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ปราสาทผึๅงบຌานพนทราย  
งบประมาณสนับสนุนครงการผลิตสืไอสรຌางสรรค์วีดิทัศน์ รืไองปราสาทผึๅงบຌานพนทราย  

฿นครงการหนึไงคณะหนึไงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  

   การทงหยวกท าปราสาทผึๅง ป็นภูมิปัญญาทຌองถิไนทีไคน฿นสมัยบราณเดຌน าอาหยวกกลຌวย
กับขีๅผึๅง ซึไงป็นวัสดุทีไมีอยู฿นทຌองถิไนมา฿ชຌประยชน์ ส าหรับตกตง฿นงานมงคลละงานอวมงคลตางโ ดย
สามารถรังสรรค์฿หຌกิดป็นผลงานศิลปะทีไงดงามเดຌ มຌวาผลงานทีไสรຌางจากหยวกกลຌวยเมคงทนถาวร ละเม
ปรากฏป็นหลักฐานวาป็นมรดกตกทอดตอมา ตการทงหยวกท าปราสาทผึๅง กใมีผลทางดຌานจิต฿จอยูเมนຌอย 

   ฿นอดีตการทงหยวกท าปราสาทผึๅง ป็นงานทีไคน฿นทຌองถิไนมารวมรงรวม฿จกันท า ดຌวย
ความศรัทธาตอผูຌทีไป็นจຌาของงาน ถຌาป็นการท าทงหยวก฿นงานศพหรือป็นการระลึกถึงบุญคุณของผูຌทีไวาย
ชนม์ ซึไงสวนมากจะป็นภิกษุทีไคน฿นทຌองถิไน฿หຌความคารพนับถือ ชางทีไมาทงหยวกท ามรุหรือปราสาทจึงมัก
สดงความสามารถอยางสุดฝมือ มีการประชันกัน฿นชิงชางอยางตใมทีไ ผูຌทีไท ากใมีความสุข฿นการสรຌางสรรค์
ผลงาน ผูຌทีไเดຌมาชม ละพบหในกใกิดความประทับ฿จกับฝมือทีไประณีตงดงาม 

 

                              
 

   รืไองการทงหยวกพืไอท าปราสาทผึๅง฿นภาคอีสาน  มักป็นทีไรับรูຌวา ยังคงมีอยูบางจังหวัด
ทานัๅนชน จังหวัดลย หนองคาย สกลนคร ป็นตຌน รูปบบของตຌนปราสาทผึๅงละการทงหยวกจะตกตาง
กันเป มีทัๅงรียบงายบบดัๅงดิมคือ พียงน าปลายยอดตຌนกลຌวยมาประดับดຌวยดอกผึๅงตามกຌาน ตาม฿บกลຌวย
ละบางจังหวัดเดຌรับอิทธิพลจากปราสาททรงจตุรมุขนຌนการประดับหรือสรຌางปราสาทดຌวยผึๅงป็นหลัก สวน
การตกตงดຌวยหยวก หายเป  ละหลายจังหวัดเมมีละเมรูຌจักการท าปราสาทผึๅงลຌว  พราะประพณีนีๅลือน
หายเปจากสังคมนานลຌว 

ต ณ ต าบลบຌานเทย อ าภอขืไอง฿น จังหวัดอุบลราชธานี มีชุมชนลใกโหงหนึไง ท า฿หຌ 
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การรับรูຌรืไองประพณีหปราสาทผึๅงละการทงหยวกปรากฏขึๅนอยางมีตัวตน ผานสังคมออนเลน์สดง฿หຌ
หในวา ยังคงมีการทงหยวกท าปราสาทผึๅงอยู฿นชุมชนหงนีๅ นัไนคือ บຌานพนทราย  มຌสังคมภายนอกจะรับรูຌ
นຌอย  ตชาวพนทรายหมูทีไ ๎ ละหมูทีไ ๏ ยังคงอนุรักษ์ละสืบสานประพณีการทงหยวกท าปราสาทผึๅงทีไ
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอยางตอนืไอง  จากรุนสูรุนดยรียนรูຌจากผูຌ฿หญอยางเมป็นทางการ  หในผูຌ฿หญท ากใ
ลองหัดท าตาม  ท า฿หຌมีชางทงหยวก฿นชุมชนจ านวนหนึไงป็นหลัก฿นชุมชน  มีการรวมกันป็นกลุมชางละ
รวมกันท างาน฿นงานบุญประพณีตางโของหมูบຌาน  ซึไงรียกวา กลุมดยธรรมชาติ  มีการรวมรงรวม฿จฟຂ้นฟู  
สืบทอดละสรຌางสรรค์งานประพณีละพิธีกรรมตางโขึๅนภาย฿นชุมชน ชน งานเหวຌดอนจຌาปูຆ  งานสงกรานต์ 
งานบุญผะหวด งานบุญบัๅงเฟ งานบุญขຌาพรรษา ป็นตຌน  ส าหรับงานหปราสาทผึๅง฿นวันออกพรรษาของ
ชาวพนทรายนัๅน  จะหในการรวมตัวของผูຌคนคุຌมตางโอยางคึกคักป็นพิศษ  ผูຌคนตางขมีขมันท าหนຌาทีไของ
ตนอง พราะมีวลาพียงวันดียวทีไจะตຌองจัดท าละตกตงปราสาทผึๅง฿หຌสรใจ  ดังนัๅนตัๅงตชຌาจนถึงยใน รา
จะหในสดงออกดຌานฝมือชิงชางของกลุมชางทงหยวกบຌานพนทรายอยางชัดจน  ดยชางตละคนจะอยู
ประจ าคุຌมของตัวอง ซึไงมีจ านวน ํ๒ คุຌม บางคุຌมเมมีชาง กใพึไงพาอาศัยเหวຌวาน฿หຌชางคุຌมอืไนชวยหลือ
ด านินการสรຌางหอปราสาทผึๅง  ดยมีลูกมือป็นสมาชิก฿นคุຌมของตนองป็นรงสนับสนุน ทัๅงผูຌหญิงละดใก  
พราะการท าปราสาทผึๅง  เมเดຌมีฉพาะการทงหยวกทานัๅน  ตมีการท าครงปราสาทตຌองอาศัยชางเมຌ  การ
ทงหยวก ตຌองอาศัยชางทีไมีความสามารถทางการทงหยวก การท าดอกผึๅงประดับ การรຌอยดอกเมຌ ละหา
สิไงของมาประดับพืไอตรียมถวายวัดตามขนบบราณ ป็นหนຌาทีไของผูຌฒาผูຌกทีไป็นสตรี฿นชุมชนโคุຌมนัๅนโ
ชวยกัน  จึงจะท า฿หຌการท าปราสาทผึๅงมีความสมบูรณ์เดຌ  

