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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทของเทศบาลเมืองเดชอุดม อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี ใน

การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท าเทียนโบราณ  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค  และแนวทางในการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท าเทียนโบราณของเทศบาลเมืองเดชอุดม  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธาน ีเครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  ผู้บริหารท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเดช
อุดม  ผู้น าชุมชน  คณะกรรมการชุมชน  ช่างท าเทียน  จ านวน 30  คน 

ผลการศึกษาพบว่า  บทบาทของเทศบาลเมืองเดชอุดม อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  ในการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าเทียนโบราณ  ด้านนโยบาย  มีการส่งเสริมให้คนในชุมชน ช่วยกันถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย
ประกาศยกย่องเชิดชูผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน  ส่งเสริม
การสร้างทัศนคติความรู้และความเข้าใจว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นสมบัติของทุกคน  ด้านขั้นตอนการเตรียมการ  ขั้นตอน
ระหว่างด าเนินงานและขั้นตอนหลังด าเนินงานการท าเทียนโบราณ  มีการประชุมวางแผนก าหนดทิศทางในการจัดท าเทียน
โบราณ  การประชาสัมพันธ์  การจัดเตรียมสถานที่เพื่อเป็นสถานที่จัดท าเทียนโบราณจัดหาสถานที่แสดงโชว์ต้นเทียนโบราณ  
ปัญหาอุปสรรคขั้นตอนการเตรียมการ  ขั้นตอนระหว่างด าเนินงานและขั้นตอนหลังด าเนินงานการท าเทียนโบราณ  ประชาชน
ในชุมชนไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าเทียนโบราณ  งบประมาณที่เทศบาลเมืองเดชอุดมอุดหนุน  ไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน  เทียนโบราณวัสดุส่วนใหญ่จัดท ามาจากวัสดุธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ท าให้การเก็บรักษาไว้ให้ผู้คนดูไม่ได้นาน  
แนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการท าเทียนโบราณ ให้มีการเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
กว้างขวางโดยการอาศัยสื่อมวลชนในทุกรูปแบบ  ให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการแสดงเทียนโบราณ  และควรรณรงค์ให้มีการ
ถ่ายทอดวิธีการท าเทียนโบราณให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ 

 
ค าส าคัญ: การส่งเสริม ภมูิปัญญาท้องถิ่น การท าเทียนโบราณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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Abstract 
         The research aims to study the roles of a local administrative organization (LAO), problems and 
obstacles as well as to investigate the approaches to conserve and to promote the local wisdom 
regarding the making of ancient candles in Det Udom city municipality, Det Udom District, Ubon 
Ratchathani province. The research instrument used for data collection was in-depth interviews and 
the target group consisted of 30 persons including local administrators, officers of Det Udom city 
municipality, community leaders, community committees, candle carvers. 
 According to the research, the roles of LAO toward conserving and promoting the local 
wisdom in term of policy can be divided into three major processes as follows: 1) the policy process 
was found that there was a support for people in community to transfer a local Thai wisdom, and to 
pay respect to the philosopher of the local wisdom, and there was an establishment of the local 
wisdom center as a source of knowledge in community.  Moreover, it was also found that the 
attitudes, knowledge and understanding about the local wisdom were fostered among local people 
as they belonged to everyone.  To the process of pre-operation covering the in-between operation 
and the post-operation of ancient candle making, a meeting was held in order to direct the approach 
of ancient candle making.  Additionally, it also included the making of public relations, the preparing 
of locations for making the ancient candle, and the preparing  of exhibition.  As for the problems and 
obstacles of preparation, it was found that the steps of in -between operation and post-operation of 
ancient candle making result in the local people did not realized the importance of ancient candle 
making, and the budget supported by Det Ubom city municipality was not sufficient to drive the 
project.  Moreover, the most materials came from natural resources, so that they could not be kept 
for long time. 
 The approaches of conservation and promotion of local wisdom in term of ancient candle 
making, the local wisdom should be disseminated widely via all kinds of mass media.  Moreover, 
there should be an exhibition of ancient candle making to promote the long-history wisdom to the 
next generation. 
 
