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ตารางที ่5  ภาพรวมต้นทนุการผลติต้นเทยีนพรรษาประเภทแกะสลกัและประเภทตดิพมิพ	์ทัง้ขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง	เปน็	ดงันี้

	 ตารางที่	 5	 แสดงภาพรวมต้นทุนการผลิตต้นเทียน
พรรษาประเภทแกะสลักและประเภทติดพิมพ์	 ทั้งขนาดใหญ่
และขนาดกลาง	 พบว่า	 ต้นทุนการจัดทำาต้นเทียนพรรษา
ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่	จะมีต้นทุนการผลิต		690,740-
965,589	 บาท	 (ค่าเฉลี่ย	 828,165	 บาท)	 ประกอบด้วย 
ค่าวัตถุดิบทางตรง	 435,500-491,992	 บาท	 (ค่าเฉลี่ย	
463,746	 บาท)	 ค่าเทียนและขี้ผึ้ง	 300,000-375,000	 บาท	 
(คา่เฉลีย่	337,500	บาท)	ค่าวัสดุโครงสรา้ง	116,992-135,500	
บาท	(ค่าเฉลี่ย	126,246	บาท)	ค่าแรงงานทางตรง	200,000-
400,000	บาท	 (ค่าเฉลี่ย	300,000	บาท)	และค่าใช้จ่ายการ
ผลิต	55,240-73,597	บาท	(ค่าเฉลี่ย	64,419	บาท)
	 ต้นทุนการจัดทำาต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์
ขนาดใหญ่	 มีต้นทุนการผลิต	 563,550	 บาท	 ประกอบด้วย 
ค่าวัตถุดิบทางตรง	 205,370-354,080	 บาท	 (ค่าเฉลี่ย	
284,911	 บาท)	 ค่าเทียนและขี้ผึ้ง	 140,000-297,500	 บาท	 
(คา่เฉลีย่		227,125	บาท)		คา่วสัดโุครงสรา้ง	47,125-65,370	บาท	 
(ค่าเฉลี่ย	 57,786	บาท)	 ค่าแรงงานทางตรง	 175,000	บาท	 
(ค่าเฉล่ีย	 175,000	 บาท)	 และค่าใช้จ่ายการผลิต	 34,470-
78,670	บาท	(ค่าเฉลี่ย	50,785	บาท)
	 ต้นทุนการจัดทำาต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก
ขนาดกลางมีต้นทุนการผลิต	 362,600-392,300	บาท	 (ค่าเฉล่ีย	
377,450	บาท)	ประกอบด้วย	ค่าวัตถุดิบทางตรง	192,745-
220,590	 บาท	 (ค่าเฉล่ีย	 211,195	 บาท)	 ค่าเทียนและ 

ต้นทุนการผลิต
ขนาดใหญ่	(บาท) ขนาดกลาง	(บาท)

แกะสลัก ติดพิมพ์ แกะสลัก ติดพิมพ์

วัตถุดิบทางตรง	
ค่าเฉลี่ย

435,500-491,992
463,746

205,370-354,080
284,911

192,745-220,590
211,195

102,685-177,040
												142,456

ค่าเทียนและขี้ผึ้ง	
ค่าเฉลี่ย

300,000-375,000
337,500

140,000-297,500
227,125

140,000-160,000
150,000

70,000-148,750
113,563

ค่าวัสดุโครงสร้าง	
ค่าเฉลี่ย

116,992-135,500
126,246

47,125-65,370
57,786

32,745-80,590
61,195

23,563-32,685
28,893

ค่าแรงทางตรง	
ค่าเฉลี่ย

200,000-400,000
	300,000

175,000
175,000

100,000-150,000
125,000

175,000
175,000

ค่าใช้จ่ายการผลิต	
ค่าเฉลี่ย

55,240-73,597
64,419

34,470-78,670
50,785

22,050-53,260
32,030

17,235-39,335														
25,392

รวมต้นทุนการผลิต
ค่าเฉลี่ย

690,740-965,589
828,165

563,550
	563,550

362,600-392,300
377,450

369,275
												369,275

ข้ีผ้ึง	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)
	 ต้นทุนการจัดทำาต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์
ขนาดกลาง	 มีต้นทุนการผลิต	 369,275	 บาท	ประกอบด้วย 
คา่วตัถดิุบทางตรง	102,685-177,040	บาท	(คา่เฉลีย่	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	 17,235-
39,335	บาท	(ค่าเฉลี่ย	25,392	บาท)

ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ
	 การทำาต้นเทียนพรรษาใช้ระยะเวลาประมาณ	2-3	เดือน	
ระหว่างการทำาตน้เทยีนพรรษาจนกระทัง่เคลือ่นยา้ยตน้เทยีน
พรรษาไปบริเวณทุ่งศรีเมืองเพื่อร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา 
พบปัญหาและข้อเสนอแนะดังนี้
 1. ปัญหาเร่ืองงบประมาณสนับสนุนและต้นทุนการผลิต 
ท่ีสูงข้ึนทุกปี	 การทำาต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ประเภทแกะ
สลักใช้เงินทุนไม่ต่ำากว่า	 600,000	 บาทต่อต้น	 และประเภท 
ติดพิมพ์ใช้เงินทุนไม่ต่ำากว่า	 500,000	 บาทต่อต้น	 ขณะที่ี่ 
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เงินงบประมาณสนบัสนนุทีไ่ดร้บัจากหนว่ยงานภาครฐัมีเพยีง
แหลง่เดยีวคอื	จากเทศบาลนครอบุลราชธาน	ีตน้ละ	120,000	
บาท	สว่นการทำาตน้เทยีนพรรษาขนาดกลางประเภทแกะสลกั
และประเภทตดิพมิพใ์ชเ้งนิทนุไมต่่ำากวา่	350,000	บาทตอ่ตน้	
ขณะทีไ่ดร้บัเงนิสนับสนุนจากเทศบาลนครอบุลราชธาน	ีตน้ละ	
50,000	บาท	ทั้งนี้	เงินสนับสนุนที่ได้รับไม่เพียงพอกับการทำา
ต้นเทียนพรรษา	 นอกจากนั้น	 หากพิจารณากระบวนการทำา 
ต้นเทียนพรรษาแต่ละประเภทน้ัน	 พบว่ามีกระบวนการทำา
หลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายที่สูง	 เนื่องจากการทำาต้นเทียน
มีการพัฒนาทั้งเรื่องรูปแบบ	 องค์ประกอบของฐาน	 และ
การประดับตกแต่ง	 ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น	 ซึ่งยังไม่รวม 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มของช่าง	ขณะที่วัตถุดิบทางตรง	ได้แก่	
เหล็ก	ขี้ผึ้งและเทียนมีราคาสูงขึ้นทุกปี	สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระรณยุทธ	ชาตเมโธ	(2556)	ที่ศึกษาความเป็นมาและ
การเปลี่ยนแปลงประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของชาวพุทธ	
จ.อุบลราชธานี	(เขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี)	พบว่า	แม้จะ
มงีบประมาณจากหลายภาคสว่นมาสนบัสนนุการทำาตน้เทยีน
พรรษาในแตล่ะปก็ียังไมเ่พียงพอ	เน่ืองจากการทำาเทยีนพรรษา
แต่ละครั้งใช้งบประมาณและทรัพยากรจำานวนมาก	 ไม่ว่าจะ
เปน็ดา้นวสัดอุปุกรณท่ี์ต้องจัดซือ้ใหมท่กุป	ีรวมถงึด้านแรงงาน
และบุคลากรในการทำาเทียนพรรษาด้วย
 ขอ้เสนอแนะ  ภาครฐัและภาคเอกชนใน	จ.อบุลราชธานี	
ควรให้การสนับสนุนการทำาเทียนพรรษาอย่างเต็มที่	 โดย
เฉพาะเรื่องงบประมาณในการจัดทำาเทียนพรรษาของแต่ละ
คุ้มวัดหรือชุมชน	 ไม่ควรให้เป็นภาระของแต่ละวัดหรือชุมชน
เท่านั้น	 โดยอาจให้การสนับสนุนทั้งเงินและสิ่งของตลอดจน
อาหารหรือเครื่องดื่ม
 2. ปัญหาช่างทำาต้นเทียนพรรษาและคณะช่างท่ีมี
ฝีมือที่มีจำานวนลดลง	 จากเนื้อหาข้างต้นจะเห็นว่า	 การจ่าย
ค่าแรงให้กับช่างทำาต้นเทียนขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละวัด	
โดยพบวา่	วดับางแหง่จา่ยเงนิใหก้บัชา่งเทียนเปน็คา่จา้งเหมา	
บางแห่งไม่ได้จ่ายค่าแรงให้กับช่าง	 แต่หากต้นเทียนพรรษา 
ได้รับเงินรางวัลจากการประกวด	 ก็จะแบ่งเงินรางวัลให้ช่าง
ตามเง่ือนไขที่ตกลงกัน	 ซึ่งหมายความว่าช่างจะไม่ได้ค่าแรง
หากตน้เทยีนพรรษาไมไ่ด้รบัรางวลั	ซึง่อาจทำาใหช้า่งเทยีนขาด
แรงจูงใจในการทำางาน		ขณะที่ช่างที่มีฝีมือก็เริ่มหายาก			โดย
ในปจัจบุนัขาดแคลนช่างทำาตน้เทยีน	(พระรณยุทธ		ชาตเมโธ,	
2556)	 เพราะสามารถเรียกค่าแรงสูงกว่าหากไปทำางานท่ีอื่น	
เช่น	 ไปรับทำาต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี	
ซึ่งเหมาจ่ายสูงถึง	1.2	ล้านบาทต่อต้น	โดยใช้ระยะเวลาเพียง	
20	วัน	อีกทัง้มรีายละเอยีดไม่มาก		คือ	“เรือ่งราวไมค่่อยม	ีไมม่ี
พญานาคเน้นลายมังกร”	(นายชัย	จันทร์ส่อง	ช่างวัดพลแพน	