ภาพทีไปรากฏสูสายตาคนภายนอก฿นปพ.ศ. ๎๕๕๓ ผานฟซบุก ของลูกหลานบຌานพน 

ทราย  มีสวนส าคัญ฿นการปຂดสายตาของบุคคลนอกชุมชนนีๅ  ฿หຌมองเปทีไชุมชนบຌานพนทรายอยางปลก
฿จละตืไนตຌน  พราะภาพทีไหในคือ ภาพของปราสาทผึๅงจ านวนมาก  ตัๅงรียงรายอยางสวยงามรอบโวิหาร
วัดบຌานพนทราย  ซึไงวัดหงนีๅมักป็นหลงกลางของการจัดงานบุญตางโของชุมชนสมอ   ต฿นวันออก
พรรษาทุกป  ถือป็นวันพิศษของคุຌมบຌานทัๅง ํ๒ คุຌม จะรวมกันสดงตนวา ป็นสวนหนึไงของคุຌมตนอง ดย
ออกมารวมกันชวยท า฿นสิไงทีไตนองถนัดละสามารถท าเดຌ  มืไอหเปทีไวัดทุกคนกใพรຌอม฿จตามขบวนละนัไง
ประจ าปราสาทผึๅงของตนอง ดຌวยความสุข 

           

 ภาพดังกลาว  สรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌกผูຌพบหใน ดยฉพาะอยางยิไงคณะกรรมการ
พิจารณาคัดลือกศิลปຂนพืๅนบຌาน สถาบันวิจัยศิลปะละวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดยเดຌลง
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พืๅนทีไ  พืไอคຌนหาละสัมภาษณ์กลุมนายชางทงหยวก  ท า฿หຌทราบวา ปัจจุบันนายลู นิลจิตร ิอายุ๓๏ ปีคือ 
ชางทีไอาวุสสูงสุดทีไทุกคนยอมรับยกยอง฿หຌป็นนายชาง฿หญละป็นผูຌน า฿นหลายดຌาน฿นชุมชนหงนีๅ  ละมี
ทีมชางทีไตางท างานรวมกันละตางกืๅอกูลชาวคุຌมตางโ฿นรืไองการทงหยวก รวมกันมาเดຌก นายวิชียร  
ปลืๅมชนะ อายุ ๒๐ ป นายสัมพันธ์ กากกຌว อายุ ๓ํ ปนายบุญชู  กากกຌว อายุ ๒๏ ป นายฟอง  กากกຌว 
อายุ ๓ํ ป นายวีรชัย กากกຌว อายุ ๒๐ ป นายวิศิษฐ์ วงศาสนธิ์ อายุ ๒๎ ปนายสุพจน์กากกຌว อายุ ๑ํ ป 
นายบุญธรรม กากกຌว อายุ ๐๕ ป นายสุนทร  สุทธิมฆ อายุ ๐๔ ป ละนายเพศาล กากกຌว อายุ ๏๔ ป
ตามล าดับ ละประพณีหปราสาทผึๅง฿นงานบุญออกพรรษา ยิไงมีความคึกคัก สรຌางความสามัคคี฿นชุมชนพิไม
มากขึๅน  มืไอก านันสมภาร วงศาสนธิ์ เดຌสงสริม฿หຌมีการจัดท าปราสาทผึๅงประกวด฿นอกาสดังกลาว ยิไงป็น
อกาส฿หຌคนทุกวัย฿นชุมชนหันมาชวยกันรียนรูຌดยธรรมชาติ  ละขຌาเปสูการรียน฿นรงรียนมัธยมศึกษาคือ 
รงรียนบຌานเทยวิทยาคม  ดยครูผูຌอาวุสหลานีๅละกลุมมบຌานเดຌรับชิญเปถายทอดกนักรียน  จึงท า฿หຌ
หในวา ชุมชนหงนีๅ  นอกจากมีความศรัทธามัไนคง฿นกนสารของประพณีทางศาสนาลຌว  ยังมีศรัทธาตอการ
สืบสานมาสูยาวชนดยเมหนใดหนืไอย อานิสงส์นีๅท า฿หຌมีชางรุนหนุมกิดขึๅน฿นชุมชน มืไอมีงานกใป็นก าลัง
ส าคัญ฿นการทงหยวกชวยชางอาวุสทุกครัๅง รวมทัๅงชืไอมยงขาวสารรืไองราวของประพณีหปราสาทผึๅงบຌาน
พนทราย  สูสังคมภายนอก฿หຌป็นทีไรับรูຌ  จากการลงสนามกใบขຌอมูลดังกลาว คณะกรรมการคัดลือกศิลปຂน
พืๅนบຌานอีสานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีมติป็นอกฉันท์ ยกยอง฿หຌ กลุมชางทงหยวกบຌานพน
ทรายเดຌรับรางวัลนาคราช ป็นศิลปຂนพืๅนบຌานดีดนดຌานศิลปวัฒนธรรม สาขาชางฝมือ ิชางทงหยวกี 
ประจ าป พ.ศ. ๎๕๕๔ จากสถาบันวิจัยศิลปะละวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มืไอวันทีไ ํ๏ 
มีนาคม พุทธศักราช ๎๕๕๔ ละเดຌขึๅนทะบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าป
พุทธศักราช ๎๕๕๔ ดยกรมสงสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มืไอวันทีไ ๔ กันยายน พุทธศักราช 
๎๕๕๔ นับป็นกียรติประวัติสูงสุดทีไกลุมชางเดຌรับ 
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 ดຌวยความดดดน ความหนียวนนละความศรัทธาตอประพณีทางพุทธศาสนา จนกอ฿หຌกิดการ
สรຌางสรรค์ปราสาทผึๅงทีไสวยงามป็นทีไตืไนตาตืไน฿จกผูຌพบหในดังกลาว  ท า฿หຌมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนับสนุน฿หຌผยพรองค์ความรูຌดຌานการทงหยวกท าปราสาทผึๅงบຌานพนทราย ดຌวยงบประมาณผนดิน
ประจ าป ๎๑๑๕ ฿นรูปของการจัดท าหนังสือ฿หຌความรูຌกบุคคลทุกวัย  ฿หຌสามารถน าเปปฏิบัติเดຌ  พรຌอมทัๅง
จัดท าวีดิทัศน์รืไองปราสาทผึๅงบຌานพนทราย  พืไอผยพร฿นวงกวຌาง  ฿หຌผูຌชมตระหนัก฿นบทบาทของ
มหาวิทยาลัยวา หในความส าคัญตอการฟ้ืนฟู สืบสานงานดຌานชางพืๅนบຌาน  ซึไงป็นสวนหนึไงของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอันป็นบทบาททีไดดดนของมหาวิทยาลัยสมอมา  ดยมีกองการวิจัยละบริการทางวิชาการ
ป็นผูຌประสานงานอยางขຌมขใง 

