
 

เทียนโบราณ 
 

 เทียนโบราณ 
  เรื่องเทียนที่ไดสืบทอดกันมาจนถึงยุคปจจบุัน   และการนําขี้ผ้ึงมาทําเปนเทียนถวายแด
พระสงฆ  ถือวาจะไดบุญกศุลจึงมีผูคิดทําเทียนประเภทตาง  ๆ   ขึ้นเพื่อนําถวายแดพระสงฆที่จําพรรษา
ตามวัดตาง ๆ  อยางประณีตสวยงาม  จึงทาํเทียนรูปแบบตาง ๆ มากมาย  และเรียกชือ่ตามลักษณะของ
เทียน  โดยสรุปแลวมี  ๔  แบบ คือ 
 

๑.เทียนมัดรวม  เปนตนเทยีนที่เกิดขึ้นในยุคแรกของเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  คือการ
นําเอาเทียนหลายเลมมามัดรวมกันบนแกนไมหรือตนกลวยเรียกวา  “ตนเทียน”  ประดับตกแตงดวย
กระดาษสีมารัดเปนเปาะ  ๆ  ใหแปลกตา  ใหเกดิความสวยงาม  ถึงกับระยะเวลาตอมาไดมีการทาทาย
ของชาวคุมวัดตาง  ๆ   เพื่อทําขึ้นประกวดแขงขันวาใครจะทําด ี  ทําสวย  ทําแปลก  มีการแหแหนดวย
หมอลํา  หมอขบัหมอรอง   (หมอรอง   หมายถึงนักรอง หรือนักรํา) มีเครื่อง ดนตรี ดีด  สี   ตี   เปา   
ตามแตจะหาได  

 

 
                 



 

๒.  เทียนพุม  เกิดความคิดสรางสรรคจากเทียนมัดรวม  คือการนําเอาเทียนหลายเลมมามัด
รวมกันเปนชัน้  ลดหล่ันกนัใหเปนรูปทรงพุม เปนชั้น  ๆ  จึงเรียกวา  “เทียนพุม”   ความมุง 
หมาย  จดัทําเพื่อถวายแกพระสงฆดวยความศรัทธา  แตกอนจะถวายพระก็นํามามดัรวมกันไว      
สวนมากเปนเทียนที่ฟนเสร็จตั้งในขันหรอืพานไม      ใหไสเทียนอยูดานบนดู ๆ  ก็เปน เร่ืองธรรมดา   
แตสมัยโบราณคนโบราณนยิมทําและสรรเสริญในแนวความคิดที่จดัทําแบบแปลก  ๆ   แตความมุง
หมายทีแ่ทจริงก็เพื่อถวายพระสงฆเทานั้น   
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓.  เทียนมณฑป     คือการหลอเทียนแลวทําหอครอบเทียนเปนทรงมณฑปจึงเรียกชื่อวา “เทียน
มณฑป” ถือวาทํามาตั้งแตสมัยกอน   ทําเปนที่วางเครื่องบริขารในการทอดกฐิน   มณฑปนี้ถาเรยีกชื่อ
อีกอยางกด็ูเหมือนวา “บุษบก”    เพราะรูปแบบคลายคลึงกัน  เพื่อใหเครื่องบริขารและบริวารที่จะนําไป
ทอดถวายพระสงฆ  มีความโบราณโดดเดนและสวยงาม สมกับเปนเครื่องบูชาพระรัตนตรัย           
เพื่อใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์  และ  ความสวยงาม   
 

 
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 



 