Keywords: Promotion, Local Wisdom, the Making of Ancient Candle, Local Government 
 

บทน า 
ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 

เป็นอีกหนึ่งประเพณีในประเทศไทย ท่ีสืบทอดเรื่องราว
มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งใน
สมัยก่อนงานแห่เทียนพรรษาของชาวอุบลราชธานีไม่ได้
จัดงานใหญ่ โตอย่างทุกวันนี้  แต่จะเป็นการร่วมกัน
บริจาคและแบ่งปันเทียนจากชาวบ้านทุกครัวเรือนน ามา
ติดกับล าไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ตามรอยต่อจากนั้นน ากระดาษ
สีเงินสีทองตัดเป็นลายฟันปลามาปิดทับรอยต่อ ฐานของ

ต้นเทียนใช้ไม้ตีเป็นแผ่นเรียบ นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ ในสมัยนั้นใช้
เกวียน หรือพาหนะล้อเลื่อนใช้วัวหรือคนลากจูงน าไป
ถวายที่วัด พร้อมกับเครื่องไทยธรรม ไทยทานอื่นๆ 
พร้อมรับศีลรับพรจากพระสงฆ์แล้วก็กลับบ้าน ไม่มีการ
แข่งขันประชันกันเหมือนสมัยนี้ (เดลินิวส์  2557)  การ
ท าเทียนพรรษาของชาวบ้านแต่ละคุ้มในระยะแรกนี้ จะ
เป็นเทียนท่ีสามารถจุดใช้งานได้จริง มีขนาดเท่ากับต้นไผ่ 
(เพราะใช้ต้นไผ่เป็นเบ้าหลอม) บางคุ้มก็จะเท่ากับต้น
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กล้วย แล้วแต่ว่าคุ้มไหนจะหาเบ้าหลอมและหาขี้ผึ้งได้
มากน้อยแค่ไหน ผิวต้นเทียนจะเรียบมันไม่มลีวดลาย แต่
จะแต่งต้นเทียนโดยใช้กระดาษสีตัดเป็นเส้นหรือเป็น
ลวดลาย แล้วน ามาพันรอบต้นเทียนหรือติดกับต้นเทียน
เป็นกลุ่มลวดลายต่างๆ บางคุ้มก็จะใช้วิธีน าเทียนเล่ม
เล็กๆ มามัดรวมกันให้เป็นเทียนต้นใหญ่ หรือบางครั้ง
ประหยัดเงินค่าเทียนก็จะใช้ไม้กลมๆ หรือไม้เสาท าเป็น
แกนแล้วน าเทียนมัดรอบแกนเสา ตกแต่งด้วยกระดาษ
เพื่อไม่ให้เห็นเชือกที่มัดระยะหลังเวลาผ่านมาร้อยกว่าปี
ต้นเทียนพรรษามีรูปแบบที่สวยงามและดูมีมิติมากขึ้น
เรื่อยๆ ด้วยฝีมือและหัวคิดของชาวบ้านที่เป็นช่างท า
เทียนและออกแบบท าให้ประเพณีแห่ เทียนจังหวัด
อุบลราชธานีเป็นที่รู้จักระดับโลกเพราะยิ่งใหญ่สวยงาม
วิจิตรตระการตา จนแทบจะไม่มีเค้าเทียนพรรษาโบราณ
ต้นแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างภาพให้งานแห่เทียน
พรรษาอุบลฯ ยิ่งใหญ่ ตื่นตาตื่นใจ ผู้คนหลั่งไหลมาชม 
อีกประการหนึ่ง เพื่อจะประชันขันแข่งกับเทียนพรรษาที่
โคราช ซึ่งใหญ่โตขึ้นทุกปี  จังหวัดอุบลราชธานี  จึงลด
ความใหญ่อลังการลงสู่ต้นแบบ โดยมีหลักการว่า "เทียน
โบราณต้นแบบ คือ แก่นแท้ของเทียนพรรษา ความ
ใหญ่โตอลังการ คือ กระพี้ที่อยู่ภายนอก "โดยยึดหลัก
ที่ว่า" จะดูเทียนใหญ่ไปดูที่โคราช จะดูเทียนนักปราชญ์ดู
ที่อุบลราชธานี"  ในการท าเทียนประเภทโบราณของแต่
ละคุ้มวัดในชุมชนเทศบาลเมืองเดชอุดมนั้น ทางเทศบาล
ได้ให้การสนับสนุนท้ังทางด้านเงินทุนอุดหนุนให้แก่แตล่ะ
คุ้มวัดในการท าเทียนประเภทโบราณ และทางเทศบาล
เมืองเดชอุดมได้จัดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้าน
ทักษะการฝึกงานฝีมือประเภทงานใบตองให้กับชุมชน
และนักเรียนผู้ที่สนใจเพื่อเสริมสร้างให้คนในชุมชนมี
ความรู้ความช านาญในงานประดิษฐ์งานฝีมือ และได้ใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและใช้ในการประดิษฐ์งาน
เทียนประเภทโบราณได้อีกด้วย นอกจากนี้ทางเทศบาล
เมืองเดชอุดมยังคอยเป็นผู้ประสานงานคอยดูแลต้น
เทียนประเภทโบราณทั้งสามต้นที่ส่งเข้าประกวดใน
ระดับจังหวัดอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสมัคร การน าส่ง
ต้นเทียนประเภทโบราณทั้งสามต้นเดินทางเข้ามาในตัว
จังหวัด การจัดที่พักและอาหารส าหรับผู้ติดตามดูแลต้น
เทียนซึ่งจะเป็นช่างเทียนและชุมชนท าเทียนที่มาดูแลต้น

เทียนในงานประเพณีงานแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัด
อุบลราชธานี และจัดให้พนักงานของทางเทศบาลคอย
ดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับช่างเทียนและ
ผู้ติดตามเทียนให้ด้วย 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในการเข้ามาอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ด้านการท าเทียนพรรษาแบบโบราณ  และมี
ความสนใจศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค  ของการเข้ามา
อนุรักษ์และส่งเสริมการท าเทียนโบราณ  พร้อมท้ังศึกษา
แนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ด้านการท าเทียนโบราณ  ของเทศบาลเมืองเดชอุดม  
อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อให้เยาวชนรุ่น
หลังได้ศึกษาถึงความประณีตสวยงามของเทียนพรรษา
โบราณในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม  อีกทั้งเพื่อให้การ
ท าเทียนโบราณคงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทของเทศบาลเมืองเดช
อุดม อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี ในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท าเทียน
โบราณ 

2.  เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการท าเทียนโบราณ
ของเทศบาลเมืองเดชอุดม  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัด
อุบลราชธาน ี

3.  เพื่อน าเสนอแนวทางในการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการท าเทียนโบราณของ
เทศบาลเมืองเดชอุดม  อ าเภอเดชอุดม  จั งหวัด
อุบลราชธาน ี

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
ได้แก่  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเดชอุดม  ผู้น าชุมชน  
คณะกรรมการชุมชน  ช่างท าเทียน  จ านวน 30  คน  
เป็ น ก า รศึ ก ษ า เ ชิ งคุ ณ ภ าพ  (Qualitative Data)  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสัมภาษณ์ โดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  ผู้ให้
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ข้ อ มู ล ส า คั ญ   (Key Informants) ดั งนี้  1)  แ บ บ
สัมภาษณ์ชุดที่ 1 ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองเดชอุดม  2) แบบสัมภาษณ์ ชุดที่   2  
ส าหรับผู้น าชุมชนและคณะกรรมการชุมชน  

ผู้ศึกษาได้ เก็บรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการ
สัมภาษณ์ มาตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย แล้วท า
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ด้ วยวิธีการวิ เคราะห์ เนื้ อห า  
(Content Analysis)  และ น ามาสรุปเป็นองค์ความรู้
เพื่อตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  และเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจัดเก็บองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และการอนุรักษ์องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท า
เทียนโบราณที่มีอยู่ให้คงอยู่ต่อไป 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน
การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าเทียน
โบราณ  ในหลายประเด็น  ซึ่ งผู้ศึกษาได้สรุปเป็น
ประเด็นต่างๆ  ดังนี ้
 1.  ด้านนโยบายการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  มีบทบาทในการส่งเสริมให้คนในชุมชน
ช่วยกันถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประกาศยกย่อง
เชิดชูผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน พร้อม
ทั้งจัดตั้งกองทุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง 
และขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง  มีการส่งเสริมการ
สร้างทัศนคติความรู้และความเข้าใจว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป็ นสมบั ติ ของทุ กคนและจัดท าระบบ เครือข่ าย
สารสนเทศทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลาง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนเข้าใจซึ่ง
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการอนุรักษ์
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าเทียนโบราณ  ของ
เทศบาลเมืองเดชอุดม  การสนับสนุนงบประมาณ  
ส่งเสริมให้คนในชุมชนช่วยกันถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสร้างค่านิยมจิตส านึกการรักษาและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับ  มงคล  รัตนพันธุ์  
(2555)  ที่พบว่า  กลยุทธ์ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