 องค์ความรูຌจากทຌองถิไน..สูสังคมละสถานศึกษา 

มืไอประมวลองค์ความรูຌกีไยวกับการทงหยวกพืไอท าปราสาทผึๅงบຌานพนทราย 

พบวาหลายสวน ตรงกับความรูຌละความชืไอทีไปรากฏ฿นภูมิภาคตางโ  บางสวนป็นอกลักษณ์ฉพาะ
ของบຌานพนทราย  ตอเปนีๅ ขอสนอองค์ความรูຌพืไอประยชน์ทางวิชาการดຌานศิลปกรรมละวัฒนธรรมดังนีๅ 

การทงหยวก ป็นสวนหนึไงของงานชางสิบหมู อยู฿นกลุมชางครืไองสด ซึไงชางครืไองสดนีๅ 
ประกอบดຌวยชางยอย ๏ ขนงคือ 

   ชางดอกเมຌประดิษฐ์ 
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   ชางสลักของออน 

   ชางทงหยวก 

  วิธีการทงหยวก 

  การทงหยวกจะ฿ชຌมีด ๎ คม ทงลงบนหยวกกลຌวย฿นนวตัๅง ท า฿หຌกิดป็นลวดลาย ิจะเม
รียกวา การกะสลักพราะการกะสลักจะ฿ชຌมีดหรือ สิไว ท า฿หຌกิดลวดลายป็นรองนูนตไ า หรือนูนสูงเม
หมือนทงหยวกี 
  ลวดลายของการทงหยวก ประกอบดຌวย ลาย฿หญ ละลายประกอบ 

   ลาย฿หญ ป็นลายทีไ฿ชຌป็นลายหลักทีไกะทอด ละน าเปประดับตรงชัๅนตางโของ
ปราสาท฿นกรณีทีไ฿ชຌหยวกเปท าปราสาทผึๅง ชาวบຌานรียกชัๅนหลานีๅรียกวา ปรางค์ ถຌามี ๏ ชัๅน ชนปรางค์ ํ
ปรางค์ ๎ ละปรางค์ ๏ ขนาดของลายละหยวกจะลใกลงตามล าดับ  ลาย฿หญนิยมทงป็นลายครือถาว์ 
ลายมะขามแห้ง 
   ลายประกอบ ป็นลายทีไ฿ชຌประดับสริมลายหลัก฿หຌสมบูรณ์ละสวยงาม เดຌก 
ลายขวหมาหรือฟันปลา  ลายฟันสาม ลายฟันหຌา  ลายตีนตา  ลายนกนຌอยหรือวัลย์ลน  ลายกาบนียง
หรือกาบมือง หรือขาพรหม ก็รียก  ลายดอกละลายหง 
 

                                           
                   
            

                                    
       ลักษณะการจับมีด฿นการทงหยวก 
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ลาย฿หญคือลายครือถาว์        

 

                               
 

          ลายประกอบเดຌก นกนຌอย ตีนตา ฟันหຌา ฟันสาม ขวหมา           ลายกระดูกงู 
 
            
             
         
             
               
 
        
            

                                                     

  