สัมภาษณ์,	2557,	14	กรกฎาคม)	ขณะที่ช่างที่มีฝีมือบางคน
ไปรบังานแกะสลกัตกแตง่สถานทีใ่ห้กบัโรงแรมทีต่า่งประเทศ	
เนื่องจากได้ค่าตอบแทนสูงและมีสวัสดิการที่ดีกว่า	 (พระครู
จิตรวิสุทธิญาณกูล	สัมภาษณ์,	2557,	8	กรกฎาคม)	นอกจาก
นี้	 ช่างทำาต้นเทียนพรรษายังไม่ได้รับความเอาใจใส่จากผู้จัด
งานหรือจากจังหวัดเท่าท่ีควร	 	 ท้ังท่ีเป็นฟันเฟืองสำาคัญของ
การประดษิฐต์น้เทยีนและเปน็ผูท้ีช่ว่ยสรา้งชือ่เสยีงใหจ้งัหวดั
 ข้อเสนอแนะ
 1) ปัญหาการขาดแคลนช่างเทียนที่มีฝีมือ
ของจังหวัด จ.อุบลราชธานีควรพิจารณาแนวทางการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุให้กับช่างเทียน	จ.อุบลราชธานี	หรือจัดทำา
กองทุนช่างเทียน	 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับ 
ช่างเทียน	ตลอดจนเป็นการรกัษาช่างเทียนท่ีมฝีีมอืของทอ้งถิน่
ใหค้งอยูส่บืไป	และเป็นการจงูใจให้คนรุน่ใหมท่ี่สนใจเข้ามาเปน็ 
ชา่งเทยีนใหก้บั	จ.อบุลราชธาน	ีเพราะจากการสอบถามพบวา่
ช่างเทียนบางท่านไม่มีผู้สืบทอดงานเทียนแล้ว
  2)  ปัญหาการอนุรักษ์และสืบสานการทำา
เทยีนพรรษา โรงเรยีนหรอืสถาบัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาใน 
จ.อุบลราชธานี	 ควรบรรจุวิชาการทำาต้นเทียนพรรษาแต่ละ
ประเภทไวใ้นหลกัสตูรระดบัมธัยมศกึษาหรอืระดบัอดุมศกึษา	
โดยเชิญช่างเทียนใน	จ.อุบลราชธานี	มาเป็นวิทยากรบรรยาย
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักเรียน	นักศึกษา	อันจะ
เป็นการอนรุกัษแ์ละสบืสานงานเทยีนใหก้บัคนรุน่ใหมไ่ดเ้รยีน
รู้อย่างแท้จริง	 	 นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มรายได้พิเศษให้กับ
ชา่งเทยีนทีเ่ปน็คร	ูอกีทัง้เปน็ขวญัและกำาลงัใจใหก้บัชา่งเทยีน
ได้เห็นคุณค่าของตนเองว่าอาชีพช่างเทียนถือเป็นปราชญ์ 
ชาวบ้านที่มีเกียรติและน่ายกย่องในความเชี่ยวชาญและ 
ความรู้ความสามารถ
 3.  ปัญหาสายไฟฟ้าสายเคเบิล จากการสำารวจพบว่า
สายไฟฟ้าหรือสายเคเบิลของถนนบางเส้นหย่อนลงบางจุด 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำาหนดไว้ให้สูง	 5	 เมตร	 เพราะว่า 
ขณะท่ีปรับถนนสูงข้ึนแต่สายไฟและสายเคเบิลยังอยู่ในระดับเดิม 
จึงเกิดปัญหาขณะเคลื่อนย้ายขบวนต้นเทียนพรรษาจากวัด 
ไปยังบริเวณทุ่งศรีเมืองเพ่ือเตรียมเข้าร่วมขบวนแห่	 เพราะ
ต้องมีผู้ช่วยยกสายไฟและสายเคเบิลเพื่อให้ต้นเทียนพรรษา
เคลื่อนผ่านได้	
 ขอ้เสนอแนะ ควรจดัตัง้คณะทำางานโดยมผีูว้า่ราชการ 
จ.อบุลราชธานเีป็นประธานในการจดัการ	เนือ่งจากตอ้งอาศยั 
การประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานหลายฝ่ายท้ังจาก 
ภาครัฐและเอกชน	 ซึ่งปัญหาน้ีเกิดขึ้นทุกปีแต่ยังไม่ได้รับ 
การแก้ไขอย่างจริงจัง
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ภาพที่ 9 ถนนที่ต้องยกสายไฟขึ้นเพื่อให้ต้นเทียนพรรษาเคลื่อนผ่านได้	
ที่มา: วีรภัทร	เกียรติดำารง	(2558)