พื้นบ้าน  ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสงขลา  ได้มุ่งเน้น
พัฒนากลยุทธ์  เพื่อตอบสนองเป้าหมายที่ก าหนดว่า  
สงขลาเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ของประเทศ
ไทย  จึงได้มีกลยุทธ์ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านอย่างเป็นระบบ  และมีขั้นตอนการด าเนินการที่
ชัดเจน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพทุกๆด้าน  จ านวน  
6  กลยุทธ์  ได้แก่  กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาวิจัย  กล
ยุทธ์การผลิตสื่อออนไลน์   กลยุทธ์การจัดตั้ งศูนย์
วัฒนธรรมชุมชน  กลยุทธ์การสร้างค่านิยมและจิตส านึก  
กลยุทธ์การสร้างรายได้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น    ซึ่งได้
สอดคล้องกับผลการวิจัยในด้าน  การสนับสนุนให้จัดตั้ง
ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และมีการส่งเสริมการสร้างทัศนคติความรู้และ
ความเข้าใจว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นสมบัติของทุกคน
และจัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงาน บทบาทในการจัดท าเทียนโบราณ 
 ขั้นตอนการเตรียมการ  มีบทบาทเพื่อให้คนใน
ชุมชนรับทราบและเข้าร่วมในการจัดท าเทียน  มีการ
จัดหาสถานที่เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดท าเทียนโบราณ
ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม  ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์  
บุคลากร  และงบประมาณในการจัดท าเทียนโบราณ 
  ขั้นตอนระหว่างการด าเนินงานมีบทบาทใน
การจัดเตรียมสถานท่ีเพื่อเป็นสถานท่ีจัดท าเทียนโบราณ  
ร่วมมือร่วมใจตกแต่งเทียนโบราณและตกแต่งขบวนรถ
แห่  เข้าร่วมฟ้อนล าในขบวนแห่เทียนโบราณ  สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าเทียนโบราณ  เช่น  ใบตอง
กล้วย  ขี้ผึ้ง  เทียน  เป็นต้น  และสนับสนุนงบประมาณ
ด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่เข้าร่วมจัดท า
เทียนโบราณ   

  ขั้นตอนหลังการด าเนินการ  จัดหาสถานที่
โชว์ต้นเทียนโบราณ  เพื่อให้คนในชุมชนและคนต่าง
ชุมชน  ได้เยี่ยมชมความงดงามของต้นเทียนโบราณ  
และให้บุคคลที่สนใจในการท าเทียนโบราณได้ศึกษา  
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การท าเทียนโบราณให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป 
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2. ปัญหาและอุปสรรคของการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าเทียนโบราณ  ในหลาย
ประเด็น  ซึ่งผู้ศึกษาได้สรุปเป็นประเด็นต่างๆ  ดังนี้ 
  ขั้นตอนการเตรียมการปัญหาและอุปสรรค
ของการเตรียมงานจัดท าเทียนโบราณ  คือ  ประชาชน
ในชุมไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าเทียนโบราณ  และ
การจัดหาแหล่งงบประมาณเพื่อมาสนับสนุนการจัดท า
เทียนโบราณไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนเท่าที่ควร  ส่งผลให้งบประมาณในการ
ด าเนินงานจัดท าเทียนโบราณไม่เพียงพอ       
  ขั้นตอนระหว่างการด าเนินงาน  ปัญหาและ
อุปสรรคของขั้นตอนระหว่างการด าเนินงานจัดท าเทียน
โบราณ  คือ  ก าลังใจของช่างท าต้นเทียนโบราณที่ผ่าน
มาช่างท าต้นเทียนไม่ได้รับความเอาใจใส่จากหน่วยงาน
ของรัฐ และงบประมาณที่เทศบาลเมืองเดชอุดมอุดหนุน
การจัดท าเทียนโบราณ  ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานอีก
ทั้งคนหนุ่มสาวสมัยใหม่ไม่ให้ความส าคัญในเรื่องของ
ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท าเทียนโบราณ  
ประกอบกับช่างผู้ท าเทียนที่มีฝีมือเช่ียวชาญในด้านการ
ท าเทียนโบราณได้ถึงแก่กรรม  ส่วนช่างที่มีชีวิตอยู่ก็มี
อายุมากแล้ว  บางคนมีปัญหาทางด้านสุขภาพ  ฉะนั้น
จะต้องให้ความส าคัญในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการท าเทียนโบราณให้กับคนรุ่นหลังไว้เพื่ออนุรักษ์
สืบสานในอนาคตต่อไป 