      ลายหง                   ลายกาบนียงหรือกาบยืองหรือขาพรหม  ลายดอกละลายประกอบตางโ 

  ชนิดของตຌนกลຌวยทีไหมาะ฿นการทงหยวก เดຌก 
   กลຌวยตานี  กลຌวยตีบ กลຌวยนๅ าวຌา    
  การน าหยวกทีไทงลຌวเป฿ชຌ  มีหลายลักษณะชน 
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ํ. ประกอบป็นปราสาทผึๅงรูปทรงตางโ ฿นประพณีหปราสาทผึๅง฿นทศกาลบุญ
ออกพรรษาประจ าป 

๎. ประกอบป็นปราสาทพืไออุทิศสวนกุศลถึงบุพการีทีไลวงลับเปลຌว 

๏. ประกอบป็นปราสาทพืไอสะดาะคราะห์ หรือกຌบน 

๐. ประกอบป็นฐานชิงตะกอนของมรุลอย ฿นการผาศพ  ป็นตຌน 

 

จากตຌนผึๅง..หอผึๅง..มาป็นปราสาทผึๅง 
ความชืไอดัๅงดิมของชาวพนทราย กีไยวกับอานิสงส์ของการถวายตຌนผึๅง  ดอกผึๅง (ตຌน 

กลຌวยทีไมีขีๅผึๅงปั้นป็นรูปดอกเมຌประดับ) ละปราสาทผึๅงนัๅน  สวน฿หญมีจุดประสงค์ตรงกับขຌอทีไ ํ -๏ นัไนคือ 
ป็นการถวายพืไอสรຌางอานิสงส์฿นอกาสออกพรรษา  อุทิศสวนกุศล฿หຌกญาติผูຌลวงลับละพืไอสะดาะห์
คราะห์ สวนการทงหยวกพืไอประกอบป็นฐานชิงตะกอนของมรุลอย ฿นการผาศพนัๅน  ยังเมคยท า฿น
ชุมชนบຌานพนทราย  มຌรใวโนีๅ  มีความพยายามรืๅอฟ้ืน฿นคราวงานศพของหลวงปูຆดง วัดบຌานพนทรายกใ
ยังเมป็นทีไยอมรับนัก   

฿นการท าตຌนผึๅง ดอกผึๅงหรือปราสาทผึๅง  พืไออุทิศสวนกุศลถึงบุพการีทีไลวงลับเปลຌวนัๅน 

ทางอีสานรียกวา งาน จกขຌาว  (ท าบุญ฿หຌผูຌตาย) ละถือวาป็นบุญกุศลสูงสง ดังมีค ากลาววา  
ผูຌหญิงหอขຌาวตຌม ตัดตอก บีบขຌาวปุ้น ผูຌชายหักหอผึๅง   

ค าวา หักหอผึๅง กใคือ การหักตอกท าตຌนผึๅงนัไนอง ตຌนผึๅง ท าจากตຌนกลຌวยขนาดลใก ท าฐานป็นขาหยัไงสามขา
ยึดติดตຌนกลຌวยพืไอ฿หຌตัๅงเดຌ ประดับดຌวยดอกผึๅง คือ ขีๅผึๅงหลอป็นรูปดอกเมຌ ดยการคีไยวขีๅผึๅง฿หຌหลวลຌว฿สลง
฿นมพิมพ์ทีไท าจากผลเมຌ ชน ผลสิมลี (สิมพี สຌมพอดี พธิ์ทะล) หรือผลมะละกอ ทีไตง฿หຌป็นมพิมพ์รูป
ดอกเมຌจากนัๅนกใน าขีๅผึๅงกรอก฿นมพิมพ์ลຌวน าเปชนๅ าขีๅผึๅงจะหลุดออกจากพิมพ์ป็นรูปตามบบ กอนน าดอก
ผึๅงเปติดทีไตຌนผึๅง ชางท าตຌนผึๅงจะหัไนหัวขมิๅน฿หຌป็นวนกลม฿ชຌเมຌกลัด สียบวนขมิๅนรองดอกผึๅง พืไอมิ฿หຌดอก
ผึๅงออนตัวจนสียรูปทรง        

       

                                     
                                                       ลักษณะตຌนผึๅงละหอผึๅงบบตางโ 
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                                                       ลกัษณะการหกัหอผึง้ ท าจากไม้ไผ ่

 

   

การท าตຌนผึๅงจะท า฿หຌสรใจกอนวันกใบอัฐิธาตุของผูຌตาย มืไอถึงวันกใบอัฐิ ญาติพีไนຌองจะน าตຌนผึๅงเป 

ถวาย พืไอ฿หຌพระสามารถน าขีๅผึๅงเป฿ชຌ สวนตຌนผึๅงจะน าสวนกຌานกลຌวยมา฿ชຌคีบอัฐิ ท าป็นรูปคนกลับธาตุ ลຌว
น าตຌนผึๅงมาวางทีไกองอัฐิ฿หຌพระสงฆ์ชักบังสุกุลกลบธาตุ กอนทีไจะน าอัฐิเปบรรจุ฿นทีไอันหมาะสม 

 

 ลักษณะดนของปราสาทผึๅงบຌานพนทราย 

บຌานพนทรายจะมีความดนป็นพิศษคือ   สวน฿หญจะสรຌางปราสาทผึๅงถวายป็นพุทธบูชา 
฿นวันออกพรรษา  ดยมีนวคิดพืๅนฐานจากต านาน฿นพระพุทธศาสนารืไองลิงถวายรวงผึๅง  มีนืๅอหาทีไมาวา 

฿นครัๅงทีไพระพุทธจຌาสดใจจ าพรรษา฿นปຆารักขิตวัน ซึไงป็นดงเมຌสาละ฿หญ มี 
ชຌางปาลิลยยะ ิปาลเิลยก์ี ป็นอุปัฏฐาก จัดทีไประทับ ทัๅงหานๅ าละผลเมຌมาถวาย 

