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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการฟื้นฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึงบ้านท่ากกแก
ท่ีกําลังจะสูญหายไปจากชุมชน และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการงานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึงให้สามารถดํารงอยู่ 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร และการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อแรก พบว่า กระบวนการฟ้ืนฟูงานแห่ปราสาทผ้ึงบ้านท่ากกแก เป็นการ
ดําเนินงานท่ีได้รับความร่วมมือจากผู้นําชุมชน ประชาชน เยาวชนและหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน มีขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การรวมกลุ่มการฟื้นฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึงของชุมชนบ้านท่ากกแก 
โดยชาวบ้านและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง 2) ปรับเปลี่ยนช่วงเวลา
ในการจัดงานจากเดิมจะจัดตรงกับวันออกพรรษา มาเป็นจัดพร้อมกับงานทอดกฐิน ซ่ึงจัดข้ึนระหว่างเดือน 11 จนถึง
เดือน 12 ของทุกปี และในแต่ละปีจะมีการประชุมเพื่อกําหนดวันท่ีในการดําเนินงานอีกคร้ัง 3) จัดต้ังชมรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม กลุ่มมูลมังบ้านท่ากกแก 4) การพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน โดยการเพิ่มกิจกรรมขบวนแห่
ทางบกและวงดนตรีพื้นบ้านนําขบวน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าร่วมงานประเพณี 5) การเข้ามามีส่วนร่วม
ของหน่วยงานภาครัฐ ก่อให้เกิดการเพ่ิมเติมกิจกรรมในการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึงอีกหลากหลายกิจกรรม 
เช่น ขบวนแห่ทางบกพร้อมดนตรีพื้นบ้านนําขบวน พิธีเปิดงาน กิจกรรมการแสดงต่างๆ หลากหลายกิจกรรม 6) ทําให้
งานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึงของบ้านท่ากกแกเป็นท่ีรู้จักของคนในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการนํางานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง
เข้าร่วมในงานประจําอําเภอและประจําจังหวัด และ 7) การทําให้เป็นกิจวัตร โดยการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง
เป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์งานประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ีสอง พบว่า ชุมชนบ้านท่ากกแกยังได้มีแนวทางทางการจัดการงาน
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งให้สามารถดํารงอยู่ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ จากการเรียนรู้วิธีการดําเนินวิถีชีวิตภายใต้
การเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ โดยการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกความเป็นท้องถิ่น ให้แก่
ชาวบ้านและเยาวชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง โดยการหยิบยกประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่นและวิถีการดําเนินชีวิตมาบอกเล่าถึงเร่ืองราวในอดีต รวมถึงการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ มาถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชนและเยาวชนท่ีให้ความสนใจ อีกท้ัง ยังใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆ เข้ามามี
ส่วนช่วยในการติดต่อส่ือสาร การประสานงาน และใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง
ให้เป็นท่ีรู้จักแก่ผู้ท่ีมีความสนใจเข้ามาร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึงของบ้านท่ากกแก 
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 The purpose of this research is 1) to study the process of the revitalization Wax Castle 
tradition at Ban Ta Kok Kae and 2) to study the management and preservation of the Wax Castle 
tradition under globalization era. It is a qualitative research with data collection by document 
study and also field data collection. 

The results of the first purpose study found that the process of the Revitalization Wax 
Castle tradition at Ban Ta Kok Kae is an operation that had the participation of the community 
leaders, young people and government agencies take part in the operation. There are 7 steps 
which are 1) The group included the revitalization of the traditional Wax Castle of Ban Ta Kok Kae 
The locals and young people took part in the reconstruction process of the Wax Castle tradition, 
2) Changing the time of the event from the original on the Buddhist Lent to the Kathin Ceremony 
which is during the 11 months through 12 months of each year and each year there will be a meeting 
to set the date of operation again, 3) Establishing a club Tai Lom Cultural Heritage Conservation 
Mun Mung Ban Ta Kok Kae, 4) Developing of operational model by adding activities, parades and 
folk bands to lead the procession to promote the villagers to attend the tradition, 5) The involvement 
of government agencies provoking more activities in the Wax Castle tradition and in various tradition 
as a parade with folk music leads the procession, ,Opening Ceremony, Various show activities, 
and Variety of activities, 6) Building the Wax Castle tradition at Ban Ta Kok Kae known to the 
people in Phetchabun province by bringing the Wax Castle traditional to participate in the district 
and provincial affairs, and 7) Making routine, for instances, the organizers of the Wax Castle 
tradition held annually in order to preserve the heritage and traditions of the locals continue. 

The second study purpose found that Ban Ta Kok Kae Community has a management 
approach of the Wax Castle tradition to be able to exist under globalization by learning how to live a life 
of change under globalization by raising awareness and grow local consciousness to the villagers and 
the youth took part in the Revitalization Wax Castle tradition by making use of local history and 
lifestyle, way to tell stories in the past, including the introduction of local wisdom inherited from the 
ancestors to convey to the community and youth attention and also use technology in various fields to 
assist in communication, liaison, and used as a channel for public relations of theWax Castle tradition 
to be known to those who are interested in attending the Wax Castle traditional at Ban Ta Kok Kae. 
Program of Cultural Resource Management                  Graduate School, Silpakorn University 
Student's signature ........................................                             Academic Year 2016 
Thesis Advisor's signature ........................................ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลอืจากหน่วยงาน
และบุคคลหลายฝ่าย ซ่ึงผู้วิจัยขอกล่าวรายนามดังน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ พ่ึงประชาอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้ 
คําแนะนําและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่องานวิจัย ดูแลเอาใจใส่ด้วยความห่วงใย คอยติดตาม
ความคืบหน้าอย่างสมํ่าเสมอ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ ที่ให้ข้อเสนอแนะและกําลังใจ
ในการทํางาน เพ่ือปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

กราบขอบพระคุณ พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เจ้าอาวาสวัดท่ากกแก ที่เมตตา บอกเล่า
เร่ืองราวและประวัติความเป็นมา ตลอดจนแนวทางในการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแก 
ขอขอบพระคุณ ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสายนภา ภูอินอ้อย 
นายกเทศบาลตําบลตาลเด่ียว นายสวัสด์ิ พรมชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 นายสุนทร ท้าวเงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 
คุณยายหนูพิน ล้วนทอง คุณแม่สีดา ท้าวเงิน พ่ีธันญา คํามี พ่ีถาวร เช่ืองแสง และเจ้าหน้าท่ีเทศบาล
ตําบลตาลเดี่ยว ที่ให้ข้อมูลที่จําเป็นแก่ผู้วิจัย และขอบคุณชาวบ้านท่ากกแกที่ให้ความเมตตาในการ
ลงพ้ืนที่ทุกครั้ง 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ ที่ผักดันให้ผู้วิจัยได้เข้าศึกษาในสาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต 
อาจารย์ ดร.บุญช่วย สุทธิรักษ์ และอาจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม ที่ให้การสนับสนุนและให้คําปรึกษา
ในการจัดทําข้อมูล ขอขอบพระคุณอาจารย์อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ และอาจารย์กนกวรรณ นวาวัตน์ 
ที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องการแปลภาษา และพ่ีน้องในสํานักศิลปะและวัฒนธรรมทุกคนที่คอยให้
ความช่วยเหลือในทุกๆ เร่ือง และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

และท้ายที่สุดกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ที่ให้การสนับสนุนและให้โอกาส
ทางการศึกษาเสมอมา ขอบคุณสามีที่คอยให้กําลังใจและขับรถรับส่งตลอดระยะเวลาการเรียน 
ขอบคุณพ่ีแอน พ่ีจอช พ่ีมน และน้องเป็น ที่คอยให้กําลังใจ ปลอบใจและให้คําแนะนําตลอดมา 
ขอบคุณลูกๆ ที่คอยเป็นกําลังใจในการศึกษา ขอบคุณเพ่ือนๆ สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
รุ่น 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เป็นกําลังใจและคอยช่วยเหลือมาโดยตลอด และขอบคุณญาติพี่น้อง
ทุกคนที่คอยให้กําลังใจและสอบถามความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคไร้พรมแดนนับเป็นความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
สลับซับซ้อนและมีมิติของความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายต่างไปจากการเปลี่ยนแปลงในอดีต (เสาวนีย์ 
จิตต์หมวด, 2546) โดย อัลวิน ทอฟเลอร์ (Alvin Toffler, 2542) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ในอดตีจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงถูกขับเคลื่อนด้วยพลังคลื่น 3 ลูก คือ คลื่นการเกษตร คลื่นอุตสาหกรรม และ
คลื่นแห่งความรู้ ซ่ึงคลื่นแห่งการเรียนรู้เป็นยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีระดับสูง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ มนุษย์ทุกมุมโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงระยะทางก็ไม่ใช่
ข้อจํากัดอีกต่อไป โดยมีการเรียกยุคนี้ว่า โลกาภิวัตน์ (Globalization) ตามความหมายในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546)  

โลกาภิวัตน์ มีฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นพลังขับเคลื่อนทางสังคม ทําให้
เกิดการไหลของข้อมูลข่าวสารจากพ้ืนท่ีหน่ึงไปยังพ้ืนที่หนึ่งได้ด้วยความรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องแฟชั่น 
อาหาร และอ่ืนๆ โดยมีการเปิดรับท้ังวัฒนธรรมจากตะวันตกและจากตะวันออก การหลั่งไหลของสินค้าและ
วัฒนธรรมจากประเทศหน่ึงสู่ประเทศหนึ่ง จากซีกโลกหนึ่งสู่อีกซีกโลกหน่ึง กระแส “Americanization” 
ที่เคยเกิดขึ้นเม่ือหลายสิบปีก่อนอาจกล่าวได้ว่าคือ ตัวอย่างแรกๆ ของกระบวนการขายสินค้าผ่านการ
แทรกซึมของวัฒนธรรมอเมริกัน โดยมี “Hollywood” เป็นสินค้านําร่อง (ปภังกร ปรีดาชัชวาล และคณะ, 
2556) ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในการติดต่อ สื่อสารแบบไร้ขีดจํากัด จึงทําให้
มีมิติการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ ไปสู่ผู้รับได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงสื่อโทรทัศน์ 
ที่มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ด้วยคุณลักษณะของสื่อท่ีให้ทั้งภาพและเสียง ทําให้เกิด
การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศมากขึ้น เช่น กระแสเกาหลีฟีเวอร์ (K-Pop) หรือวัฒนธรรม
ตะวันตก เป็นต้น โดยวัฒนธรรมต่างชาติได้แทรกซึมผ่านรายการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของละคร 
ซีรีย์ ซ่ึงเห็นได้ชัดจากกลุ่มของเยาวชนที่เกิดพฤติกรรมเลียนแบบการแต่งกาย หรือการเต้นเลียนแบบ 
(Cover Dance) ตามศิลปินเกาหลี (พัชราพร ดีวงษ์, 2556) แม้แต่ที่อยู่อาศัยอันเป็นหน่ึงในปัจจัยสี่ 
ซ่ึงรูปแบบสถาปัตยกรรมในการสร้างบ้านก็ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก โดยเจ้าของกิจการมีการนํา
แนวความคิดของธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรเข้ามาในเมืองไทย มีการนําเสนอขายบ้านพร้อมท่ีดินและสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ทันสมัย และใช้วิธีการโฆษณาภาพพจน์ของกลุ่มผู้อยู่อาศัยท่ีมีวิถีชีวิตแบบตะวันตก
ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนรวยรุ่นใหม่ ทําให้ค่านิยมนี้กระจายไปท่ัวประเทศ (ธนินทร์ ตีรณานนท์, 2539)
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กิดเดนส์ (Giddens, 1990, อ้างถึงใน นภสมน นิจรันดร์, 2550) ยังได้พูดถึงความสัมพันธ์
ทางสังคมทั่วโลกท่ีใกล้ชิดและเข้มข้นมากขึ้น ส่งผลให้ผู้คนและสถานที่ที่ห่างไกลกัน มีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกันมากขึ้น จนกระท่ังเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในแห่งหน่ึง สามารถก่อให้เกิดผลหรือมีอิทธิพลต่อสิ่ง
ที่เกิดข้ึนในอีกท่ีหนึ่งซ่ึงห่างไกลออกไป นอกจากน้ี โลกาภิวัตน์ยังเป็นกระบวนการท่ีทําให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คนเหมือกันหรือต่างกัน หรือก่อให้เกิด “วัฒนธรรมโลก” ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีนําไปสู่
ความคล้ายคลึงและความกลมกลืนทางวัฒนธรรม ส่งผลให้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้ังเดิม 