๔.  เทียนประสาทผึ้ง    เปนเทียนโบราณอกีแบบหนึ่ง  ทาํเปนรูปทรงปราสาท   จึงเรียกชื่อวา       “เทียน
ปราสาทหรือ ปราสาทผึ้ง”     ความหมาย        ก็คือทําขึ้นเพื่ออุทิศสวนกศุล  ใหแกบรรพบุรุษที่ลวงลับ
ไปแลว  สวนความหมายอีกอยางก็คือ ทําเพื่อแกบน    ซ่ึงผูทําไดบนบานไวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   เชน   
เจ็บปวยหรือเร่ืองความหวัง  เปนตน พอครบกําหนดกจ็ดัทําตนดอกผึ้งไปเสนสรวงถวายเทพเจาเปนการ
แกบนไว    แตการทําเทียนแบบนี้จะใชกาบกลวยซ่ึงแกะออกจากลําตนกลวย  มาตดัเปนรูปเหล่ียมใหได
รูปทรง  ใชดอกผึ้งพิมพจากแบบพิมพ 
แมพิมพก็อาศยัแบบจากตัดเอากานกลวยบาง  เผือก มันแกวหรือผลไมมาแกะเปนรูปดอกไม   ใชไม
เสียบ     จุมลงในขี้ผ้ึงที่ตมทีล่ะลายแลว เอาลงจุมในน้ําเยน็   ดอกจะหลดุออกเมื่อแข็งตัวแลว      
นําดอกผึ้งไปตดิกับลําตนกลวยที่เตรยีมไวใหเกิดความสวยงาม 
           

 
 
เทียนทั้ง  ๔  ประเภท  จะมีขนาดไมแนนอน  ขึ้นอยูกับการออกแบบของชางเทียนวาจะใช 

ขนาดเทาใด แตที่เห็นจะมีขนาดไมใหญนกั  พอขนาด  ๒ - ๔  คนหาม และลายที่ทําขึ้นก็จะมตีางกัน 
จัดเปนเทียนโบราณที่อนุชนรุนหลัง  ควรไดรูจัก    
 
 
 



 

 เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๐  ชาวอุบลราชธานีไดมีการทําตนเทียนกันอยางแพรหลายแลว  และมีขบวน
แหเทยีนไปรอบเมืองจนถือเปนประเพณี  กอนจะนําตนเทียนไปถวายวัดที่เปนวัดประจําคุม โดยการ
หามแห  ตอมามีผูดัดแปลงใชเครื่องทุนแรงโดยใชวัวเทียมเกวยีน  มีการตกแตงประดบัทั้งเกวยีนและววั
ที่ใชลากเทียนดวยกระดาษสรูีปตาง ๆ แขวนกระดิ่งหรือกระพรวนที่คอเวลาเดนิจะดังเปนจังหวะ
เหมือนเสียงคนตร ี  
 ป  พ.ศ.  ๒๔๘๒  มีชางทองชื่อ  นายโพธิ์  สงศรี  มรรคทายกวดัทุงศรีเมือง  ชาวเมือง
อุบลราชธานี  ไดเร่ิมทําลายไทยไปประดบับนลายเทียนที่หลอไวแทนการประดับตกแตงดวยกระดาษสี
ที่เคยทํามา  โดยการแกะลายไทยลงบนหนิชนวนเปนแมพิมพ    แลวเอาขี้ผ้ึงลนไฟใหออน     นําขี้ผ้ึงที่
ออนตัวแลวไปกดลงบนแมพิมพที่แกะไวจะไดขี้ผ้ึงแผนเปนลายไทยแลวนําไป 
ติดประดับประกอบในสวนลําตนเทียน     นําไปถวายวดัทุงศรีเมืองเปนครั้งแรก จากนั้นคุมวดัตาง ๆ  จึง
เอาแบบอยาง    และจัดทําเทียนพรรษาขนาดใหญมีการประกวดกันสรางความสนุกสนานสามัคคีกันใน
คุมวัดและมีการแบงการประกวดเทียนพรรษาออกเปน  ๒  ประเภท    ไดแก ประเภทมัดรวมติดลาย 
และประเภทตดิลายหรือติดพิมพ 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตนเทียนของนายโพธิ์   สงศรี 
 