ตลอดระยะ ๏ ดือน ลิงตัวหนึไงจึงน ารวงผึๅงมาถวายพระพุทธจຌาดຌวย ละมืไอหใน 

พระองค์ทรงสวยนๅ าผึๅง ท า฿หຌลิงกใดี฿จมากกระดดลดตຌนจนกิไงเมຌหกั ผลัดตกลง 
มาถูกตอเมຌสยีบตาย ดຌวยอานิสงส์฿นการถวายรวงผึๅง ลิงจึงเดຌเปกดิป็นทพบุตร  
อาศัย฿นปราสาทสูง ๏์ ยชน์ครัๅนถึงวันปวารณาออกพรรษาิขึๅน ํ๑ คไ าดือนํํี  
พระพุทธองค์สดใจออกจากปຆาขຌามืองกสัมพี ชຌางปาลเิลยก์รูຌสึกศรຌาศกจนหัว฿จ 

ตกสลายลຌมลง ละดຌวยอานสิงสข์องการอุปัฏฐากพระพุทธองค์จึงเดຌเปกดิบน 

ปราสาทสูง ๏์ ยชน์฿นสวรรค์ชัๅนดาวดึงส์ชนกัน ละตามต านานวาพระพทุธจຌา 
ทรงร าลึกถึงคุณความดีของชຌางปาลิลยยะ จึงน ารังผึๅงมาท าป็นดอกเมຌ รยีกวา 
ดอกผึๅงละน ามาตดิประดับตຌนผึๅง    
                ินายลู  นิลจิตรุ฿หຌสัมภาษณ์ี 
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 นวคิด฿นการท าหอผึๅงของบຌานพนทรายนัๅน  มีลักษณะคลຌายกับทีไอืไนโ  ซึไงนายวิชียร ปลืๅมชนะ ชาง
ทงหยวกทานหนึไงเดຌลา฿หຌฟังวา  

หอผึๅงป็นพัฒนาการท าตຌนผึๅง ซึไงพุทธศาสนิกชนชาวอีสานจัดท าขึๅน฿นงาน 

ถวายทานกผูຌสียชีวิต ตดิมท าป็นตຌนผึๅง ดย฿ชຌตຌนกลຌวยขนาดลใกสียบ 

เมຌเผ ๏ ทอน พืไอ฿หຌตัๅงเดຌลຌวน าขีๅผึๅงหลอมละลายติดพิมพ์ ท าป็นดอกดวง 
ตามทีไหในงาม หรือท าป็นชอสียบเมຌเผมาประดับตຌนกลຌวย฿หຌสวยงามรียกวา 

ตຌนผึๅง ตอมาจึงมีการประดิษฐ์ครงเมຌเผป็นรูปปราสาท รียกวา หอผึๅง พืไอ 

ถวายพระภิกษุสงฆ์฿นงานบุญจกขຌาว ซึไงก าหนดจัดขึๅน฿นวันขึๅน ํ๑ คไ าหรือ 

รม ํ คไ า ดือน ๐ ป็นงานทีไท าขึๅนคนละหอหรือท ารวมกัน฿นชุมชน จัดป็น 

ขบวนหอผึๅงหน าเปถวายวัด฿นชุมชน ตอมาเดຌน าครงเมຌเผมาท าป็นครง 
ปราสาท฿หຌสูง฿หญ ปรียบหมือนวิมานทพบุตร นางฟງาบนสวรรค์ ตปัจจุบัน 

ลดขนาดหลือ ๎-๎.๑์ มตร พืไอสะดวก฿นการหเปวัดป็นพุทธบูชา 

                                          ินายวิชียร ปลืๅมชนะุ ฿หຌสัมภาษณ์ี   
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฿นการท าปราสาทผึๅงถวายนัๅน นายสัมพันธ์ กากกຌว นายชางผูຌชีไยวชาญ฿นการท าครง 
ปราสาทผึๅง เดຌกลาวถึงการทงลวดลายบนกาบกลຌวยวา ชืไอลายบางลายมีทีไมาจากต านานพระพุทธประวัติ 
นัไนคือ 

                     สมัยกอนป็นยุคทีไสัตว์ละสิไงมีชีวิตตางโพูดเดຌ  มืไอทราบวา มีการประดิษฐ์ 
รวงผึๅงป็นดอกดวงพืไออุทิศสวนกุศล฿หຌชຌางละลิงนัๅน  ทวดา นางฟງา฿นสวรรค์ 
ชัๅนตางโ  สัตว์ดรัจฉาน ยักษ์ ตางกใอยากรวมอานิสงส์฿นครัๅงนัๅน จึงขอถวายสิไงทีไ 
ตนมีกพระพุทธจຌาเดຌก พระพรหมถวายขา ละตาถวายตีน หมาถวายขว 

ตัๅงตนัๅนป็นตຌนมา  จึงนิยมละยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอมา ดยประดิษฐ์฿นรูปบบ 

ลวดลายตางโ บนปราสาทผึๅง ลวดลายดังกลาว  จึงมีความหมายอันสอดคลຌอง 
กับต านานพุทธประวัติคือ  มีการทงหยวก ลายขวหมาิฟันหมาี ลายตีนตา   
ลายขาพรหม ป็นตຌน  