จากกระแสเหล่านี้ หลายชุมชนจึงรับเอาวัฒนธรรมดังกล่าวเข้าไปผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น หรืออาจรับเข้าไปแทนท่ีวัฒนธรรมเดิม แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายท้องถิ่นท่ีต้องการหวน
กับไปหา “ความเป็นท้องถิ่น” โดยการร้ือฟ้ืนสิ่งที่เป็นจารีตในอดีต (traditionalism) ได้แก่ วัฒนธรรม 
ประเพณี องค์ความรู้ รวมทั้งจิตสํานึกความเป็นท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็นพื้นเพรากฐานของความรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์
สืบต่อกันมาทั้งทางตรง คือประสบการณ์จากการปฏิบัติด้วยตนเอง หรือทางอ้อม ผ่านการเรียนรู้จาก
ผู้ใหญ่หรือความรู้ที่สะสมสืบทอดกันต่อมา รวมทั้งคุณค่า วัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ีเป็นพ้ืนบ้านหรือพ้ืนถิ่น 
และสามารถพ่ึงพาตนเอง ได้ต้องพ่ึงพิงสังคมเช่นในปัจจุบัน (เสรี พงศ์พิศ, 2536) 

การกลับไปหาความเป็นท้องถิ่น มักควบคู่ไปกับการรื้อฟ้ืนสิ่งที่เป็นจารีตเดิมของท้องถิ่น 
โดยมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่ เช่น การอนุรักษ์งานประเพณีปะลองเปิงด้าจ์ก หรือ
งานบุญส่งข้าวแช่ เป็นงานประเพณีสําคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่แสดงให้เห็นถึงสังคมและวัฒนธรรม
ของชาวไทยเชื้อสายมอญ (พัชรินทร์ สมหอม, 2554) การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่พระ 
แข่งเรือยาวขึ้นโขนชิงธง อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นงานประเพณีที่มีความผูกพันกับแม่นํ้า 
จัดร่วมกับงานทอดกฐิน โดยการนําเรือของตนมาตกแต่ง องค์กฐินแล้วนําไปทอดตามวัดต่างๆ ที่ตนนับถือ
ศรัทธา เม่ือทอดกฐินเสร็จจะมีการเล่นเรือเพลงและลงท้ายด้วยการพายเรือแข่งกัน (ญาณิศา บุญจิตร์ 
และสุชาติ มีสมบัติ, 2554) งานประเพณีทอดผ้าป่าแถว ชุมชนเพชรชูทรัพย์ จังหวัดกําแพงเพชร ถือเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนท่ีปฏิบัติมาต้ังแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ที่ยังคงรักษาคุณค่าของประเพณีทอดผ้าป่าแถว
ไว้อย่างเหนียวแน่น สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชน ความกตัญญูต่อบุพการี และ
ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว (อัจฉรา อ่อนจันทร์, 2551) และการรื้อฟ้ืนประเพณีกวนข้าวทิพย์ จากพุทธประวัติ
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นงานที่ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายวัฒนธรรม เพ่ือสร้าง
และดึงดูดแรงศรัทธาจากชาวพุทธศาสนิกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในงาน (ปวีณา บุหร่า, 2557) 

รวมไปถึงงานที่แสดงให้เห็นถึงความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น การสืบสานขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีด้านความเช่ือ ความศรัทธาต่อการนับถือผีเจ้านายและผีบรรพบุรุษอย่างแน่นแฟ้น 
ผ่านพิธีกรรมเลี้ยงปีของชาวอําเภอวังสะพุง (สุริยา บรรพลา, 2544) งานประเพณีผีมอญกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน ตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่แสดงให้เห็นถึงพลังความเช่ือเรื่อง “ผีบรรพบุรุษ” 
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ซ่ึงถือได้ว่าเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวด้านจิตใจของคนในชุมชน (นันทพร อดิเรกโชติกุล และคณะ, 2551) 
รวมไปถึงพิธีเลี้ยงเจ้าปู่-เจ้าย่า บ้านป่าแดง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการจัดอาหารคาวหวาน
ไปเซ่นสังเวยดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วังสาน หรือศาลเจ้าปู่-เจ้าย่า ซ่ึงเช่ือว่าเป็นที่
สิงสถิตย์ของวิญญาณเจ้าปู่-เจ้าย่า และ ผีบรรพบุรุษ ที่คอยวนเวียนปกป้องรักษาลูกหลานให้อยู่เย็น
เป็นสุข (เอกชัย แสงโสดา, 2555)  

นอกจากน้ียังมีอีกหลายท้องถิ่นที่ยังคงสืบสานวัฒนธรรมด้ังเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น 
เพ่ือให้การสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นมีความย่ังยืน อีกท้ังยังเป็นการปลูกฝังจิตสํานึก สร้างความ
ตระหนักในคุณค่าของท้องถิ่น และอธิบายถึงพลังของท้องถิ่น คือ คือ หลักช้าง: การสร้างใหม่ของ 
อัตลักษณ์ไทในใต้คง (ยศ สันตสมบัติ, 2543) เร่ือง หลักช้าง สะท้อนให้เห็นว่า เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในชุมชนของคนไทใต้คง หลักจากการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ ในปี ค.ศ. 1949 การยกเลิกระบบ
เจ้าฟ้าและการเปลี่ยนแปลงในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมส่งผลให้คนไทใต้คงรู้สึกแปลกแยก ทําให้
คนไทใต้คงต้องนิยามความหมายของตัวตนใหม่ เป็นการแสดงอัตลักษณ์เพ่ือสิทธิในการกําหนดและจัดการ
ชีวิตของตนเอง อีกทั้งพยายามต่อสู้แย่งชิงอํานาจในการนิยามความหมายของ อัตลักษณ์แห่งความเป็น
ไทใต้คง พยายามสร้างจิตสํานึกและตีความหมายทางประวัติศาสตร์ที่มิได้เป็นเพียงการถวิลหาความรุ่งเรือง
ในอดีต ความอบอุ่นม่ันคงภายใต้ระบบเจ้าฟ้า และไม่ใช่ความพยายามในการแยกตัวเป็นอิสระ แต่เป็น
ความพยายามในการนิยามความมีตัวตนของคนไทใต้คงด้วยการต่อต้านความเหนือกว่าของจีน เน้นการ
รวมตัวกันของสมาชิกเพ่ือเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

เช่นเดียวกับ สุมิตร ปิติพัฒน์ และดํารงพล อินทร์จันทร์ (2545) ที่ได้อธิบายปรากฏการณ์
การต่ืนตัวในการฟ้ืนฟูภาษาและวัฒนธรรมของไทอาหมในรัฐอัสสัมว่าเป็นการแสดงอัตลักษณ์เพ่ือเรียกร้อง
สิทธิทางการเมืองสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ และยกระดับสถานภาพทางสังคมของกลุ่มชาติพันธ์ุ
ของตนเอง ความพยายามในการฟ้ืนฟูภาษาและวัฒนธรรม โดยการกระตุ้นสํานึกในอัตลักษณ์ของรัฐชาติ
ท่ามกลางกลุ่มชาติพันธ์อ่ืนๆ ทําให้ชาติพันธ์ุเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ และได้รับการตอบรับ การบอกเล่าถึง 
“ความเป็นคนไทอาหม” เป็นกระบวนการท่ีมีความสลับซับซ้อน ทั้งในขั้นตอนการต่อรอง การใช้ 
เลือกสรร นิยาม ผลิตซํ้าความหมาย เพ่ือขีดเส้นแบ่งความเหมือนและความต่าง ระหว่างไทอาหมและ
ที่ไม่ใช่ไทอาหม และความพยายามเปิดพื้นที่สาธารณะ เพื่อประกาศตัวตนทางวัฒนธรรมด้วยการ
ผลิตซํ้าอดีต ผ่านการคัดสรร จัดวางตําแหน่งแห่งท่ี การตอบโต้ทางสัญลักษณ์ และการต่อรองทาง
การเมือง หากพ้ืนที่ในการประกาศตัวตนของคนไทอาหมนั้น ก็ไม่ได้ขีดวงจํากัดของเขตเพียงกลุ่มของ
ตนเองเท่านั้น ยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มอีกด้วย การปฏิบัติการทางภาษาและ
วัฒนธรรม พบว่า พิธีกรรมเมดํ้าเมผี เป็นพิธีกรรมเพ่ือบูชาบรรพบุรุษ ประสบความสําเร็จในการสร้าง
พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมท่ามกลางกระแสอิทธิพลของวัฒนธรรมฮินดูและอัสสัมมิส 
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จากการศึกษาของยศ สันตสมบัติ และดํารงพล อินทร์จันทร์ ได้สื่อให้เห็นว่า การร้ือฟ้ืน
วัฒนธรรมเป็นการกระทําเพ่ือแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือในการต่อรอง
ผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น
จะต้องได้รับความร่วมมือจากคนในท้องถิ่น และระหว่างกลุ่มเครือข่ายซ่ึงจะทําให้เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อนและพลังในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ประสบความสําเร็จ เช่น มีการรวมกลุ่มฟ้ืนฟูภาษา
และวัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของตนเอง มีการตอกยํ้าสํานึกทาง
ประวัติศาสตร์ผ่านภาพของวีรบุรุษ และการใช้งานประเพณีเป็นสัญลักษณ์และเป็นเครื่องมือยึดเหน่ียว
ทางสังคม 

กระบวนการฟื้นฟูและต่อรองของท้องถิ่นจากท้ังสองกรณีดังกล่าว ทําให้เกิดคําถาม
ย้อนกลับมาสู่ปรากฏการณ์การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมบ้านท่ากกแก ว่ามีการฟื้นฟูในเรื่องของประเพณี
แห่ปราสาทผ้ึงท่ีชุมชน ส่วนราชการ และผู้นําท้องถิ่นเข้ามาให้ความร่วมมือในการจัดงานประเพณี 
โดยเฉพาะกับประเด็นเรื่องการใช้งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความมีตัวตน
และเป็นเคร่ืองมือยึดเหนี่ยวทางสังคม และมีการรวมกลุ่มในการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมของท้องถิ่นน้ัน จะมี
ลักษณะเช่นเดียวกันกับงานเขียนของทั้งสองกรณี หรือไม่และอย่างไร 

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแก เป็นประเพณีหน่ึงที่ชาวบ้านให้ความสําคัญ
เป็นอย่างมาก เพราะเป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวลาวที่อพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง
และเมืองเวียงจันทน์ อีกทั้งยังมีความเช่ือว่า การนําขี้ผึ้งมาทําเป็นรูปดอกไม้ ประดับประดาให้สวยงาม
เป็นรูปหอ หรือรูปปราสาทให้เหมือนเป็นบ้านนั้น มีคติอยู่ 2 อย่าง คือ ถวายเป็นพุทธบูชาเพ่ืออานิสงส์
กับตัวเรา ตายไปจะได้มีที่อยู่อาศัย อีกนัยหนึ่งก็คือ ทําให้คนที่ตายไปแล้ว เพ่ืออุทิศให้เป็นอานิสงส์
แก่ผู้ตาย งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งนิยมจัดข้ึน ช่วงหลังออกพรรษา โดยจัดพร้อมกับการทอดกฐิน
ในช่วงต้ังแต่เดือน 11 จนถึงเดือน 12  