 ขั้นตอนหลังการด าเนินการ  ปัญหาและ
อุปสรรคของขั้นตอนหลังการด าเนินงานจัดท าเทียน
โบราณ  คือ  เทียนโบราณวัสดุส่วนใหญ่จัดท ามาจาก
วัสดุธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่  เช่น  ใบตองกล้วย  ท าให้
การเก็บรักษาไว้ให้ผู้คนดูไม่ได้นาน  และไม่มีสถานท่ีเก็บ
เทียนโบราณที่มิดชิด  ส่งผลให้เทียนโบราณโดนแสงแดด
แล้วเทียนละลายและวัสดุแห้งกรอบพังเสียหายภายใน  
2  สัปดาห์  รางวัลของการประกวดเทียนโบราณยังไม่
คุ้มกับค่าการลงทุนในการจัดท าเทียนโบราณ  จึงส่งผล
ให้หน่วยงานต่างๆไม่สนใจในการสนับสนุนและช่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท าเทียนโบราณก็ไม่อยากท า 

3. แนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ด้านการท าเทียนโบราณ  ของเทศบาล
เมืองเดชอุดม  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธาน ี ใน

หลายประเด็น  ซึ่งผู้ศึกษาได้สรุปเป็นประเด็นต่างๆ  
ดังนี ้

1.  เทศบาลเมืองเดชอุดม  ควรมีการเผยแพร่
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการท าเทียนโบราณอย่าง
กว้างขวาง  โดยการอาศัยสื่อมวลชนในทุกรูปแบบ  เช่น  
สื่อโทรทัศน์  วิทยุ  หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ  ทาง
อินเตอร์เน็ต  เอกสารแผ่นพิมพ์  เสียงตามสาย  ฯลฯ   

2.  เทศบาลเมืองเดชอุดม  ควรให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการท าเทียนโบราณให้มากกว่านี้  
ทั้งในด้านงบประมาณ  ด้านวัสดุอุปกรณ์   
 3.  ให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการแสดงเทียน
โบราณ  เพื่อให้ชุมชนตระหนักและเห็นถึงความส าคัญ  
ความงดงามของเทียนโบราณ  ในการจัดงานประเพณี
หรือวันส าคัญ 
 4.  รณรงค์ให้มีการถ่ายทอดวิธีการท าเทียน
โบราณให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้   

5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในชุมชน  
ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นเศรษฐกิจของชุมชนได้  หากมี
การส่งเสริม  อนุรักษ์อย่างจริงจัง   

6.  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท าเทียน
โบราณ  ที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้นมาเองให้ดียิ่งขึ้นโดยการ
ประยุกต์กับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างระมัดระวัง 

7.  ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท า
เทียนโบราณ  ผ่านหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์ให้มีความมั่นคงยิ่ งขึ้น   และตั้ งองค์กรดูแล 
พัฒนา จัดระบบการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท า
เทียนโบราณ มิให้ถูกลอกเลียนแบบโดยการจดสิทธิบัตร
หรือลิขสิทธิ ์

8.  สร้างค่านิยมให้คนในชุมชน  เห็นคุณค่า
หวงแหน และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท าเทียน
โบราณ 