                                                                    ินายสัมพันธ์  กากกຌว. ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ี 
      

หลังจากท าปราสาทผึๅงรียบรຌอยลຌว  องค์ประกอบทีไขาดเมเดຌคือ การตกตงปราสาทผึๅง 
ดຌวยวัตถุ สิไงของทีไตຌองการถวายพระสงฆ์พืไอ฿ชຌสอย อันจะป็นสะพานหงบุญกุศลของผูຌปรารถนาอานิสงส์฿น
การถวายปราสาทผึๅง฿นครัๅงนัๅนโ  สิไงของทีไน ามาประดับ ชน ดอกผึๅง ผຌาบังสุกุล สมุด ดินสอ ทียนเข เมຌขีดเฟ 
นกปลา ิสานจากยอดตาลี ฝງาย เหม ละพวงมะหด ิมะหี ดยขวนเวຌสวนบนของปราสาท 

 

  อานิสงส์ของการถวายปราสาทผึๅง 
  มຌความชืไอของการถวายปราสาทผึๅงตามค าบอกลาจะป็นชนเร  ตมืไอศึกษาจาก
หนังสือ฿บลานรืไองฉลองปราสาทผึๅง ทีไพบ ณ วัดบຌานพนทราย ปริวรรตดยนายณัฐพงศ์ มัไนคง ชางทง
หยวกรุนหนุม พบวา  อานิสงส์ของการท าปราสาทผึๅงถวายมีมาก  ดังขຌอความทีไคัดมาบางสวนดังนีๅ 
  ดูราพราหมณ์  ยปุคคล อันวาบุคคลผูຌ฿ดมี฿จ฿สสัทธา฿นศาสนา กาลยยะ พิงกระท าสรຌางปง 

มทุบูซา ปาสาทัง ยังผาสาทผิๅง฿หຌป็นทาน  สังฆสา กภิกขสุงฆ์ทัๅงหลายมีพระจຌาป็นประทาน 

 สปุคคล อันวาบุคคลผูຌสรຌางยังผาสารทผิๅงนัๅน ละภะติกัง เดຌอานิสงั๎ ยังผลาอานิสงค์ สาติสสะ  
กัปปะคะนิท ประมาณวาเดຌ๏กัปทຌดีหลีล  ยปุคคล  อันวาบุคคลผูຌ฿ดสรຌางยังผาสาทผิๅง  
จุตต คันวาจตุตติายจากพษอันป็นคน นิละพะติ กใเดຌอาตนมือกดิ ทวลก ฿นสวรรค์ทวลก 
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ยปุคคล  อันวาบุคคลผุຌนัๅน สังสารันต อันทัวระวดัปัดเปมา สักกมัมาวะจะทวะลก ฿นซัๅนฟງา  
จตุมมหาราชิกาตาวติงสา ล ยามมา ตุสสิตานมิานะระติ ล ปรนิมติตะวสัสวัตติ ปัญญาชาติ 
สะตานัง สีไยงวาเดຌ ๑ ฮຌอยซาติ คนัวาคาดลຌว ตะตสักกามมา จากซัๅนฟງาทัๅง๒ จักกะวะตริาชา 
ละพะติ  กใจักเดຌลงมากิดป็นพระยาจักรวรรตริาช  มนุสาลก ฿นมนุสสาลกมืองคน อิสาล  
กใเดຌป็น฿หญ มนุสสานัง กคนทัๅงหลาย หติ กใมีล จักกะวะตริาชา อันวาพระยาจักรวตัิราช 

ตนนัๅน จตุสนาสมัปันน อันประกอบดຌวยสนา๐จ าพวกทัๅงหลาย สัตตะสะหัสสานิ อันเดຌสนหลัง  
อหสุง กใมี ตัสสะระย กพระยาจักรตนนัๅนล ระชะตะกถาราคานิ อันวายียงินทัๅงหลาย  
สัตตะสะหัสสะนิ อันเดຌสนหลัง อหสุง กใมี ตสัสะระญ กพระยาจกัรตนนัๅนล สุวัณณะกถาครานิ  
อันวายียค าทัๅงหลาย สัตตะสะหสัสะนิ อันเดຌสนหลัง อหสุง  กใมี  ตัสสะระญ กพระยาจักรตน 

นัๅนล ยปุคคล อันวาบุคคลผูຌ฿ดเดຌสรຌางปง มัทธุบุปผา ยังผาสารทดอกผิๅงนัๅน ปะทสะระชัง  
ยังจักเดຌป็นพระยา฿นประทศสาราชบຌานนຌอยลมือง฿หญ วิมลุลัง อันกวຌางขวาง  คณนาต 

อสังเขย อันนับดຌวยอสงเขยทຌดหีลีล ยสัมา หตุ฿ด ตสัมา หตุดังนัๅน ภควา อันวาสัพพัญญูจຌา 
 อะหะ กลาวซิไงสุปຂนพราหมณ์วาดังนัๅน พรามนะ ดรูาพราหมณ์ ยถะนะ อันวาคนทัๅงหลายฝูง฿ด  
อิตถีวา คือวาผูຌยิงกใดี ปุริสวา คือวาผูຌซายกใดี พรามมะนวา คือวาพราหมณ์กใดี พรามมะนีวา  
คือวานางพราหมณ์กใดี วสวา พอคຌากใดี สุทธวา พอครัวกใดี ยะทิปะถายยะมะน ผิลปรารถนา 
มัก ทวะสัมปะติง ยังสสีมบัติอันป็นทวดากใดี พรหมะสมัปะติง ยังสีสมบตัิอันป็นพระยาพรหม  
อินทาสัมปะติง ยังสสีมบตัิอันปງนพระยาอินทร์กใดี จักกะวะตสิัมปะติง ยังสีสมบตัิอันป็นพระยา 
จักรวรรติราชกใดี กาลยุง กใพิงวาสรຌางปง สักกีทาคานาคาลอรหนัติมรรคา อนาคตกาล  
฿นกาลอันจักมาภายหนຌาบสงค์฿สซะล ตชะนา อันวาคนทัๅงหลายฝูงนัๅน ละภสิันติ กใจักเดຌ  
สะคสิัมปัตติง ยังสีสมบัติอันมี฿นมอืงฟງากใดี พรหมณะสัมปตัติง ยังสสีมบัติอันป็นพระยาพรหมกใดี  
ยชะนา อันวาคนทัๅงหลายฝูง฿ด กตวา เดຌกระท าสรຌางปง มทุบุพผังปะสาทัง ยังผาสารทดอกผิๅง 
บูชาสัพพัญญูจຌาดังนัๅน ตชะนา อนัวาคนทัๅงหลายฝูงนัๅน วัสสะชะตา  มืไอภายลุน ละภะสันติ  
กใจักเดຌยังสีสมบตัิอันป็นสุข ยชะนา อันวาทัๅงหลายฝูง฿ดเดຌสรຌางปงยังผาสาทดอกผิๅงนัๅน ปะวัตติ  
กใจักเดຌ  ทว กุล ฿นกระกูล ๎หงคือวาทຌาวพระยามหากษตัริย์ลพรหมผูຌประสริฐ กใบหอนเดຌเปกดิ 