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เจ้าคณะตําบลปากช่องเขต 2 
เจ้าอาวาสวัดท่ากกแก ซ่ึงเป็นลูกหลานของชาวบ้านท่ากกแกท่ีได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ที่เกิดจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประกอบกับนโยบายของภาครัฐท่ีเข้ามาพัฒนา
โครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของชุมชน เช่น การสร้างถนน ไฟฟ้า สัญญาณโทรทัศน์ และระบบ
อินเตอร์เน็ตท่ีเข้าถึงทุกครัวเรือน จึงเกิดการรับวัฒนธรรมต่างถ่ินเข้ามาผสมผสานและแทนท่ีวัฒนธรรมเดิม
ของท้องถิ่น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น จึงเกิดคําถามสําคัญ
ตามมาว่าทําไม งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จึงถูกลดความสําคัญลง เป็นการจัดงานเพื่อให้เสร็จไป 
เยาวชนไม่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงไม่รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนว่าอพยพมาจากที่ใด มีประเพณี
อะไรท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา จึงมีแนวคิดริเริ่มฟ้ืนฟูวัฒนธรรมพ้ืนบ้านต้ังแต่ปี พ.ศ.2550 โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้สูงอายุในหมู่บ้าน และได้ก่อตั้งชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม กลุ่มมูลมัง
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บ้านท่ากกแก ขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2555 โดยการนําของพระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เพ่ือต้องการที่จะสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ คือ งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 
ให้ยังคงอยู่สืบไป 

ปัจจุบัน ชุมชนได้มีการร่วมมือกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น เพ่ือให้งานประเพณี
แห่ปราสาทผึ้งยังคงอยู่คู่กับชุมชน ซ่ึงเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รวมไปถึงวิถี
การดําเนินชีวิต ตลอดจนค่านิยม ความเช่ือ จารีต ประเพณี พิธีกรรมและภูมิปัญญาของคนในชุมชน 
แสดงให้เห็นความร่วมมือร่วมใจในการสืบสานประเพณีพ้ืนบ้านไว้อย่างเหนียวแน่น ซ่ึงความโดดเด่น
ของหมู่บ้านท่ากกแกอยู่ที่ความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ที่ผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา 
และชาวบ้านต่างร่วมมือและให้ความสําคัญกับกิจกรรมประเพณีอย่างจริงจัง เริ่มต้ังแต่มีการประชุม
ร่วมกัน เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ จัดเตรียมสถานท่ี และดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนดไว้ การจัดงานแต่ละครั้งจะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเทศบาลตําบลตาลเดียว 
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

ซ่ึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชุมชนบ้านท่ากกแก 
ได้เกิดขึ้นจากความสํานึกรักษ์ในประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยเริ่มจากการสร้างแรงจูงใจ
ในการเชิญชวนชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกัน ผ่านหัวหน้ากลุ่ม (คุ้มบ้าน) เป็นคน
ไปประสานลูกบ้านอีกที เพราะกลุ่มชาวบ้านจะมีการรวมตัวกันเองภายในกลุ่ม และกิจกรรมที่ดําเนินการ
ร่วมกันนั้น ก็เริ่มจากกิจกรรมเล็กๆ แล้วค่อยๆ ขยายให้งานใหญ่ขึ้น และเริ่มมีแนวคิดท่ีว่า ชาวบ้าน
น่าจะให้ลูกหลานเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการดําเนินกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีของ
ท้องถิ่น สิ่งเหล่าน้ีเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง ความร่วมมือ ความต้ังใจ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของชุมชน เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟู สืบทอด และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตนเอง  

จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์ท้องถิ่นนิยมได้รับความสนใจอย่างย่ิง
ในโลกปัจจุบัน จึงทําให้ผู้วิจัยมองเห็นถึงความน่าสนใจ เรื่อง กระบวนการฟื้นฟู “แห่ปราสาทผึ้ง” 
บ้านท่ากกแก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านแนวคิดเรื่องการฟ้ืนฟูของ แอนโทนี่ เอฟ ซี วอลเลซ 
(Anthony F. C. Wallace, 1956) ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาในประเด็นการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นมากมาย 
หากแต่ประเด็นสําคัญในกรณีของบ้านท่ากกแก ที่ชุมชนต้องการที่จะฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 
เพื่อต้องการที่จะฟื้นฟูงานประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น แต่เมื่อเริ่มกระบวนการฟื้นฟูไปได้ระยะหนึ่ง 
ทําให้ชุมชนเริ่มมีการปรับตัวท่ีจะเรียนรู้ที่จะใช้กระบวนการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งให้สามารถ
กลืนไปกับกระแสโลกาภิวัตน์ และใช้ดึงดูดความสนใจของชาวบ้าน และเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในงานประเพณี อีกทั้ง กระบวนการฟื้นฟูยังสามารถใช้ในการต่อรองในด้านต่างๆ เช่น การต่อรอง
กับภาครัฐในฐานะการท่องเที่ยวชุมชน การดึงงบประมาณในการจัดงาน และยังใช้ในการต่อรองกับ
ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานได้ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาว่า ชุมชนมีกระบวนการ
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ฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งอย่างไร มีกระบวนการจัดการและการให้ความร่วมมืออย่างไร จึงทําให้
เกิดการขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เนื่องจากในยุคสมัยนี้ กระแสของความเป็นไทหล่ม
เร่ิมจางหายไปจากโลกปัจจุบัน การศกึษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึงกระบวนการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง 
ที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนจากการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และเพ่ือศึกษา
ถึงแนวทางทางการจัดการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งให้สามารถดํารงอยู่ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษากระบวนการฟ้ืนฟูงานประเพณีแหป่ราสาทผึ้งบ้านท่ากกแกที่กําลังจะสูญหาย 

ไปจากชุมชน 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งให้สามารถดํารงอยู่ ภายใต้

กระแสโลกาภิวัตน์ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

ศึกษาเฉพาะในเขตพ้ืนท่ี หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 บ้านท่ากกแก ตําบลตาลเด่ียว อําเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เน่ืองจากเป็นหมู่บ้านความโดดเด่นด้านการฟื้นฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 
ซ่ึงเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และมีเครือข่ายของภาครัฐที่ให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงเร่ือง กระบวนการฟ้ืนฟู “แห่ปราสาทผึ้ง” บ้านท่ากกแก อําเภอหล่มสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ 
และศึกษาเนื้อหาความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีเรื่องโลกาภิวัตน์และแนวคิดท้องถิ่นนิยม 
แนวคิดเรืองการฟื้นฟู (Revitalization) และวรรณกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองหล่ม การจัดงาน
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มาใช้เป็นกรอบและเป็นแนวทางในการอธิบาย 

3. ขอบเขตด้านประชากร 
ศึกษาในกลุ่มของประชากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นําชุมชน พระภิกษุสงฆ์ ผู้สูงอายุ 

หัวหน้าครอบครัว เยาวชน และส่วนราชการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
ของชุมชน ได้แก่ เทศบาลตําบลตาลเดี่ยว สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบถึงกระบวนการฟื้นฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแกที่กําลังจะสูญหาย 

ไปจากชุมชน 
2. ได้ทราบถงึแนวทางการจัดการงานประเพณแีห่ปราสาทผึง้ให้สามารถดํารงอยู่ ภายใต้

กระแสโลกาภวัิตน์ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 
การวิจัย เรื่อง กระบวนการฟ้ืนฟู “แห่ปราสาทผึ้ง” บ้านท่ากกแก อําเภอหล่มสัก จังหวัด

เพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารเกี่ยวกับ แนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
แนวคิดท้องถิ่นนิยม (Localism) แนวคิดเรืองการฟ้ืนฟู (Revitalization) วรรณกรรมเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์เมืองหล่ม การจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มาใช้เป็นกรอบ
และเป็นแนวทางในการอธิบาย ดังต่อไปนี้ 

 
แนวคิดเร่ืองโลกาภิวัตน์และท้องถ่ินนิยม 

แนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม ที่ใช้เป็นทฤษฎีช่วยวิเคราะห์ในการวิจัย เรื่อง 
กระบวนการฟื้นฟู “แห่ปราสาทผึ้ง” บ้านท่ากกแก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จําเป็นต้อง
ทําความเข้าใจเก่ียวกับกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ต่างหลั่งไหลถาโถมเข้ามาในสังคมท้องถิ่น โดยมีระบบ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพลังขับเคล่ือนทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น 
ทั้งด้านวิถีการดําเนินชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม ทําให้ชุมชนยึดติดกับระบบทุนนิยม บริโภคนิยม 
และสังคมนิยม และแนวคิดท้องถิ่นนิยมที่เข้ามามีส่วนในการต่อสู้กับกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ผู้วิจัย
ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และความหมายที่เกิดขึ้น แล้วนําข้อมูลมาเชื่อมโยงกับบริบท
ของท้องถิ่น ดังน้ี 

1. แนวคิดเร่ืองโลกาภิวัตน์ 
โลกาภิวัตน์ (Globalization) เร่ิมใช้ในโลกธุรกิจต้ังแต่ทศวรรษ 1960 และกลายเป็น

วาทกรรมสาธารณะ ในช่วงทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา (ฐิรวุฒ เสานาคํา, 2548) โดย อัลวิน ทอฟเลอร์ 
(Alvin Toffler, 2542) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอดตีจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงถูกขับเคลื่อน
ด้วยพลังคลื่น 3 ลูก คือ ลูกท่ี 1 คลื่นการเกษตร เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการเร่ร่อน ล่าสัตว์ และเก็บพืช
ผลไม้ป่าเป็นอาหาร มาเป็นการเริ่มเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ต้ังหมู่บ้านอาศัยอยู่เป็นหลักแหล่ง จนเกิดเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ และเร่ิมมีการปกครองเพ่ือความเป็นระเบียบ รวมถึงมีการประดิษฐ์คิดค้นศิลปะ
วิทยาการต่างๆ ซ่ึงเป็นการวางรากฐานทางอารยธรรมของมนุษย์ในยุคต่อมา ลูกท่ี 2 คลื่นอุตสาหกรรม
เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนวิถีชีวิตการผลิต จากการใช้แรงงานคนและสัตว์ มาเป็นการใช้เครื่องมือเครื่องจักร 
รวมถึงยังมีการพัฒนาเคร่ืองมือเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ จนนําไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม
และลูกท่ี 3 คลื่นแห่งความรู้ เป็นยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีระดับสูง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มนุษย์ทุกมุมโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงระยะทางก็ไม่ใช่ข้อจํากัดอีกต่อไป 
โดยมีการเรียกยุค Globalization ว่าเป็นสภาวะ “ไร้พรมแดน” หรือทําโลกเล็กลงภายใต้การพัฒนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (อารีย์ นัยพินิจ, ภัทรพงษ์ เกริกสกุล, และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 
2557) นอกจากน้ี โลกาภิวัตน์ ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกระดับต้ังแต่ละดับโลกจนถึงระดับ
ครอบครัว ประเทศต่างๆ เชื่อมโยงกันมากขึ้นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พึ่งพากันมากขึ้น 
ซ่ึงเป็นคลื่นที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น ในโลกอนาคต ความรู้เป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดในการ
ชิงความได้เปรียบในการแข่งขันเพ่ือการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน 

โลกาภิวัตน์ (Globalization) ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 
หมายถึง การแพร่กระจายไปท่ัวโลก การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ 
หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2546) และพิชัย วาศนาส่ง (2549) ได้ให้ความหมายของคําว่า โลกาภิวัตน์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
โลกด้วยกิจพึงกระทําเพ่ือให้โลกดีย่ิงขึ้น 

ความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ เป็นการพัฒนาทุนในระดับโลก มีมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 
16 – 17 เม่ือยุโรปปฏิวัติการค้า ทําให้เกิดความต้องการสินค้า วัตถุดิบ เงินและทอง เป็นผลนําไปสู่การ
เช่ือมตัวของการค้าระหว่างยุโรปฝั่งตะวันตกกับยุโรปตะวันออก และยุโรปกับเอเชีย นอกจากน้ียังนําไปสู่
การค้นพบทวีปอเมริกา และทวีปแอฟริกา รวมถึงค้นพบวิธีการสะสมทุนและสร้างกําไรแบบใหม่ 
คือ การล่าอาณานิคม ซ่ึงเป็นผลให้นําไปสู่การตักตวงทรัพยากรและความม่ังค่ังจากดินแดนรอบนอก
ยุโรป ดังน้ัน การกําเนิดของทุนจากการปฏิวัติการค้าจึงสามารถเช่ือมโยงระบบเศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรมของสี่ทวีปเข้าด้วยกัน โดยมียุโรปเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาระบบทุนโลก จึงเป็นที่มา
ของคําว่า โลกาภิวัตน์ (ยุค ศรีอาริยะ, 2539) 