 การประกวดระยะเริ่มแรกจดุเดนอยูที่สวนลําตน   การเรียกชื่อ  “ประกวดตนเทยีนพรรษา”  จึง
เปนชื่อเรียกทีน่ิยมเรื่อยมา ชางฝมืออีกคนหนึ่งคือ    นายสวน    คูณผล  อดีตครูใหญโรงเรียนวัดหนอง
ยาง    ปจจุบนัคือโรงเรียนอุบลวิทยาคม    เปนผูมีฝมือทางการชาง  และศิลปะหลายแขนง  ผลงานการ



 

ทําตนเทียนไดรางวัลชนะเลศิหลายป  ใน พ.ศ. ๒๔๙๗  นายประดับ    กอนแกว  (บุคคลดีเดน  
ทางดานวัฒนธรรมสาขาการชางฝมือ  ป  พ.ศ.  ๒๕๓๐)     ไดทําตนเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ   และ
ตกแตงขบวนตนเทียนบนรถยนตไดอยาง สวยงามและไดรับรางวัลชนะเลิศติดตอกนัมาหลายป เปนที่
ยอบรับวาเปนชางผูที่มีฝมือและเชี่ยวชาญในการทําตนเทียนพรรษาของจังหวดัอุบลราชธานี 
     
                                                        

 
 

ภาพประกอบ:  ตนเทียนประเภทติดพิมพของนายโพธิ์  ท่ีนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายในหลวง 
 
      ป  พ.ศ.  ๒๕๐๐  มีการจัดงานกึ่งพุทธกาลทั่วประเทศ  งานแหเทียนพรรษาของจังหวดั
อุบลราชธานี  ไดรับการสนบัสนุนอยางยิ่งใหญ  ทั้งดานการจัดขบวนแห  และการจัดประกวดสาวงาม
ประจําตนเทยีน 
 ป  พ.ศ.  ๒๕๐๒  การประกวดเทียนพรรษาก็เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีชางคิดแกะสลักใน
สวนลําตน และสวนฐานของเทียน โดยการแกะสลักลายไทยลงบนตนเทยีนแทนการพิมพลายมาติด  
โดยนายคําหมา  แสงงาม (ศิลปนแหงชาติดานศิลปวฒันธรรมจังหวัดอุบลราชธานี) เปนชางผูคิด
แกะสลักลายลงบนตนเทยีนเปนคนแรก และไดรับการตดัสินใหชนะเลิศการประกวดเทียนพรรษา ในป
ตอมาประชาชนคุมวัดตาง ๆ  ไดเสนอใหจดัการประกวดเทียนพรรษาเปน  ๓  ประเภท  คือ  ประเภทมัด



 

รวมติดลาย  ประเภทตดิพมิพ  และประเภทแกะสลัก  ระยะหลัง   เทียนประเภทมัดรวมติดลายก็หมด
ความนิยม  และไมมีในการประกวด ชางแกะสลักตนเทยีนที่มีฝมือในรุนตอมาไดแก  นายอุสาห   จันทร
วิจิตร  และนายสมัย   จันทรวิจิตร ซ่ึงเปนพี่นองกัน   
 
 ป  พ.ศ. ๒๕๑๑  การหลอเทียนใหมีขนาดใหญและสูงขึ้น  แลวแกะสลักลวดลายลงในสวนลํา
ตนอยางวิจิตรสวยงาม  และมักทําเปนรูปเกี่ยวกับพุทธประวัติ  ไดสืบทอดงานแกะสลักเทียนพรรษา  
เปนที่สนใจของประชาชนคุมวัดตาง ๆ  และจังหวัดใกลเคียง  (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.  ๒๕๓๑  
:  ๑๐๙) 
 ป พ.ศ.๒๕๑๒ เทศบาลเมืองอุบลราชธานีไดจัดใหมีการประกวดเทยีนพรรษาที่บริเวณ
หอประชุมเดิม  ขางศาลหลักเมือง  (สํานักงาน  เรงรัดพัฒนาชนบท ปจจุบันถูกร้ือออกแลว)  และมีการ
สงเทียนพรรษาเขาประกวดมากขึ้นตามลําดับ  จึงยายไปจัดที่ทุงศรีเมือง 