฿นกระกูลอันถอยอันฮຌายนัๅนสักทืไอล ..... 

      ิณัฐพงศ์ มัไนคง ปริวรรตุฉลองปราสาทผึๅงวัดบຌานพนทราย ๎๕๕๔.ี 
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 ขัๅนตอนการท าปราสาทผึๅงพืไอการรียนรูຌ 

  หากจะประมวลภาพดยรวมของกระบวนการท าปราสาทผึๅง  สามารถสรุปป็นปะดใน฿หญโ
เดຌ ๒ กระบวนการดังนีๅ                            

  ํ. การท าครงเมຌเผดยการวัดขนาดลือกรูปบบ฿หຌครงสรຌางปราสาททีไตຌองการสรຌางมี
สัดสวนสวยงามตามลักษณะรูปทรงตละประภท สวน฿หญรูปบบจะท าสืบทอดกันตอมาจากปูຆยาตายาย ดย
฿หຌชางเมຌทีไมีฝมือ฿นชุมชนป็นหลัก 
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           ๎.การออกบบละการกะลวดลาย สวนประกอบส าหรับตกตงตัวปราสาทตามคติความ
ชืไอ฿นพุทธศาสนา ตดิม฿ชຌการทงหยวกส าหรับป็นสวนประกอบครงเมຌเผ ลวดลายทีไนิยมมีหลายขา
พรหม ลายหง  ลายขวหมา ลายตีนตา ละลายนาคยຌอย บางหง฿ชຌการกะลาย ปั้นลาย ดຌวยขีๅผึๅงทีไติดกับ
กรอบเมຌ หรือการหลอลายดຌวยมพิมพ์มาติดประดับ฿นภายหลังดຌวยการ฿ชຌความรຌอน ิตามบบประยุกต์ี  ต
บຌานพนทรายยังคงรักษารูปบบละวิธีดัๅงดิมทีไเดຌรับการสืบทอดมาอยูถึงปัจจุบัน 

                                  

                                       ลวดลายตางโของการทงหยวกบຌานพนทราย      

                  
                        

  ๏. การท าดอกผึๅง ิดอกผิไงี ฿ชຌหมากพ หรือลูกสิมพี หรือพธิ์ทะล มาป็นมพิมพ์ บาง
ชุมชน฿ชຌกຌนมะละกอลูกลใกป็นมพิมพ์ จุมมพิมพ์ลง฿นขีๅผึๅงทีไหลอมละลายดຌวยการตຌม฿นภาชนะจนขีๅผึๅง
ละลาย ลຌวน ามพิมพ์ขึๅนมาจุม฿นนๅ ายใน พืไอ฿หຌดอกผึๅงขใงตัว สามารถกะดอกผึๅงออกจากพิมพ์เดຌ น าดอก
ผึๅงเปตกตงพิไมติมดຌวยดอกเมຌ  ลຌวจึงน าเปติดประดับทีไตัวปราสาท       
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  ๐. การประดับตกตงปราสาทผึๅง สวนประกอบอืไนโ จะมีดอกดาวรืองดอกเมຌตามทຌองถิไน 
วนขมิๅนละดอกสามปบหีไยว ิบานเมรูຌรยี ฿ชຌป็นกสรดอกผึๅงชวยยึด฿หຌดอกผึๅงติดนนมัไนคงขึๅน พวงมะ
หด ิพวงมะงนี กระทียมหຌงหอมดงหຌง รຌอยป็นพวงมาลัย ละรวงขຌาว ประดับตกตงปราสาท฿หຌ
สวยงาม 

                              