 4.  ปัญหาการเก็บรักษาต้นเทียนพรรษา	 เมื่อเสร็จ
สิน้ขบวนการแหเ่ทยีนพรรษา	ตน้เทยีนพรรษาแตล่ะตน้จะนำา
กลับมาไว้ที่วัด	หากเป็นต้นเทียนประเภทแกะสลัก	 จะปล่อย
ทิ้งไว้เพ่ือรอการทำาต้นเทียนในปีต่อไป	 โดยวัดบางแห่งไม่มี 
โรงเกบ็ตน้เทยีน	ทำาให้ต้นเทยีนตากฝน	ไมคุ้่มค่ากบัความทุม่เท 
แรงกาย	แรงใจ	ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำาต้นเทียน
ตลอดระยะเวลาเกือบ	2	เดือนและหากเป็นต้นเทียนประเภท
ติดพิมพ์ปกติจะเก็บไว้ไม่เกิน	 7	 วัน	 ช่างเทียนจะแกะเทียน
ออกมาเก็บไว้ในกระสอบเพื่อใช้ทำาต้นเทียนพรรษาในปีต่อไป
 ข้อเสนอแนะ	 แต่ละวัดควรสร้างโรงเก็บต้นเทียน
พรรษา	เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่พลาดการชมงานในวันแห่เทียน
พรรษาได้มีโอกาสชมและถ่ายภาพ	 อันจะเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกจิของจงัหวดั	ซึง่ภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวดัควรมี
บทบาทในการบรหิารจดัการเพราะตอ้งใชง้บประมาณมากใน
การกอ่สรา้งโรงเกบ็ตน้เทยีน		ขณะทีว่ดับางแห่งสามารถสร้าง 
โรงเก็บต้นเทียนพรรษาได้เองเนื่องจากได้รับเงินบริจาคจาก
ภาคเอกชนซ่ึงอยู่ในคุ้มวัดเดียวกัน		แต่ยังคงมีคุ้มวัดอีกหลายแห่ง 
ทีไ่มส่ามารถสรา้งโรงเกบ็ตน้เทยีนพรรษาไดเ้นือ่งจากขาดเงนิ
ทุนสนับสนุนในการก่อสร้าง

บทสรุป
	 ต้นทุนการผลิตต้นเทียนพรรษาทุกประเภทท้ังขนาด
ใหญ่และขนาดกลาง	จะมีค่าวัตถุดิบทางตรงมากท่ีสุด	 รองลงมา
คือ	 ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิต	 โดยใช้วัตถุดิบทางตรงคือ	
เทียนและขี้ผึ้งมากกว่าวัสดุโครงสร้าง	 เนื่องจากเทียนและ 
ขีผ้ึ้งเปน็วตัถดุบิหลกัทีใ่ชใ้นการทำาต้นเทยีนพรรษา	นอกจากนี้
ยังพบความสัมพันธ์ว่า	ต้นเทียนพรรษาทุกประเภทที่ใช้เทียน
และขี้ผ้ึงมากที่สุดหรือมีการจ่ายค่าแรงโดยตรงให้ช่างมาก