โลกาภิวัตน์ในมุมมองทางด้านมิติเชิงเศรษฐกิจ จึงหมายถึง การเช่ือมโยงและการผนวก
รวมกันเป็นเน้ือเดียวกันของระบบเศรษฐกิจท่ัวโลก ซ่ึงโดยส่วนมากระบบเศรษฐกิจท่ัวโลก หมายถึง
ระบบตลาด และความสําคัญของระบบทุนนิยม การค้าเสรี การแบ่งงานกันทําในระดับสากล (International 
Division of Labor) การผลิตเพ่ือการส่งออก ความคล่องตัวทางการผลิตในระดับโลกหรืออาจเรียกรวมกัน
ว่า “ลัทธิเสรีนิยมใหม่” (Neoliberalism) (วีระ สมบูรณ์, 2551) นอกจากน้ี อัศวิน เนตรโพธ์ิแก้ว (2546) 
ยังได้แสดงทัศนะของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์กับความเป็นท้องถิ่น ว่า กระบวนการดังกล่าวเกิดจาก
การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างโลก (Global) กับท้องถิ่น (Local) ผนวกรวมกันโดยมีเศรษฐกิจไร้พรมแดน
เป็นตัวผลักดันให้เข้าสู่กระแสวัตถุนิยมและลัทธิบริโภคนิยม โดยมีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการ
แพร่กระจายค่านิยมไปสู่ชุมชนอย่างรวดเร็ว 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงพอจะสรุปได้ว่าสังคมในปัจจุบันเป็นสังคม “โลกาภิวัตน์” 
ซ่ึงมีฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นพลังขับเคลื่อนทางสังคม ทําให้เกิดการไหลของข้อมูล
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ข่าวสารจากพ้ืนที่หนึ่งไปยังพ้ืนที่หน่ึงได้ด้วยความรวดเร็ว และความหมายของโลกาภิวัตน์ คือ ความเป็น
โลกเดียวกัน มีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะในปัจจุบันความเป็นโลกเดียวกันของเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน การเงินเสรี (อารีย์ นัยพินิจ, ภัทรพงษ์ เกริกสกุล, และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 
2557)  

อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ (2547) กล่าวว่า โลกาภิวัตน์ คือ กระบวนการทางสังคมที่ทําให้
โลกดูเหมือนย่อลง โดยการปรากฏของโลกาภิวัตน์แสดงออกสามมิติที่สําคัญ ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ 
มีการจัดการผลิต การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการข้ามชาติมากข้ึน ด้านการเมือง การจัดการด้านอํานาจ 
การบริหารประเทศ รวมทั้งการดําเนินนโยบายต่างๆ ไม่สามารถทําได้โดยระดับรัฐชาติ แต่ต้องพ่ึงพา
องค์การข้ามชาติหรือการรวมตัวระหว่างประเทศมากขึ้น และด้านวัฒนธรรม ทั้งการแลกเปลี่ยน 
การแสดงออก ซ่ึงสัญลักษณ์อันเป็นตัวแทนความเช่ือ ค่านิยม ธรรมเนียมท่ีมีความหมายในสังคมหนึ่งๆ 
จะได้รับอิทธิพลจากอีกสังคมหน่ึงหรือส่งผลต่ออีกสังคมหน่ึงมากขึ้น 

กิดเดนส์ (Giddens, 1990, อ้างถึงใน นภสมน นิจรันดร์, 2550) ยังได้กล่าวอีกว่า 
ความสัมพันธ์ทางสังคมทั่วโลกที่ใกล้ชิดและเข้มข้นมากขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้คนและสถานที่ที่ห่างไกลกัน 
มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันมากข้ึน จนกระท่ังเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในแห่งหนึ่ง สามารถก่อให้เกิดผลหรือ
มีอิทธิพลต่อสิ่งที่เกิดข้ึนในอีกท่ีหนึ่งซ่ึงห่างไกลออกไป นอกจากนี้ โลกาภิวัตน์ยังเป็นกระบวนการท่ีทําให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเหมือนกันหรือต่างกัน หรือก่อให้เกิด “วัฒนธรรมโลก” ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ี
นําไปสู่ความคล้ายคลึงและความกลมกลืนทางวัฒนธรรม ส่งผลให้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้ังเดิม 

นอกจากน้ี โรเบิร์ตสัน (Robertson, 1992, อ้างถึงใน วชิรศักด์ิ มัชฌิมาภิโร, 2549) 
ได้ช้ีให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของทฤษฎีทางสังคมวิทยากับระบบของสังคม โดยอธิบายถึงระบบที่มี
ความเช่ือมโยงกัน 4 อย่าง ซ่ึงมีหน้าท่ีร่วมกันในการค้ําจุนระบบโลก คือ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
และวัฒนธรรม และได้กล่าวถึงอุปสรรคอย่างหนึ่งท่ีเกิดข้ึนจนทําให้กระบวนการโลกาภิวัตน์เกิดการ
ชะงักงัน น่ันคือ ด้านวัฒนธรรมท่ียังมีความแตกแยกกันอยู่ ทําให้ไม่สามารถประสานเข้าเป็นระบบ
เดียวกันได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาและก่อให้เกิดความวุ่นวายทางวัฒนธรรม ซ่ึงเกิดจากปัญหาการขัดขวาง
การพัฒนาที่เพ่ิมมากขึ้น ก่อให้เกิด 3 ปัญหาใหญ่ คือ ความบาดหมากกันในด้านศาสนา (ระหว่าง
อิสลามและคริสต์) กฎหมายและระบบการปกครอง (ระหว่างประชาธิปไตยและลัทธิเผด็จการ) และ
อุตสาหกรรม (ระหว่างระบบวัฒนธรรมท่ีไม่ต้องการสูญเสียรากเหง้าเดิมของท้องถิ่นไปกับการพัฒนา
ในระบบอุตสาหกรรม) 

ดังน้ัน จึงพอจะสรุปความหมายของคําว่า โลกาภิวัตน์ ว่า คือ การติดต่อสื่อสารแบบ
ไร้พรมแดน โดยมีฐานเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นพลังงานในการขับเคล่ือน ซ่ึงในงานวิจัย 
เรื่อง กระบวนการฟ้ืนฟู “แห่ปราสาทผึ้ง” บ้านท่ากกแก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีระบบเทคโนโลยี การสื่อสารเป็นพลัง
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ขับเคลื่อน และระบบการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ที่เข้ามามีผลกระทบต่อชุมชนในด้านวิถีชีวิต 
ซ่ึงทําให้รูปแบบการดําเนินชีวิตของชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
และในหมู่บ้าน กลายมาเป็นชุมชนที่เศรษฐกิจภายนอกเริ่มเข้ามามีความสําคัญ จากนโยบาลของภาครัฐ
ที่เข้ามาส่งเสริมความเจริญในด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น การสร้างถนน ไฟฟ้า และระบบ
อินเตอร์เน็ต ส่งผลให้คนในชุมชนเน้นใช้ข้าวของสิ่งอํานวยความสะดวกและเคร่ืองใช้ที่ทันสมัย ซ่ึงส่งผล
ต่อประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถ่ินถูกลดความสําคัญลง ดังน้ี 

ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์  
การเกิดขึ้นของโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และโลก ทั้งในด้านบวกและด้านลบ 

สร้างสิ่งอัศจรรย์แก่มนุษย์ และในขณะเดียวกันก็สามารถทําให้เกิดด้านลบในหลากหลายประการ เช่น 
เกิดการครอบงําทางวัฒนธรรมและอํานาจทางเศรษฐกิจ เกิดผลกระทบต่อรูปแบบวัฒนธรรม เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของการผลิต เกิดความรู้สึกท้องถิ่นนิยม ผลกระทบต่อ
บทบาทสตรีและเพศสภาพ การเปลี่ยนแปลงของประชากร โดยประชากรสูงอายุจะมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน 
และประชากรวัยหนุ่มสาวจะมีสัดส่วนลดลง เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยให้แรงงานท่ีมีผีมือจาก
ประเทศกําลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว และเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะตํ่าจากประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว ไปยังประเทศกําลังพัฒนา การเคล่ือนย้ายฐานการผลิตทางอุตสาหกรรม และเกิดภาวะ
กําลังการผลิตส่วนเกิน  

ส่วนแนวทางการปรับตัวภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ มนุษย์จะต้องเรียนรู้วิธีการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง เพ่ือให้สามารถอยู่รอดและดํารงชีวิตได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน โดยมี
แนวทางในการปรับตัว คือ การมีวินัยทางการเงิน ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่มีหน้ีสินเกินความสามารถ
ในการใช้จ่ายของตนเอง ใฝ่ศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ซ่ึงจะทําให้สามารถอยู่อย่างเข้าใจโลกได้ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยแก้ปัญหาหรือเสนอแนะสิ่งที่ถูกต้อง 
เนื่องจากองค์ความรู้ในท้องถิ่นน้ัน เป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงที่สืบทอดกันมา และสามารถ
ปรับใช้ ในหลายสถานการณ์ รู้จักถนอมใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม รวมไปถึง
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดจิตสํานึกในเรื่องที่ถูกต้อง พร้อมกับการน้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต (อารีย์ นัยพินิจ, ภัทรพงษ์ เกริกสกุล, และ
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2557) 

นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ดังน้ี  

วชิรศักด์ิ มัชฌิมาภิโร (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การดํารงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ชาวนาในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์: กรณีศึกษาผู้ผลิตสุราพ้ืนบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า รูปแบบการผลิตสุราพ้ืนบ้านได้มีการเปล่ียนแปลงจากอดีต เนื่องจากการเข้ามาคุกคามของอํานาจ
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ภาครัฐท่ียึดเอาสิทธิในการผลิตของชาวนาไปไว้กับนายทุน ซ่ึงส่งผลต่อลักษณะทางการผลิตท่ีต้องการ
ผลิตเพ่ือยังชีพ และนําไปสู่การต่อสู้เรียกร้องในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ได้สิทธิในการผลิตสุรากล่ันพ้ืนบ้าน
อย่างเสรีดังเช่นในอดีต  

การเปลี่ยนแปลงของระบบโลกในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความ
สลับซับซ้อนกว่าทุกยุคท่ีผ่านมาในอดีต ชาวนาซ่ึงเป็นชนช้ันท่ีถูกเอาเปรียบจากชนช้ันอ่ืนๆ ก็พยายาม
ที่จะเอาชนะหรือพยายามที่จะดํารงอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ให้ได้ การต่อสู้น้ีเป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่แสดงถึง
การพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดจากระบบโลกได้เป็นอย่างดี แต่ถึงอย่างไร ความร้ายกาจของระบบทุนนิยม
ในยุคโลกาภิวัตน์ก็ยังทําลายชนชั้นชาวนาได้อย่างน่ากลัว จากการต่อสู้ของชาวนาผู้ผลิตเหล้าพ้ืนบ้าน
ภายใต้กลุ่มเครือข่ายเหล้าพ้ืนบ้านแห่ประเทศไทย ได้ต่อสู้กับอํานาจของระบบทุนท่ีผ่านมาทางอํานาจ
ของรัฐ จนสามารถผลักดันให้กฎหมายเปิดเสรีในการผลิตสุราเป็นรูปธรรมและใช้ได้จริง แต่ผลท่ีตามมา
คือ การล่มสลายของกลุ่มเครือข่ายเหล้าพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย เพราะเม่ือชาวนาสามารถผลิตเหล้า
ได้เองอย่างถูกกฎหมายแล้ว ความเป็นเครือข่ายและความแข็งแกร่งของกลุ่มก็หมดความสําคัญ เพราะ
ต่างคนก็ต่างท่ีจะทําเหล้าของตนเองเพ่ือจําหน่าย เหล้าเถื่อนถูกนําเข้าระบบกลายเป็นเหล้าเสียภาษี
ถูกกฎหมาย เกิดการแข่งขันกันในรูปแบบการค้าเสรีเข้าสู่กระบวนการของระบบทุนนิยมอย่างเต็มรูปแบบ 
เม่ือกลุ่มล่มสลายในไม่ช้าชาวนาที่ไม่อาจจะต่อกรกับกลไกของการตลาด การต่อสู้แข่งขันกันในตลาด
ก็ต้องล้มเลิกการทําเหล้าพ้ืนบ้านไปโดยปริยาย ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่สืบต่อกันมาต้ังแต่อดีตก็ต้องล้มเลิก
ไปในที่สุด เหลือเพียงชาวนาบางสว่นท่ีสามารถพยุงตนเองให้เดินอยุ่ในระบบได้ 