  ๑. สวนฐานของปราสาทผึๅง จะประกอบดຌวย คานหาม ท าดຌวยล าเมຌเผขนาดพอหมาะทีไจะ
รับนๅ าหนักของตัวปราสาทเดຌ ส าหรับ฿หຌคนหาม ๐ คน 
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                    ๒.การน าเปถวายวัด ชาวคุຌมตางโจะน าปราสาทผึๅง มาตัๅงรวมทีไรอบโบริวณศาลาการปรียญ
วัดบຌานพนทราย  ฿นตอนคไ าพืไอขຌาสูพิธีการถวายปราสาทอยางป็นทางการตามวลาทีไตกลงกัน฿นชุมชน  
สวน฿หญมักป็นวลาคไ าประมาณ ํ ทุม  มืไอพรຌอมกันลຌว จึงหรอบโวิหาร ๏ รอบ  ละมืไอครบ ๏ รอบ
ลຌว บรรดาชาวคุຌมจะพากันหยิบสิไงของ ทัๅงดอกผึๅง ตຌนผึๅง ละสิไงประกอบทัๅงหลาย น าขຌาศาลาการปรียญ  
ตจะเมน าปราสาทขຌา  ตอจากนัๅนป็นการกลาวค าบูชาพระรัตนตรัย  รับศีล ละกลาวค าถวายปราสาทผึๅง 
ป็นอันสรใจพิธี  นืไองจากระยะหลังมีการประกวดปราสาทผึๅง  พืไอการรวมนๅ า฿จชาวคุຌม  กใจะป็นการ
ประกาศผลรางวัลปราสาททีไเดຌรับรางวัลชนะลิศ  รองชนะลิศละรางวัลชมชย  การเดຌรับรางวัลหรือเมเดຌรับ
มิ฿ชป็นรืไองหลัก฿นการท าบุญตละครัๅง  ตพืไอความสนุกพิไมติมบรรยากาศทานัๅน 

การสืบทอด฿นปัจจุบัน 

กลุมชางทงหยวกบຌานพนทราย มีการสืบทอดงานทงหยวกจากรุนสูรุน ดังนีๅ 

ํ.การสืบทอดดย฿ชຌงานทศกาลประพณีป็นสถานการณ์ จากรุนสูรุน ชน การถายทอด 

วิชาความรูຌ ทักษะฝมือการท าลวดลายตางโ มีการถายทอดอยางตอนืไองจากบรรพชน จนถึงรุนปัจจุบัน ทีไ
ส าคัญยิไงมีการถายทอดสูยาวชนอยางตอนืไองทัๅง฿นชุมชน สอนดย นายลู นิลจิตรละคณะชาง                                 

๎.การถายทอดสูยาวชนอยางตอนืไองทัๅง฿นชุมชนละนอกชุมชน สอนดย นายลู นิลจิตร 

นายวิชียร ปลืๅมชนะ นายบุญธรรม  กากกຌว นายณัฐพงศ์ มัไนคงป็นวิทยากร฿นการสอนการทงหยวกทีไ
รงรียนบຌานเทยวิทยาคมรียนการทงหยวก฿นรายวิชาทຌองถิไน ิรียนการทงหยวกี มืไอป พ.ศ. ๎๑๑๔ ดย
สอนการทงลายพืๅนฐานชน ลายฟันหนึไง ลายฟันสาม ลายฟันหຌา ลายตีนตา ลายนกนຌอย ลายกระทอด ลาย
หง ลายกาบยือง ละการประกอบปราสาทผึๅง ฿นการรียนครัๅงนัๅนมีประมาณ ๎์ คน มีทัๅงผูຌหญิงละผูຌชาย 
ผูຌชายสวน฿หญรียนทงลาย สวนผูຌหญิงจะรียนท าดอกผึๅงละรຌอยมาลัยประดับตกตง 
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 นอกจากนีๅรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามิฝຆายมัธยมี เดຌน านักรียนชัๅนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน ๐์ คน มาศึกษากระบวนการทงหยวก ถึงพืๅนทีไบຌานพนทราย ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ 

 ๏.มืไอวันทีไ ๎๓ – ๎๔ กรกฎาคม ๎๑๑๕ ทีไผานมา องค์การบริหารสวนต าบลบຌานเทย เดຌชิญ ชาง
ทงหยวกบຌานพนทราย ป็นวิทยากร฿นการอบรมการทงหยวกกตัวทนชุมชน  ต าบลบຌานเทยจ านวน ๑์ 
คน  พืไอสืบสานความรูຌละทักษะดຌานนีๅ฿หຌคงอยู฿นชุมชนอยางตอนืไอง  ซึไงพบวา หลายคนเมคยมี
ประสบการณ์ดຌานนีๅมากอนมຌจะอายุมากลຌวกใตาม  ขณะรวมอบรมกใมีความตัๅง฿จป็นพิศษทีไจะมีสวน฿นการ
ตอยอดภูมิปัญญาดຌานนีๅ฿หຌคงอยู  ดยมีวิทยากรหลักคือ นายบุญธรรม  กากกຌวละนายณัฐพงศ์  มัไนคง 
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 ลาสุด  เดຌรับชิญป็นวิทยากรบรรยายรืไองการทงหยวก บนวทมีูนมังมืองอุบลนืไอง฿นการจัดงาน 
วันสัปดาห์การอานละการรียนรูຌ มืไอวันทีไ ํ๏ สิงหาคม ๎๑๑๕   
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นับป็นกຌาวทีไส าคัญยิไงของกลุมชางบຌานพนทราย  ทีไเดຌมีอกาสปຂดตัว฿หຌชาวจังหวัดอุบลราชธานีเดຌ
ทราบวา  การทงหยวกทีไบรรพบุรุษคยท ามา฿นอดีต  ยังคงอยูทีไบຌานพนทราย  ละยังเมหายเปจากสังคม  
พียงตวา  คนรุนปัจจุบันจะตระหนัก฿นคุณคาละพรຌอมทีไจะสืบสานหรือเม?  
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ต..กลาวเดຌวา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พรຌอม฿นการสนับสนุนละปຂดลกทัศน์ 
ปຂดพืๅนทีไ฿หຌภูมิปัญญาดຌานการทงหยวกทีไทรงคุณคา฿นชุมชนหงนีๅ  ป็นทีไปรากฏกชุมชน
ภายนอก ทัๅงทีไท ามาลຌวละจะยังคงสืบสานตอเป 
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