ทีส่ดุ	จะไดร้บัรางวลัชนะเลศิจากการประกวดตน้เทยีนพรรษา
ปี	พ.ศ.	2557	อาจเป็นเพราะการใช้วัตถุดิบที่มากโดยเฉพาะ
เทียนและขี้ผึ้ง	ทำาให้ผลงานงดงามมากขึ้น	ตลอดจนการจ่าย
คา่แรงงาน		หมายถงึการไดช้า่งฝมีอืดมีาทำางาน		และยงัพบว่า
วัดที่จ่ายค่าแรงให้ช่างจากเงินรางวัลที่ได้รับจากการประกวด
ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า	 จำานวนค่าแรง
มีความสัมพันธ์กับการชนะเลิศการประกวดต้นเทียนพรรษา	
 ข้อเสนอแนะ หากต้องการลดต้นทุนการทำาต้นเทียน
พรรษา	อาจทำาได้ดังนี้คือ	 (1)	 เตรียมเงินสำารองไว้ซื้อวัตถุดิบ
ทางตรงที่หายากและมีราคาสูงเมื่อถึงเทศกาลทำาต้นเทียน
พรรษา	เช่น	เหล็ก	ขี้ผึ้ง	 เทียน	เป็นต้น	โดยควรซื้อก่อนหน้า
เทศกาล	 กล่าวคือ	 การทำาต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก
ขนาดใหญ่	 จะต้องใช้เทียนประมาณ	4-5	 ตัน	หรือประมาณ	
4,000-5,000	 กิโลกรัม	 หากวางแผนซื้อเทียนไว้ก่อนหน้า
เทศกาลแห่เทียนพรรษา	จะราคาต่ำากว่า	50	บาทต่อกิโลกรัม	
แต่เม่ือถึงหน้าเทศกาลแห่เทียนจะมีราคากิโลกรัมละ	80-90	บาท	
ทำาให้ประหยัดคา่ใช้จา่ยดา้นวตัถุดบิสงูสดุไดถึ้ง	200,000		บาท	
[(90-50)*5,000	 กิโลกรัม	 =	 200,000	 บาท]	 ตัวอย่างเช่น	
พระครจูติรวสิทุธญิาณกลู		เจา้อาวาสวดัไชยมงคล		จะวางแผน
ซือ้เทยีนไวล้ว่งหนา้ในแต่ละป	ีทำาใหป้ระหยดัคา่ใชจ้า่ยไดม้าก	
และจำาเป็นต้องติดต่อขอซ้ือข้ีผึ้งไว้ล่วงหน้าข้ามปีเพราะเป็น
ของหายาก	ตลอดจนเหล็กกม็รีาคาเพิม่ขึน้ทกุป	ีทัง้นี	้สิง่สำาคญั
จะต้องพิจารณาคือ	 เงินงบประมาณท่ีกันสำารองไว้ตลอดจน
สถานท่ีจัดเก็บ	 (2)	 ควรเก็บรักษาวัสดุหรืออุปกรณ์ในการทำา
ต้นเทียนพรรษาให้มีสภาพดีเพื่อนำามางานใช้ในปีต่อๆ	 ไปได้	
เชน่	เครือ่งมือและอปุกรณข์องชา่ง	สปอตไลท	์เครือ่งเปา่บลอ็ก	
ถาด	กะละมัง	ถังต้ม	เตา	แปรงทาสี	สี	เป็นต้น	(3)	ช่างที่มีฝีมือ
จะมคีวามเชีย่วชาญและเทคนคิการเทเทยีนใหป้ระหยดัเทยีน
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และขีผ้ึง้ไดม้าก	หรอืมเีทคนคิการใชป้นูปลาสเตอรน์อ้ยลง	จะ
ทำาให้ประหยดัไดถ้งึ	50,000	บาทต่อตน้	(4)	ควรใชแ้รงงานจติ
อาสาจาก	นักเรียน	นักศึกษา	ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเพื่อ
ตัดดอกผึ้งเพื่อใช้ติดต้นเทียนประเภทติดพิมพ์เช่น	 ชาวบ้าน
ในคุ้มวัดศรีประดู่แต่ละบ้านจะนำาดอกผึ้งไปตัดที่บ้านแล้วนำา
มาส่งให้ช่าง	และ	(5)	การขอรับบริจาคจากคนในชุมชน	เช่น	
เงิน		อาหาร	วัสดุ	เช่น	กาบมะพร้าว	ฟืน	เป็นต้น
	 หากเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับหรือเงินรางวัลที่
ได้รับจากการประกวดกับต้นทุนการทำาต้นเทียนพรรษา	อาจ
เกิดคำาถามว่าคุ้มค่าหรือไม่	 หากพิจารณาในเชิงตัวเลขทาง
บญัชแีล้วพบว่าไมคุ่ม้คา่	เนือ่งจากจำานวนเงนิของงบประมาณ