นภสมน นิจรันดร์ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง โนรา: สัญลักษณ์ พิธีกรรม ตัวตนคนใต้รอบลุ่ม
ทะเลสาบสงขลายุคโลกาภิวัตน์ ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อจากตํานานโนราผสมผสานกับความเคารพ
ต่อผีบรรพบุรุษในสายตระกูล กลายเป็นต้นตอแห่งการประกอบพิธีโนราโรงครูของชาวใต้ตั้งแต่อดีต
เรื่อยมาถึงปัจจุบัน โดยพิธีโนราโรงครูมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ
ที่เรียกว่า “ตายายโนรา” โดยอาศัยร่างทรงและโนราเป็นตัวกลาง มีการให้ความหมาย ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ 
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของคนใต้ในการสืบทอดอํานาจและการจัดการทางเครือญาติโดยมีบรรพบุรุษ
เป็นตัวกลาง และยังก่อให้เกิดการรวมตัวของผู้มีความเช่ือความศรัทธาเหมือนกัน ได้มาแสดงตัวตน
ร่วมกันในพิธีโนราโรงครูชุมชน ซ่ึงมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากประเพณีของท้องถิ่นอ่ืน นอกจากน้ียังพบว่า
ผลของการเปลี่ยนแปลงในสังคมทําให้สามารถแบ่งลักษณะของโนราในยุคโลกาภิวัตน์ ได้ 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ีมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงสูง กลุ่มท่ีมีการผสมผสานระหว่างของเก่ากับของใหม่ และกลุ่ม
ที่ปฏิเสธสิ่งแปลกใหม่ อนุรักษ์ไว้ซ่ึงของเก่าตามแบบฉบับด้ังเดิมเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการแสดงโนราจะต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
หลากหลายรูปแบบ จนก่อให้เกิดการแตกหน่อต่อยอดออกเป็นสาขาต่างๆ มากมาย แต่พิธีโนราโรงครู
ยังคงมีความสําคัญในฐานะท่ีเป็นรากเหง้าของการแสดงโนราเหมือนอย่างในอดีตไม่เคยเปลี่ยนแปลง 
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นิคม ชมภูหลง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ชุมชนเชียงคาน: การผลิตซํ้าอัตลักษณ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพ่ือบริโภคความเป็นอดีต ยุคโลกาภิวัตน์ จากการศึกษาข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า โลกาภิวัตน์ 
คือสภาวะโลกไร้พรมแดน ส่งผลให้มีวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารให้มีความเจริญ 
ก้าวหน้ามากย่ิงขึ้น ซ่ึงผลพวงของความเจริญดังกล่าวได้ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
อย่างมากมายแล้วแผ่ขยายเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การสร้าง
ถนนเข้าหมู่บ้าน ไฟฟ้า สัญญาณโทรทัศน์และระบบอินเตอร์เน็ต ทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ไปในเรื่องของการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือที่จะได้มีกําไรเพ่ิมมากขึ้น และส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของตนเองและครอบครัวดีขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งการศึกษาเรื่องโลกาภิวัตน์นั้น จะเป็นการศึกษาเพื่อ
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่นําไปสู่เปล่ียนแปลง รวมถึงเรียนรู้วิธีการปรับตัวเพ่ือการดํารงอยู่ภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ 

2. แนวคิดเร่ืองท้องถ่ินนิยม 
คําว่า “ท้องถ่ิน” มักจะมีความหมายค่อนข้างท่ีจะหลากหลาย ส่วนใหญ่ในทางภูมิศาสตร์ 

ท้องถิ่นจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ที่ประกอบกัน
เป็นโครงสร้างของระบบนิเวศน์ในสถานท่ีแห่งน้ันๆ ทั้งน้ี ในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีลักษณะเฉพาะที่มี
ความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือสถานท่ีน้ันๆ 
ขณะเดียวกันความหมายของคําว่า ท้องถิ่น ยังสามารถแยกย่อยออกเป็นจังหวัด อําเภอ ตําบล และ
หมู่บ้าน รวมถึงการใช้ลุ่มน้ํามาเป็นเครื่องบ่งช้ีความเป็นท้องถิ่นอีกด้วย (อภิชยา นิเวศน์และจารุณี 
กาญจะโนสถ, 2550) 

พาขวัญ สตัมภรัตน์ (2557) ได้กล่าวถึงจุดร่วมของแนวคิดท้องถิ่นนิยมและวัฒนธรรม
ชุมชน ว่าคือ มโนทัศน์ที่มีสาระสําคัญอยู่ที่การให้ความสําคัญกับวิธีคิดและองค์ความรู้ของท้องถิ่น 
รวมถึงชุมชนมีทรัพยากรฐานความรู้และภูมิปัญญา เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่า ทําให้มีศักยภาพ
ในการส่งเสริมหรือฟ้ืนฟูวิถีการผลิตและวิถีชีวิตแบบยังชีพด้ังเดิมข้ึนมาใช้ทันทานเกษตรแผนใหม่และ
การพัฒนาภายใต้ระบบทุนนิยม อุตสาหกรรมนิยม บริโภคนิยม และค่านิยมสมัยใหม่ที่เกิดข้ึนตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้แนวคิดท้องถิ่นนิยม ยังถูกนําเสนอขึ้นเพ่ือหาทางออกให้ประเทศจาก
วิกฤตเศรษฐกิจเม่ือกลางปี พ.ศ. 2540 เพ่ือรื้อฟ้ืนคุณค่าและสํานึกด้ังเดิมมาใช้เป็นฐานในการดําเนินชีวิต
ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

Escobar (1992, 1995, อ้างถึงใน ธร ปีติดล, ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่าแนวคิดแบบท้องถิ่น
นิยม มักจะถูกถ่ายทอดผ่านสํานักคิดด้านการพัฒนา ที่เรียกว่า Post Development Theories โดย
มองว่าการพัฒนากระแสหลักของโลกที่เน้นการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยและแนวทางแบบเสรีนิยมใหม่น้ัน 
แท้จริงแล้วแฝงไปด้วยวาทกรรมการพัฒนาที่ซ่อนไว้ซึ่งบทบาทในการเสริมการครอบงําของประเทศ
ที่พัฒนาแล้วเหนือประเทศท่ีกําลังพัฒนา นักคิดในสํานักคิด Post Development Theories จึงพยายาม
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หาทางออกให้กับปัญหาดังกล่าว ด้วยการเสนอให้กระบวนการพัฒนาหันมาส่งเสริมคุณค่าท้องถิ่นและ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจากรากหญ้า (grassroots movements) เท่านั้น พวกเขามองว่าแนวทางน้ี
เท่าน้ัน ที่จะทําให้เกิดการพัฒนาให้หลุดจากการถูกครอบงําได้ และจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ถูกเอารัด
เอาเปรียบในประเทศกําลังพัฒนาได้อย่างแท้จริง 

ความหมายท้องถ่ินนิยม 
พัฒนา กิติอาษา (2546) ได้ให้คํานิยมของท้องถิ่นนิยมว่า หมายถึง แนวคิดและ

ปฏิบัติการด้านทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ที่ยึดเอาท้องถิ่นเป็นจุดเริ่มต้นและ
เป็นหน่วยสําคัญในการวิเคราะห์ความหมายของท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง อีกท้ังยังช้ีให้เห็นว่ากระแส
ท้องถิ่นนิยมไม่ใช่เร่ืองใหม่สําหรับวงวิชาการไทย แต่มีมาต้ังแต่ทศวรรษ 2500 และแนวทางในการศึกษา
ท้องถิ่นนิยมของไทยค่อนข้างมีความหลากหลาย แต่แนวทางต่างๆ ก็มีลักษณะคล้ายกัน คือ เพ่ือต่อต้าน
วาทกรรมท่ีเกิดจากภาครัฐ  

ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ (2556) ได้มีการให้ความหมายของท้องถิ่นนิยม (localism) 
ว่าหมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขของท้องถิ่นท่ีกําลังดํารงอยู่ หรืออิทธิพลที่ทําให้สถานที่หรือความเป็น
ท้องถิ่นเกิดข้ึน หมายถึง ความรู้สึกถึงการช่ืนชอบสถานท่ีบางแห่ง เช่นเดียวกับ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2539) 
ที่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ ท้องถิ่นนิยม ว่า การมีความรู้สึกว่าเป็นคนในท้องถิ่นไม่ได้เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ แต่เกิดจากสังคมสร้างให้รู้สึกว่าเป็นคนในพื้นท่ีนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศไทย 
รัฐหรือการเมืองมีส่วนสร้างหรือนิยามความเป็นท้องถิ่นค่อนข้างสูงมาต้ังแต่โบราณ เน่ืองจากเม่ือมีชุมชน
เกิดขึ้น รัฐก็จะเข้าไปปกครองชุมชนนั้น โดยเรียกชุมชนน้ันว่าเมือง และคนก็นิยามตนเองว่าเป็นคน
ของเมือง และรัฐจะครอบงําให้คนรู้สึกว่าท้องถ่ิน คือ สิ่งที่รัฐกําหนดให้เป็น 

นอกจากน้ี คําว่า “ท้องถิ่นนิยม” (Localism) เป็นกระแสของชุมชนท้องถิ่นท่ีมีรากฐาน
ทางทรัพยากร ภูมิปัญญา พัฒนาการและประวัติศาสตร์การดํารงอยู่ของตนเอง ขณะเดียวกันก็เป็น
ท้องถิ่นที่ไม่หยุดนิ่ง ตายตัว เป็นท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย สลับซับซ้อน (พัฒนา 
กิติอาษา, 2546) ซ่ึงในมุมมองของ Arjun Appadurai (1996, อ้างถึงใน อมรา พงศาพิชญ์, 2552) ได้
กล่าวว่า “กระแสท้องถิ่นนิยม” เกิดจากการเคลื่อนย้ายของผู้คนทําให้เกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 
มีการหยิบยืมศิลปวัฒนธรรมและวิถีการดําเนินชีวิตท้ังในรูปของเครื่องมือเคร่ืองใช้ ศิลปวัฒนธรรม และ
อาหาร ทั้งสองยังเห็นตรงกันว่า กระแสโลกาภิวัตน์และ การขยายตัวของทุนนิยมท่ีก้าวข้ามพรมแดน
ประเทศ ทําให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและสร้างความไม่เป็นธรรมทางสังคม เมื่อกระแสตอบโต้
โลกาภิวัตน์มีพลังเพ่ิมมากข้ึน จึงเกิดกระแสท้องถ่ินนิยมขึ้นมา 

เช่นเดียวกับแนวคิดของ อานันท์ กาญจนพันธ์ุ (2543) ที่มองว่า “ท้องถิ่นนิยม” คือ 
กระบวนการยืนหยัดเพื่อต่อสู้ บูรณะ ฟื้นฟูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อต่อสู้กับกระแสโลกที่ทําลาย 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้เสื่อมลง โดยการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม มีการจัดการ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือสื่อสารวิถีชีวิตวัฒนธรรม โดยมีผู้นําชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นให้การสนับสนุน
อย่างเข้มแข็ง (ธิดา ชมภูนิช, 2539)  

ความเป็นท้องถ่ินในกระแสโลกาภิวัตน์ 
ในยุคสมัยปัจจุบันน้ี หากจะพูดถึงคําว่า ท้องถิ่น ก็คงจะหนีไม่พ้นคําว่า โลกาภิวัตน์ 