9.  เทศบาลเมืองเดชอุดม ควรมีการเปิดสอน
การท าต้นเทียนประเภทต่างๆในวงกว้าง 

10.  ควรมีการเก็บรักษาเทียนพรรษาหลังจาก
เสร็จสิ้นขบวนการแห่เทียนไว้ในท่ีเหมาะสม   

แนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ด้านการท าเทียนโบราณ  ของเทศบาลเมืองเดช
อุดม  มีความต้องการอนุรักษ์และส่งเสริมการท าเทียน
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โบราณโดยการหาแหล่งพื้นที่ในการอนุรักษ์  เช่นการ
จัดตั้งศูนย์เพื่อจัดแสดงหรือเพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการท าเทียนโบราณ       
ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงามและ
ประชาชนในชุมชนรักและหวงแหน ซึ่งสอดคล้องกับ      
สุพจน์  ดอกล าเจียก  (2553)  ที่พบว่า  แนวทางในการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมลิ เกพื้นบ้านในเขต
เทศบาลต าบลโพธิ์พระยา  คือ  ควรมีการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมลิเกพื้นบ้านอย่างกว้างขวาง  หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  ควรให้ความส าคัญในการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีการ
แสดงของลิเกพื้นบ้าน  เพื่อให้ชุมชนตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญ  ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม  รณรงค์
ให้มีการถ่ายทอดลิเกพื้นบ้านให้กับคนรุ่นหลัง  เพื่อมิให้
ลิเกพื้นบ้านหายไปจากท้องถิ่น  ควรมีการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางศิลปะการแสดง  ซึ่ง
สามารถพัฒนาเป็นศิลปกรรมเพื่อเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ได้เป็นอย่างดี  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมลิเกพื้นบ้าน   
ซึ่งสอดคล้อง  ในด้านมีความต้องการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการท าเทียนโบราณโดยการตั้งศูนย์เผยแพร่ให้
ความรู้เกี่ยวกับการท าเทียนโบราณและหาแหล่งพื้นที่ใน
การอนุรักษ์  ส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีคุณค่าไว ้
 
สรุปผลการวิจัย 

บทบาทของเทศบาลเมืองเดชอุดม อ าเภอเดช
อุดม  จังหวัดอุบลราชธานี ในการอนุรักษ์และส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าเทียนโบราณ  สรุปได้ ดังนี ้ 

1.  บทบาทในการอนุรักษ์และส่งเสริม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ให้คนในชุมชนช่วยกันถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาไทยมีการประกาศยกย่องเชิดชูผู้ทรงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  มีการจัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน และจัดตั้งกองทุน
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา
และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง และขยายตัว
ออกไปอย่างกว้างขวาง  พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้าง
ทัศนคติความรู้และความเข้าใจว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป็นสมบัติของทุกคน  ขั้นตอนการเตรียมการ  มีบทบาท

ในการประชุมวางแผนก าหนดทิศทางในการจัดท าเทียน
โบราณ  การประชาสัมพันธ์การจัดท าเทียนโบราณ
เพื่อให้คนในชุมชนรับทราบและเข้าร่วมในการจัดท า
เทียน  มีการจัดหาสถานที่เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดท า
เทียนโบราณของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม  
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์  บุคลากร  และงบประมาณในการจัดท า
เทียนโบราณ  ขั้นตอนระหว่างการด าเนินงานมีบทบาท
ในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อเป็นสถานที่จัดท าเทียน
โบราณ  ร่วมมือร่วมใจตกแต่งเทียนโบราณและตกแต่ง
ขบวนรถแห่  เข้าร่วมฟ้อนล าในขบวนแห่เทียนโบราณ  
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดท าเที ยนโบราณ   
ขั้นตอนหลังการด าเนินการ  จัดหาสถานที่โชว์ต้นเทียน
โบราณ  เพื่อให้คนในชุมชนและคนต่างชุมชน  ได้เยี่ยม
ชมความงดงามของต้นเทียนโบราณ  และให้บุคคลที่
สนใจในการท าเทียนโบราณได้ศึกษา  เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท าเทียน
โบราณให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป 

2.  ปัญหาและอุปสรรคของการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าเทียนโบราณ  ในหลาย
ประเด็น  ซึ่งผู้ศึกษาได้สรุปเป็นประเด็นต่างๆ  ดังนี้  
ขั้นตอนการเตรียมการคือ  ประชาชนในชุมไม่ ให้
ความส าคัญในการจัดท าเทียนโบราณ  และการจัดหา
แหล่งงบประมาณเพื่อมาสนับสนุนการจัดท าเทียน
โบราณไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน
เท่าที่ควร  ส่งผลให้งบประมาณในการด าเนินงานจัดท า
เทียนโบราณไม่เพียงพอ  ขั้นตอนระหว่างการด าเนินงาน  
คือ  ก าลังใจของช่างท าต้นเทียนโบราณที่ผ่านมาช่างท า
ต้นเทียนไม่ได้รับความเอาใจใส่จากหน่วยงานของรัฐ  ทั้ง
ที่เป็นฟันเฟืองส าคัญของการประดิษฐ์ต้นเทียนโบราณ  
ทางเทศบาลเมืองเดชอุดมต้องเข้ามารับทราบปัญหา 
แล้วน ามาบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกัน  และงบประมาณ
ที่เทศบาลเมืองเดชอุดมอุดหนุนการจัดท าเทียนโบราณ  
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานอีกทั้งคนหนุ่มสาวสมัยใหม่
ไม่ให้ความส าคัญในเรื่องของศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการท าเทียนโบราณ  ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะอันเก่าแก่
มานานของชาวจังหวัดอุบลราชธานี  ประกอบกับไป
ศึกษาเล่าเรียนหรือประกอบอาชีพอื่นในต่างถิ่น  จึงท า
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ให้เริ่มห่างไกลใน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มากยิ่งข้ึน  ซึ่งท าให้การสืบทอดภูมิปัญญาที่แท้จริงมนัไม่
เกิด  ประกอบกับช่างผู้ท าเทียนที่มีฝีมือเช่ียวชาญในด้าน
การท าเทียนโบราณได้ถึงแก่กรรม  ส่วนช่างที่มีชีวิตอยู่ก็
มีอายุมากแล้ว  บางคนมีปัญหาทางด้านสุขภาพ  ฉะนั้น
จะต้องให้ความส าคัญในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการท าเทียนโบราณให้กับคนรุ่นหลังไว้เพื่ออนุรักษ์
สืบสานในอนาคตต่อไป  ขั้นตอนหลังการด าเนินการ  
คือ  เทียนโบราณวัสดุส่วนใหญ่ จัดท ามาจากวัสดุ
ธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่  เช่น  ใบตองกล้วย  ท าให้การ
เก็บรักษาไว้ให้ผู้คนดูไม่ได้นาน  และไม่มีสถานที่เก็บ
เทียนโบราณที่มิดชิด  ส่งผลให้เทียนโบราณพังเสียหาย
ภายใน  2  สัปดาห์   

3.  แนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ด้านการท าเทียนโบราณ  ของเทศบาล
เมืองเดชอุดม  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธาน ี ให้
เทศบาลเมืองเดชอุดม  มีการเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  โดยการอาศัยสื่อมวลชนในทุกรูปแบบ  และให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการท าเทียนโบราณให้
มากกว่านี้  ทั้งในด้านงบประมาณ  ด้านวัสดุอุปกรณ์  มี
การจัดกิจกรรมที่มีการแสดงเทียนโบราณ  รณรงค์ให้มี
การถ่ายทอดวิธีการท าเทียนโบราณให้คนรุ่นหลังได้
เรียนรู้  มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท า
เทียนโบราณผ่านหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์ให้มีความมั่นคงยิ่ งขึ้น   และตั้ งองค์กรดูแล 
พัฒนา จัดระบบการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท า
เทียนโบราณ มิให้ถูกลอกเลียนแบบโดยการจดสิทธิบัตร
หรือลิขสิทธิ์  อีกทั้งให้มีการเปิดสอนการท าต้นเทียน
ประเภทต่างๆในวงกว้าง ไม่ใช่เฉพาะแต่ในวงการช่าง
เทียนเท่านั้น  ทางราชการควรเข้ามาให้การสนับสนุน
อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณในการจัดท า
เทียนพรรษาของแต่ละคุ้มวัดหรือชุมชนให้เพียงพอไม่
ควรจะให้เป็นภาระของแต่ละวัดหรือชุมชนเท่านั้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  คนในชุมชนควรตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการท าเทียน

โบราณ  ซึ่ งเป็นศิลปวัฒนธรรมอันงดงามและเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน   

2. หน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

3.  ควรส ารวจความคิดเห็นของคนในชุมชน
อย่างหลากหลาย  เพื่อจะได้ทราบถึงทัศนคติ  และความ
คิดเห็นที่หลากหลายของคนในชุมชน  และน ามาเป็น
แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างตรงจุด 

4. เทศบาลเมืองเดชอุดม  ควรเล็งเห็นถึง
ความส าคัญและคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
มีการก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาล 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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