ทีไ่ดรั้บหรือเงนิรางวลัทีไ่ด้รบัยอ่มไมเ่พยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ยหรอื
ต้นทุนที่เกิดขึ้น		แต่มีความคุ้มค่าและมีคุณค่าทางวัฒนธรรม
ของชาวอุบลราชธานีที่มีมาอย่างยาวนาน	 และเกี่ยวข้องกับ
ความศรัทธาและความเชื่อทางพระพุทธศาสนาซึ่งประเมิน
ราคาไม่ได้	เพราะต้องอาศัยกำาลังกาย	กำาลังทรัพย์	ความร่วม
มือร่วมใจ	จิตศรัทธา	ความเสียสละของช่างและคนในท้องถิ่น	
เพื่อร่วมสืบสานให้เป็นประเพณีที่คงอยู่สืบไป	ทั้งนี้	หลายคุ้ม
วัดหลายแห่งจัดเทียนพรรษาด้วยใจและจิตศรัทธา	 	 สำาหรับ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กนิกต็ัง้ตูร้บับรจิาคและหาผูส้นบัสนนุ	โดยวดับาง
แห่งมีผู้สนับสนุนหลักประจำาทุกปี	เช่น	บางแห่งมีภาคเอกชน
บรจิาคน้ำาแข็งให้ทกุวนัตลอดระยะเวลาการทำาต้นเทยีนพรรษา
หรือวัดบางแห่งได้รับบริจาคอาหารกลางวันสำาหรับช่างเทียน 
ทุกวัน	ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์	เป็นต้น	ดังนั้น	จะพบว่าวัด
ท่ียงัคงส่งต้นเทียนพรรษาเขา้ร่วมประกวดในงานประเพณแีห่
เทียนเข้าพรรษาในแต่ละปี	จะมีเฉพาะคุ้มวัดใหญ่ที่มีสิ่งดึงดูด
ใจให้พุทธศาสนิกชนมาทำาบุญ	จึงมีเงินทุนมาทำาเทียนพรรษา
เพื่อส่งเข้าประกวด	 ส่วนคุ้มวัดเล็กๆ	 จะหายไปเนื่องจากไม่มี
ความพร้อม	 	 ขณะที่ช่างบางคนก็ต้องยอมรับค่าแรงน้อยใน
การทำาต้นเทียนเพื่อสืบสานประเพณีให้อยู่ต่อไป
	 แม้ตัวเลขทางบัญชีระหว่างงบประมาณที่ได้รับจะไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนท่ีเกิดขึ้น	 แต่มีความคุ้มค่า
และมีคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวอุบลราชธานีภาครัฐและ
ภาคเอกชนใน	 จ.อุบลราชธานีจึงควรให้การสนับสนุนอย่าง
เต็มที่	 โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณในการจัดทำาเทียนพรรษา
ของแต่ละคุ้มวัดหรือชุมชน	 โดยไม่ควรจะให้เป็นภาระของ
แต่ละวัดหรือชุมชนเท่านั้น	 เพราะการทำาต้นเทียนพรรษาใน
แต่ละปีถือเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างรายได้ 
ให้แก่	จ.อุบลราชธานี	และประเทศชาติอย่างมหาศาล	โดยใน
ปัจจุบันเทียนพรรษาของ	จ.อุบลราชธานี		ได้กลายเป็นประเพณี
สำาคัญของจังหวัดและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานี	

โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เป็นงานระดับประเทศและเทียนพระราชทานก็มีเฉพาะ
ท่ี	 จ.อุบลราชธานี	 และสิ่งสำาคัญท่ีสุดคือ	 งานประเพณีแห่
เทียนพรรษาช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนชาว	
จ.อุบลราชธานีในด้านเศรษฐกิจ	 การท่องเท่ียวและเป็นการ
ตอบสนองนโยบายของรฐัในการพฒันาเศรษฐกจิและสบืสาน
วัฒนธรรมของประเทศ		
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