ป พ.ศ.  ๒๕๑๖  และ  พ.ศ.  ๒๕๑๙  คณะกรรมการจัดงานไดพจิารณาเห็นวางานนีไ้ดรับความ
รวมมือจากทายกทายิกา  ขาราชการ  พอคา  ประชาชน  สมควรจัดใหเปนงานใหญระดับชาติ  จึงเชิญ
องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (อ.ส.ท.) มาสังเกตการณงานแหเทียนพรรษาและ 
อ.ส.ท. พิจารณาเหน็วาเปนงานที่ยิ่งใหญควรสงเสริมเปนงานระดับชาติ  จึงสนับสนุนใหจังหวัดจัดงาน
ใหใหญขึ้น และไดเชิญอําเภอตางๆ  ในจงัหวัดอุบลราชธานีใหทําตนเทียนพรรษาเขารวมกับทางจงัหวัด
อุบลราชธานี   
 นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๐ จงัหวัดอุบลราชธานีไดจัดงานสัปดาหประเพณีแหเทียนพรรษาอยาง
ยิ่งใหญ  มกีารประกวดตนเทียนประเภทตาง ๆ ประกวดขบวนแห  และนางงามประจําตนเทยีนโดยมี
หลักเกณฑ  และวิธีการใหคะแนนอยางรดักุม มีการประชาสัมพันธงานอยางกวางขวาง  และสืบทอด
เปนประเพณีจนปจจุบัน  
 และป พ.ศ. ๒๕๒๐ นี้องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเหน็วาจังหวดั
อุบลราชธานี  มีประเพณีแหเทียนพรรษาทีใ่หญโต  จึงใหการสนับสนนุสงเสริม   และประชาสัมพันธ
ใหตางจังหวดัไดทราบกันอยางกวางขวาง  ทําใหชาวอุบลราชธานีมีความปลื้มใจและมีกําลังใจ ที่จะ 
จัดงานแหเทยีนพรรษาในปตอไปใหยิ่งใหญตอไป 
 ชางที่มีฝมือในการทําตนเทยีนประเภทตดิพิมพไดแก นายโพธ์ิ  สงศรี  ตนกําเนดิของตนเทียน
พรรษาประเภทติดพิมพ   นายสวน  คณูผล  นายประดับ  กอนแกว  ชางฝมือในการทาํตนเทียนพรรษา  
ประเภทตดิพมิพไดรับรางวลัชนะเลิศติดตอกันหลายป  จนเปนที่รูจกักนัในวงการงานฝมือเทียนพรรษา
ประเภทตดิพมิพ  รุนตอมาที่สืบทอดวัฒนธรรมการทําตนเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ  ถือวาเปนผูที่มี



 

ช่ือเสียงของจงัหวัดอุบลราชธานี คือ  พอสงวน  สุพรรณ  ทําตนเทียนประเภทตดิพิมพ  ไดรับรางวลั
ชนะเลิศใหกับหลายคุมวดั  นายแกว   อาจหาญ  ชางทําตนเทียนคุมวัดบูรพา  ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ติดตอกันมาหลายป  นายสมคิด  สอนอาจ   เปนชางทําตนเทียนใหกับคุมวัดศรีประดู  ไดรับรางวลั
ชนะเลิศติดตอกันหลายป   นายราเชนทร  จลุทุม  ครูสอนในโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  เปนอีกทาน
หนึ่งที่มีฝมือตดิอันดับของจงัหวัดอุบลราชธานีดานศิลปะการทําตนเทยีนพรรษาประเภทติด  