ซ่ึงเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าในสังคมสมัยใหม่ “ความเป็นท้องถิ่น” ไม่ได้ถูกแยกตัวออกมาเดี่ยวๆ 
อย่างที่เคยเป็นเม่ือในอดีตอีกต่อไป ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาภายใต้บริบท
ของกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซ่ึงน่ันก็คือ กระบวนการที่ประชากรของโลกถูกหลอมรวม 
เข้าด้วยกันเป็นสังคมเดียว จนกลายเป็นชุมชนโลก ที่บรรดาสมาชิกของสังคมสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
ด้วยความรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีที่นําสมัย ซ่ึงปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนดังกล่าวไม่ใช่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว หากแต่ได้แทรกซึมในทุกๆ มิติของสังคม ไม่เว้นแม้แต่ความเป็นท้องถิ่นท่ีมีรากฐานมา
จากทรัพยากรทางธรรมชาติ ตลอดจนภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่ังสมมาต้ังแต่ในอดีต 

อัศวิน เนตรโพธ์ิแก้ว (2546) ได้แสดงทัศนะของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์กับความเป็น
ท้องถิ่นไว้ว่า กระบวนการดังกล่าวเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างโลก (Global) กับท้องถิ่น 
(Local) รวมตัวกันโดยมีเศรษฐกิจไร้พรมแดนเป็นตัวผลักดันให้เข้าสู่กระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม 
มีการแพร่กระจายค่านิยมของการบริโภคไปสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและรุนแรง และในขณะเดียวกัน 
ประเด็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นก็นับว่าได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของระบบทุนนิยม
ด้วยเช่นกัน 

ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ ศิริพร ภกัดีผาสุก (2548) ที่ได้กล่าวถงึทอ้งถิน่ภายใต้
บริบทของกระแสสังคมสมัยใหม่ ซ่ึงในที่น้ีสรุปได้ว่าการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน์ทีค่่อยๆ ทับถม
เข้าสู่สังคมไทยอย่างช้าๆ ทําให้หลายคนหว่ันเกรงว่า “ความเป็นหนึ่งเดียวในระดับสากล” จะลบเลอืน 
“อัตลักษณ์ท้องถ่ิน” ไปจนหมดสิ้น ด้ังนั้น กระบวนการอนุรักษ์ความเป็นท้องถ่ินจึงเริม่เป็นประเด็นที่
สังคมในทุกๆ ภาคส่วนต้องทบทวนกันอย่างจริงจงั ทั้งนี้เพ่ือท่ีจะรักษาตัวตนและเพื่อต่อต้านกระแส
โลกาภิวัตน์ ทัง้ๆ ที่ก่อนหน้าน้ีมีเพียงไม่กี่คนที่จะโหยหาอดีตหรือหวงแหนความเป็นท้องถิ่นของไทย  

การศึกษาแนวคิดโลกาภิวัตน์และแนวคิดท้องถิ่นนิยม ถูกนํามาใช้ในงานวิจัย เรื่อง 
กระบวนการฟื้นฟู “แห่ปราสาทผึ้ง” บ้านท่ากกแก ตําบลตาลเด่ียว จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือช้ีให้เห็นถึง
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารไหลบ่าเข้ามา
ในชุมชน ที่ทําให้เกิดการครอบงําทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจในรูปแบบของการผลิต ส่งผลงานประเพณีของท้องถิ่นถูกลดความสําคัญลง และการศึกษา
แนวคิดท้องถิ่นนิยม เพ่ือเป็นแนวทางในการรับมือกับกระแสโลกาภิวัตน์ และศึกษาทัศนะของชุมชน
ในการอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่น รวมถึงการรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ที่เป็นปรากฏการณ์เบื้องต้น
ที่มีความสําคัญและเก่ียวเน่ืองกับประเด็นการวิจัย 



16 
 

แนวคิดเร่ืองการฟื้นฟู (Revitalization) 
แอนโทน่ี เอฟ ซี วอลเลซ (Anthony F. C.Wallace, 1956) ได้กล่าวว่า กระบวนการฟ้ืนฟู

ได้ถูกนิยามว่าเป็นความพยายามที่มีการไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ และใช้สติของสมาชิกในสังคมเพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมที่น่าพอใจมากยิ่งขึ้น การฟื้นฟูจากมุมมองทางด้านวัฒนธรรม จึงเป็นปรากฏการณ์
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีมีความพิเศษ ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการฟ้ืนฟูต้องตระหนักรู้ใน
วัฒนธรรมของตนและเนื้อหาส่วนใหญ่ของระบบวัฒนธรรม ซ่ึงกระบวนการดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลง
ระบบวัฒนธรรมใหม่ ที่บ่งช้ีความสัมพันธ์ใหม่ เช่นเดียวกับเอกลักษณ์ใหม่ ในบางกรณีกระบวนการ
เริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ล้วนสร้างการเปล่ียนแปลงต่ถภอวัฒนธรรมในแง่ของระบบ 
อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของกลุ่มคนในสังคม แต่เป็นผลกระทบปฏิกิริยา
ลูกโซ่อย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด  

คําว่า “การฟ้ืนฟู” หมายถึงการเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดการฟ้ืนฟู 
โดยถือว่าสังคมมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิต และวัฒนธรรมก็เป็นรูปแบบพฤติกรรมของสังคมที่ต้องเรียนรู้
กันอย่างเป็นระบบ โดยสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงการกระทําของวัฒนธรรม คือ การรักษาวัฒนธรรมให้มี
ความสมบูรณ์ที่สุดและทําให้เกิดความแปรผันให้น้อยท่ีสุด กระบวนการในการฟ้ืนฟู จึงเป็นสิ่งที่ถูก
กําหนดขึ้นจากสมาชิกในสังคม และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับขั้นตอนการฟื้นฟูนั้น จะต้องรับรู้เก่ียวกับ
วัฒนธรรมของพวกเขา ว่ามีความสําคัญท่ีเป็นระบบอย่างไร และต้องทําให้คนในวัฒนธรรมรู้สึกว่า
วัฒนธรรมท่ีเขามีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจและต้องมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพ่ือระบุคุณลักษณะของพ้ืนฐาน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  

และในปี 1956 แอนโทนี่ เอฟ ซี วอลเลซ (Anthony F. C. Wallace) ยังได้อธิบายว่า
จะมีกระบวนการฟ้ืนฟูเกิดข้ึน โดยได้อธิบายถึงโครงสร้างของกระบวนการฟื้นฟู ว่ามาจากการศึกษา
การฟ้ืนฟูทางศาสนาของชนพื้นเมืองชาวอเมริกัน The Code of Handsome Lake ซ่ึงจะนําไปสู่การ
ก่อสร้างตัวของศาสนา ดังนี้ 

ในช่วงแรก เป็นยุคการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคมและธรรมชาติ ช่วงที่สอง 
เป็นยุคที่มีความเครียดของแต่ละบุคคลเพ่ิมมากย่ิงขึ้น เป็นกลุ่มที่คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม และมีการปรับตัว ทําให้อยู่รอดจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หรือการเปล่ียนแปลง
ทางธรรมชาติน้ันๆ ตามความพึงพอใจ ช่วงที่สาม เป็นยุคท่ีมีการบิดเบือนทางวัฒนธรรม เป็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ลดความสามารถความพึงพอใจ
ขั้นพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล ช่วงที่สี่ เป็นยุคแห่งการฟ้ืนฟู มีหน้าที่หลักๆ อยู่ 6 ประการ คือ ประการ
ที่หน่ึง คือ การกําหนดรูปแบบทางวัฒนธรรม ประการที่สอง คือ การติดต่อสื่อสาร ประการที่สาม คือ 
การกําหนดรูปแบบขององค์กรทางวัฒนธรรม ประการที่สี่ คือ การพัฒนารูปแบบทางวัฒนธรรม
ให้ดีกว่าเดิม ประการที่ห้า คือ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และประการที่หก คือ เม่ือปรับรูปแบบ
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ทางวัฒนธรรมท่ีกําหนดใหม่จะกลายเป็นพฤติกรรมทางวัฒนธรรมมาตรฐานสําหรับกลุ่ม และในช่วง
สุดท้าย คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางสังคม หรือ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมเป็นเจตนาที่ทําโดยสมาชิกของสังคม เพ่ือสร้างวัฒนธรรมท่ีน่าพอใจ
ยิ่งขึ้น กระบวนการฟื้นฟูจึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขสําหรับสมาชิกที่มีความเครียดสูง
ในแต่ละสังคม และความผิดหวังท้อแท้ของวัฒนธรรมที่ถูกบิดเบือน กระบวนการดําเนินไปตามชุด
ลําดับของสถานการณ์การทํางาน แต่จะแตกต่างกันไปตามทางเลือกการเปลี่ยนแปลงที่หลายมิติ
ของประชากร 

ทั้งน้ี วอเลซ (Wallace) ได้นําเสนอทฤษฎีจากการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มคนด้ังเดิมท่ีมีความ
สนใจการเคลื่อนไหวการฟื้นฟู ผู้นําทางศาสนาและศาสดาของศาสนา Handsome Lake (1735-1815) 
และมีความเช่ือว่ารูปแบบการฟื้นฟูของเขานั้น สามารถนําไปใช้กับการเคลื่อนไหวที่เป็นวงกว้างและ
มีความซับซ้อนมากข้ึนของศาสนาคริสต์ อิสลาม และพุทธ 

นอกจากน้ี การดํารงอยู่และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางวัฒนธรรม ยังประกอบด้วยปัญหา
ที่ปัจเจกบุคคลและชุมชนต้องเผชิญในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คือ การปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงโดยยังให้คุณค่ากับธรรมเนียมประเพณีของตน เพ่ือให้ปัจเจกบุคคลสามารถดําเนินชีวิตได้
อย่างมีศักด์ิศรี ไม่สูญเสียอัตลักษณ์และความเป็นปึกแผ่นของชุมชน บทบาทของชุมชนเพ่ือดํารงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม คือ พยายามทําความรู้จักและทําความเข้าใจรากเหง้าทางวัฒนธรรมของ
ตนเองว่าวัฒนธรรมเหล่าน้ีมีความสําคัญและมีบทบาทอย่างไรต่อชุมชน รวมถึงการสร้างสํานึกร่วมใน
คุณค่าของภูมิปัญญาของตนเอง และพยายามให้อนุชนรุ่นหลังสามารถเข้าถึงและรู้คุณค่าของภูมิปัญญา
ที่ได้ตกผลึกอยู่ในท้องถิ่น ตลอดจนฝึกอบรมให้สมาชิกในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในวิชามานุษวิทยา 
เพ่ือช่วยให้สามารถตีความในเร่ืองวัฒนธรรมและอดีตของชุมชนได้ด้วยตนเอง ในส่วนของมรดกทาง
วัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมและอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญหาย จําเป็นต้องมีการฟ้ืนฟู (เฉพาะที่มีความ
เป็นไปได้) เพราะวัฒนธรรมพ้ืนบ้านเป็นเสมือนปริศนา ซ่ึงจําเป็นต้องได้รับการปะติดปะต่อข้ึนใหม่ 
เพ่ือให้ได้ภาพท่ีชัดเจน และความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ําค่า จึงต้อง
ระวังมิให้มรดกทางวัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าท่ีสร้างสรรค์ขึ้นมาเพ่ือการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ และไม่ดึง
วัฒนธรรมออกจากแหล่งกําเนิด ไม่นําวัฒนธรรมไปแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่คํานึงถึง
ประโยชน์ของชุมชนท่ีเป็นแหล่งกําเนิดวัฒนธรรม และมีการสร้างมาตรการในการควบคุมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ซ่ึงในบางครั้งจะส่งผลเสียต่อคุณลักษณะของวัฒนธรรมน้ันๆ โดยเฉพาะชุมชนขนาดเล็ก 
เพราะสมรรถนะในการรองรับนักท่องเที่ยว หากมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนต้องตระหนักและแสดงออกซ่ึงสิทธ์ิแห่งการเป็นเจ้าของวัฒนธรรมน้ันด้วย (อัจฉรา อ่อนจันทร์, 
2543 อ้างถึงในกระทรวงวัฒนธรรม, 2548) 
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เสรี พงศ์พิศ (2536) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมพ้ืนบ้านว่า 
สํานึกในอดีตเป็นรากฐานชีวิตของมนุษย์ทุกคน เพราะสํานึกแห่งอดีตยังฟังแน่นอยู่ในวิถีชีวิต และ
แนวคิดในการมองเห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงภายนอกว่าเป็นไปตามกระแสปรับเปลี่ยนทางสังคม 
แต่นั่นคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนทรรศน์และวิถีปฏิบัติอันมีรากฐานบนโลกทัศน์ชีวทัศน์
แบบใหม่ พร้อมกับแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ ซ่ึงลดทอนความเป็นจริงสู่สิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยวิธีการของตน 
สะท้อนออกมาทางโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองแบบใหม่ ไม่ได้จํากัดอยู่แต่ในเฉพาะ
สังคมเมืองอีกต่อไป หากกําลังแพร่ขยายออกไปสู่หมู่บ้านและสังคมชนบท 

สังคมในชนบทกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่เค้าโครงเดิมยังอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม
และวิถีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเพียงบางส่วน ยังสามารถสืบสาวเข้าถึงกระบวนทรรศน์เดิมได้ 
ชุมชนในหมู่บ้านยังมีกฎเกณฑ์ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีคนเฒ่าคนแก่เป็นตัวแทนสําคัญ
ของสังคม “เก่า” จึงมีกระบวนทรรศน์ที่เป็น “องค์รวม” เช่ือมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกัน อยู่รวมกัน
ภายใต้จิตวิญญาณอันเดียวกัน ดังน้ัน การดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะ
ของการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูหรือในลักษณะอ่ืนใดก็ตาม จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีชาวบ้านเป็น “ตัวต้ัง” 
ซ่ึงจะทําให้ชาวบ้านมีความรู้สึกถึงการเป็น “เจ้าของ” และเป็นผู้ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 

การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมพ้ืนบ้านหลายอย่างได้รับการฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะวัฒนธรรม
ทางสังคม เช่น การลงแขก การผูกเสี่ยวทางภาคอีสาน การละเล่นและดนตรีพ้ืนบ้าน ที่หลายอย่างสูญ
หายไปนานแล้ว และอีกหลายอย่างกําลังจะซบเซาลงไป ให้กลับฟ้ืนคืนชีวิตข้ึนมาใหม่ อย่างเช่นดนตรีไทย
และเพลงลูกทุ่งไทย ก็เป็นตัวอย่างหน่ึงที่ทางราชการได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน โดยทางราชการ
ทําหน้าท่ีเช่ือมประสานงานเท่าน้ัน ชาวบ้านในชนบทก็สามารถคิดฟ้ืนฟูวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของตนเอง
ได้เช่นกัน 

การศึกษาแนวคิดเร่ืองการฟ้ืนฟู (Revitalization) ถูกนํามาใช้ในงานวิจัย เร่ือง กระบวนการ 
ฟ้ืนฟู “แห่ปราสาทผึ้ง”บ้านท่ากกแก ตําบลตาลเด่ียว จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการฟ้ืนฟู
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน โดยการเช่ือมโยงประวัติศาสตร์ท้องถ่ินที่ว่า งานประเพณี
แห่ปราสาทผึ้งของชุมชนบ้านท่ากกแก เป็นประเพณีที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวลาว รวมถึง
ทําความเข้าใจรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเอง และการสร้างสํานึกร่วมในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่ได้ร่วมกันฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและประเพณีของตนเองขึ้นมา ภายใต้กรอบแนวคิด เรื่อง “การฟ้ืนฟู” ของ 
แอนโทนี่ เอฟ ซี วอลเลซ (Anthony F. C. Wallace) ที่ช้ีให้เห็นว่า กระบวนการฟ้ืนฟู เป็นความพยายาม
ที่มีการไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ และใช้สติของสมาชิกในสังคม เพ่ือสร้างวัฒนธรรมท่ีน่าพอใจมากย่ิงขึ้น 
รวมถึงการนําโครงสร้างของกระบวนการฟ้ืนฟู มาอธิบายขั้นตอนและกระบวนการฟ้ืนฟูงานประเพณี
แห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแก ว่ามีวิธีและขั้นตอนในการดําเนินงานอย่างไร รวมถึงวิธีการรับมือในการ
ฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเพ่ือท่ีจะดํารงอยู่ในโลกปัจจุบัน  
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วรรณกรรมเก่ียวกับประวัติศาสตร์เมืองหล่ม 
จากหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัด

เพชรบูรณ์ ได้ระบุไว้ว่า การสร้างเมืองหล่มสัก ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พ้ืนที่ตอนเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการสร้างเมืองหล่มสักข้ึน โดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ได้สันนิษฐานว่า เมืองหล่มสัก ต้ังขึ้นเม่ือราวรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จากการสอบถามคนเก่าแก่
ของเมืองหล่มเก่าและหล่มสัก ประกอบกับหลักฐานและเอกสารทางราชการได้ความว่า เดิมพ้ืนที่
อําเภอหล่มเก่ามีชุมชนหนาแน่นช่ือว่า “เมืองลม” หรือ “เมืองหล่ม” เป็นเมืองเล็กๆ ในสมัยสุโขทัย 
เจ้าเมืองคนแรกสืบเช้ือสายมาจากลาวเวียงจันทน์ ต่อมามีชาวเวียงจันทน์และหลวงพระบางอพยพมา
อยู่รวมกันมากขึ้น จึงต้ังเป็นเมืองหล่ม ปกครองอยู่ถึง 5 เจ้าเมือง จนกระท่ังมาถึงสมัยพระยาสุริยวงษา 
เดชชนะสงคราม (คง) เห็นว่าที่ตั้งเมืองไม่เหมาะสม จึงอพยพผู้คนออกไปตั้งเมืองใหม่ใกล้ลํานํ้าสัก 
(แม่น้ําป่าสัก) ในระหว่างรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระยาสุริยวงษา ครองเมืองประมาณ 20 ปี 
ก็ถึงแก่กรรม ความทราบถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ปลัด (เทศ) ผู้เป็นบุตรชายของ
พระยาสุริยวงษา เป็นเจ้าเมืองแทน ครองเมืองอยู่ 40 ปี (ถึงแก่กรรมในสมัยรัชกาลที่ 5) หลังจากนั้น
เจ้าเมืองหล่มสักก็ว่างลง และเมืองหล่มสักก็ขึ้นกับมณฑลอุดรและภายหลังจึงขึ้นกับมณฑลเพ็ชรบูรณ์ 
ในปี พ.ศ.2542  

พระสุริยวงษามหาภักดีเดชา จึงเป็นเจ้าเมืองคนสุดท้ายของหล่มสัก ก่อนจะมีฐานะเป็น
อําเภอหน่ึงขึ้นกับมณฑลอุดร ท่านมีบุตรชายช่ือ มะลิ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นพระประเสริฐ 
สุรศักด์ิ มีตําแหน่งเป็นปลัดเมืองเลย เป็นต้นตระกูล “สุวรรณาภา” สืบต่อมาในอําเภอหล่มสักจนถึง
ปัจจุบัน (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2543) 

ธีระวัฒน์ แสนคํา (2556) ได้กล่าวว่า เมืองหล่มสักไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีพัฒนา
ทางประวัติศาสตร์ในช่วงแรกหรือช่วงการก่อต้ัง แต่ที่ผ่านมา ไม่ว่านักวิชาการหรือชาวบ้านในท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ต่างก็เช่ือกันว่า เมืองหล่มสักนี้ ถูกต้ังขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แต่จากหลักฐานช้ันต้นท่ีผู้เขียนศึกษาพบว่า เมืองหล่ม น่าจะก่อตัวขึ้นประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 23 – 24 เน่ืองจากในเอกสารพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง 
(ฉบับความสมบูรณ์) ซ่ึงสันนิษฐานว่า ต้นฉบับเดิมอาจได้บันทึกขึ้นตามพระกระแสรับสั่งของ
พระมหากษัตริย์หรือรับสั่งของเจ้านายพระองค์ใดพระองค์หน่ึงในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ที่กล่าวถึง
สภาพบ้านเมืองของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้มีความตอนหนึ่งกล่าวถึงเรือ
สินค้าจากหัวเมืองฝ่ายเหนือท่ีนําสินค้าลงไปขายท่ีกรุงศรีอยุธยา ว่า 

“อนึ่ง เรือระแหงแขวงเมืองตาก แลเรือหางเหยี่ยวเมืองเพชรบูรณ์นายมบรรทุกครั่ง 
เหลกหางกุ้ง เหลกล่มเลย เหลกนํ้าภี้ ใต้ หวาย ชัน นํ้ามันยาง ยาสูบ เขา หนัง หน่องา อน่ึง เรือใหญ่
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ท้ายแกว่งชาวเมืองสวรรคโลกย์แลหัวเมืองฝ่ายเหนือบันทุกสินค้าต่างๆ ฝ่ายเหนือมาจอดเรือขาย
ริมแม่นํ้าแลในคลองใหญ่วัดมหาธาตุในเทศกาลน่านํ้า 1” (วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2547, อ้างถึงใน ธีรวัฒน์ 
แสนคํา, 2556) 

คําว่า “เหลกล่มเลย” ในเอกสารข้างต้นน้ัน หมายถึงเหลกท่ีนํามาจากเมืองหล่ม ซ่ึงก็คือ
เมืองหล่มสักและเมืองเลย ที่เรียกช่ือต่อกันน้ันเน่ืองจากเมืองหล่มสักและเมืองเลยอยู่ใกล้กัน เวลาท่ีนํา
สินค้าลงไปขายท่ีกรุงศรีอยุธยาก็จะนําสินค้าลงไปทางเดียวกัน คือ ล่องเรือไปตามแม่น้ําป่าสัก นอกจากน้ี 
ในคําให้การของชาวกรุงเก่า ซ่ึงเป็นคําให้การของชาวกรุงศรีอยุธยาหลังเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2310 ก็ปรากฏช่ือเมืองหล่มสักอยู่ในรายช่ือกลุ่มเมืองต่างๆ ในหัวเมืองฝ่ายเหนือด้วย 
(กรมศิลปากร, 2507, อ้างถึงใน ธีรวัฒน์ แสนคํา, 2556) 

จากหลักฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เมืองหล่มสักมีอยู่ก่อนสมัยรัชกาลที่ 3 แล้ว ส่วนท่ีมา
ของช่ือเมืองหล่มสักน้ัน สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า เน่ืองจากที่ต้ังเมืองหล่ม 
ตั้งอยู่ริมแม่นํ้าป่าสัก หรือ “ลํานํ้าสัก” จึงเอาชื่อแม่น้ําป่าสักเพิ่มเข้ามา เรียกว่า “เมืองหล่มสัก” 
เมืองหล่มสักปรากฏชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมือหล่ม” ทําให้สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงสันนิษฐานว่า เมืองหล่มสักนี้ อาจเป็นเมืองเดียวกับ “เมืองลุม” หรือ “เมืองลุมบาจาย” ที่ปรากฏ
ในจารึกสมัยสุโขทัย แต่ชั้นหลังมีการเรียกว่า “เมืองหล่ม” ซึ่งก็หมายความอย่างเดียวกัน (สมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2543, อ้างถึงใน ธีรวัฒน์ แสนคํา, 2556) 

เม่ือพิจารณาจากหลักฐานประวัติศาสตร์ ประกอบกับหลักฐานทางโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ศิลปะ จึงสัณฐานว่า เมืองหล่มสักน่าจะก่อรูปเมืองขึ้นโดยการอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐาน
ของชาวลาวจากเมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจันทน์ในราวพุทธศตวรรษที่ 23 ด้วยภายใน
อาณาจักรล้านช้างได้เกิดความขัดแย้งทําให้อาณาจักรถูกแบ่งออกเป็น 3 นครรัฐ คือ หลวงพระบาง 
เวียงจันทน์ และจําปาสักด์ิ 

จากหลักฐานที่กล่าวมาข้างต้น จึงพอจะสันนิษฐานได้ว่า เมืองหล่มสักน้ี แต่เดิมอาจมี
สถานะเป็น “เมืองสองฝ่ายฟ้า” คือ มีความสัมพันธ์และส่งส่วยให้ทั้งราชสํานักเวียงจันทน์และราชสํานัก
สยาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังจากที่เวียงจันทน์ตกเป็นประเทศราชของสยามในสมัยธนบุรี 
เมืองหล่มสักอาจจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเมืองเพชรบูรณ์ ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่เมืองหน่ึงของสยามท่ีควบคุม
บ้านเมืองและเส้นทางการค้าในระหว่างลุ่มแม่นํ้าป่าสักกับลุ่มแม่น้ําโขง และราชสํานักสยามก็รับรู้และ
เข้าใจว่า เมืองหล่มสักน้ันเป็นเมืองที่อยู่ในอาณาจักรสยาม ทั้งท่ีชาวเมืองน้ันเป็นชาวลาวล้านช้าง
ทั้งสิ้น และในเอกสารจดหมายเหตุสมัยรัชการที่ 3 บางช้ินเรียกชาวเมืองหล่มสักว่า “ลาวหล่มสัก” 
หรือ “ลาวหล่ม” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ของฝ่ายสยามว่าชาวเมืองหล่มสักนั้นเป็นชาวลาว 
“ลาวพุงขาว” ที่แต่ต่างจากชาวเมืองเพชรบูรณ์และเมืองใกล้เคียงในหัวเมืองฝ่ายเหนือ  
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สอดคล้องกับงานศึกษาของ สงวน รอดบุญ (2556) พบว่า ในลุ่มแม่นํ้าป่าสักตอนบนมี
ชุมชนลาวตั้งถิ่นฐานอยู่มากมาย เข้าใจว่าคงจะตั้งหลักแหล่งอยู่นานแล้ว อย่างน้อยก็เป็นช่วงในระยะ
สมัยอยุธยาตอนปลายสืบเนื่องมาจนรัตนโกสินทร์ตนต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พบหลักฐานจาก
พระธาตุหลวงลาวรูปทรงดอกบัวตูมแปดเหลี่ยมองค์หน่ึงจากวัดทุ่งธงไชยที่อําเภอหล่มเก่า ภายในกรุ
พระธาตุพบจารึกแบบแผ่นโลหะจารึกสังกาด 97 ตัว (พ.ศ. 2278) ซ่ึงตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลาย 
ด้ังน้ัน วัดต่างๆ ในอําเภอหล่มเก่าจึงปรากฏพระธาตุแบบลาวก่อด้วยอิฐสอดินตามรูปทรงสถาปัตยกรรม
ของลุ่มแม่นํ้าโขงและลุ่มแม่นํ้าชี เป็นสถาปัตยกรรมที่มีแต่สมัยเวียงจันทน์มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
ของไทย 

เช่นเดียวกับนฤมล กางเกตุ (2556) ที่ได้ศึกษาเร่ือง สิม อิทธิพลศิลปะล้านช้างผสมพ้ืนถิ่น 
อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้ลําดับเหตุการณ์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับอําเภอหล่มเก่าและ
หล่มสักไว้ดังน้ี 

ในปี พ.ศ. 2250 เกิดข้อพิพาทระหว่างเมืองเวียงจันทน์ และเมืองหลวงพระบาง จนเกิด
สงครามใหญ่ เป็นเหตุให้ผู้คนอพยพมาทางใต้ เข้ามาต้ังเป็นชุมชนข้ึน ได้แก่ เมืองนํ้าปาด (จังหวัด
อุตรดิตถ์) เมืองเลย เมืองด่านซ้าย และเมืองหล่ม ต่อมาในปี พ.ศ. 2321 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยากษัตริย์ศึกฯ (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) และเจ้าพระยาสุรสีห์ 
(สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท) ยกทัพไปตีเวียงจันทน์ กรณีพระเจ้าสิริบุญสารเจ้าผู้ครอง
เวียงจันทน์ นํากองทัพเข้ามาปราบปรามพระวอ พระตา ในเขตไทย ประกอบกับเวียงจันทน์ยังมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพม่า โดยมิได้หว่ันเกรงพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

ผลของสงครามในคร้ังน้ัน ปรากฏว่าไทยตีได้เมืองจําปาศักด์ิ เมืองเวียงจันทน์ และเมือง
หลวงพระบางทั้งสามเมืองจึงตกเป็นประเทศราชของไทยอีกคร้ังหนึ่ง กองทัพไทยได้อัญเชิญพระแก้วมรกต 
และพระบางลงมายังกรุงธนบุรี และกวาดต้อนราษฎรชาวเมืองเวียงจันทน์เข้ามาอยู่ในเขตไทยต้ังแต่
เมืองลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี นครปฐม จนถึงเมืองราชบุรี ส่วนราษฎรชาวเมืองหลวงพระบาง 
เมืองไชยบุรี และเมืองเวียงจันทน์ ได้อพยพหนีภัยของสงครามเข้ามาอยู่ในเขตเมืองนํ้าปาด เมืองนครไทย 
(จังหวัดพิษณุโลก) และเมืองหล่ม ทําให้เพ่ิมจํานวนมากข้ึนกว่าครั้งแรก 

จากเดิมมีกลุ่มชนท่ีอพยพมาอยู่รวมกันหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มชาวเมืองหลวงพระบาง กลุ่ม
ชาวเมืองเวียงจันทน์ กลุ่มชาวพวน จากแขวงเชียงขวาง และกลุ่มชาวไชยบุรี เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน
กลุ่มชนเหล่าน้ัน ได้อยู่ร่วมผสมผสานกันจนแทบแยกไม่ออก และยังคงยึดถือประเพณีวัฒนธรรมและ
สําเนียงภาษาพูดไว้ได้อย่างม่ันคง เรียกว่า ภาษาหล่ม ซ่ึงสําเนียงจะแตกต่างจากสําเนียงทางภาคเหนือ
และอีสาน 
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ในปี พ.ศ. 2325 พระสุริยวงษามหาภักดีเดชชนะสงคราม เจ้าเมืองหล่ม ได้ย้ายเมืองหล่ม
ไปสร้างใหม่บริเวณบ้านท่ากกโพธ์ิ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําป่าสัก ซ่ึงเป็นทําเลที่อุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่
เหมาะแก่การทําเรือกสวนไร่นา สามารถขยายเป็นเมืองใหญ่ได้ ประกอบกับต้องอาศัยแม่นํ้าป่าสักใน
การขนส่งสินค้า และค้าขายกับเมืองต่างๆ ได้สะดวก สร้างจวนเจ้าเมืองริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ําป่าสัก 
(ปัจจุบันคือสํานักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก) เรียกเมืองท่ีสร้างใหม่ว่าเมืองหล่มสัก ส่วนเมืองเดิม
เรียกว่าหลม่เก่า 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการศึกษาและพิจารณา
เกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์บ้านท่ากกแก ตําบลตาลเดี่ยว อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
มีพ้ืนเพมาจากคนเวียงจันทร์และคนหลวงพระบางท่ีอพยพหนีภัยสงครามจากล้านช้างเข้ามาต้ังถิ่นฐาน
อยู่ในอําเภอหล่มเก่าและอําเภอหล่มสัก จากการอพยพหนีภัยสงคราม ทําให้ชุมชนบ้านท่ากกแก มีประเพณี 
วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นท่ีมีอิทธิพลและสัมพันธ์กับความเป็นล้านช้าง เช่น พระพุทธรูป สิม 
ตลอดจนวิถีชีวิต สําเนียงภาษา โดยเฉพาะความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรมที่มีการผสมผสานควบคู่ไปกับ
การนับถือผีบรรพบุรุษ ซ่ึงสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถ่ินจนถึงปัจจุบัน 

 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 

1. ความเป็นมาของประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 
งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เป็นประเพณีโบราณตามแบบของชาวอีสาน มุ่งทําเพ่ือ

ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า หรือเก่ียวข้องกับความเช่ือทางศาสนา คําว่า “ปราสาทผึ้ง” ในภาษา
อีสานจะออกเสียง “ผาสาทเผิ่ง” ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มต้ังแต่เม่ือใด แต่มีเรื่องราวที่กล่าวไว้
ในตํานานเร่ืองหนองหาน (สกลนคร) ว่าในสมัยขอมเรืองอํานาจและครองเมืองหนองหานในแผ่นดิน
พระเจ้าสุวรรณภิงคาราชได้โปรดให้ข้าราชบริพารทําต้นผึ้ง หรือปราสาทผึ้งในวันออกพรรษาเพ่ือแห่
คบงันที่วัดเชิงชุม (วัดมหาธาตุเชิงชุมวรมหาวิหาร) จากนั้นเมืองหนองหานจึงได้จัดวันปราสาทผ้ึง
ติดต่อกันทุกปี 

ในสมัยรัตนโกสินทร์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ มีพระนิพนธ์ 
เก่ียวกับงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ในเรื่องเท่ียวที่ต่างๆ ภาค 4 ว่าด้วยเท่ียวมณฑลนครราชสีมา มรฑล
อุดรและมณฑลร้อยเอ็ดเม่ือ ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) ดังนี้  

 

    เวลาบ่าย 4 โมงราษฎร์แห่งปราสาทผึ้งและบ้องไฟ (บั้งไฟ) เป็นกระบวนใหญ่
เข้าประตูชาลามหาเจดีย์ด้านทิศตะวันตกแห่ประทักษิณองค์พระธาตุสามรอบ กระบวนแห่นั้น 
คือ ผู้ชายและเด็กเดินข้างหน้าหมู่หนึ่งแล้วมีพิณพาทย่อไปถึงบุษบกมีเทียนขี้ผึ้งใหญ่ 4 เล่ม 
ในบุษบกแล้วมีรถบ้องไฟ (บั้งไฟ) ต่อมามีปราสาทผึ้ง คือ แต่งหยวกกล้วยเป็นรูปปราสาท 
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แล้วมีดอกไม้ทําข้ีผึ้งเป็นเครื่องประดับ มีพิณพาทย์ฆ้อง กลองแวดล้อมแห่มา และมีชายหญิง
เดินตามเป็นตอนๆ กันหลายหมู่และมีกระจาดประดับประดาอย่างกระจาดผ้าป่าห้อยด้วย
ไส้เทียนและไหมเข็ด เมื่อกระบวนแห่เวียนครบสามรอบแล้วได้นําปราสาทผึ้งไปตั้งถวาย
พระมหาธาตุ ราษฎร์ก็นั่งประชุมกันเป็นหมู่ๆ ในลานพระมหาธาตุ คอยข้าพเจ้าจุดเทียนนมัสการ
แล้วรับศีลด้วยกันพระสงฆ์ มีพระครูวิโรจน์ รัดโนบล เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ เวลาคํ่า
มีการเดินเทียนและจุดบ้องไฟดอกไม้พุ่มและมีเทศน์กันฑ์หนึ่ง (กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 
2466) 

จากพระนิพนธ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งได้มีการถือปฏิบัติสืบ
ทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว มีความเกี่ยวข้องกับความเช่ือทางศาสนาด้วย ด้านความเช่ือท่ีเน่ือง
ในศาสนาพราหมณ์ ซ่ึงเป็นความเช่ือท่ีเก่ียวกับความนิยมในการสร้างปราสาทหินหรือเทวาลัย ให้เป็น
อาคารเทวสถานที่เช่ือว่าเป็นวิมานที่ประทับของเทพเจ้าสําคัญในศาสนาพราหมณ์ เช่น พระอิศวร พระ
นารายณ์ โดยเช่ือว่าการสร้างเทวาลัยอุทิศถวายแด่เทพเจ้าน้ันเป็นอานิสงส์อย่างสูงสุด อีกท้ังยังเช่ือว่า
อานิสงส์ของผู้ที่สร้างเทวาลัยอุทิศถวายน้ันจะส่งผลให้ชีวิตหลังความตาย คือ ดวงวิญญาณจะได้เข้าไป
รวมกับองค์เทพเจ้าท่ีประดิษฐานอยู่ในอาคารเทวาลัยท่ีได้สร้างไว้นั้น (ปรีชา ดาวเรือง, 2554) 

2. ความเชื่อเก่ียวกับประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 
สิริวิมล คําคลี่ (2555) ได้กล่าวถึงความเช่ือตามตํานานเรื่องหน่ึงว่า ในสมัยพุทธกาล 

เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จไปจําพรรษาเป็นปีที่ 7 บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ประทับที่บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ 
ซ่ึงเป็นแท่นที่ประทับของพระอินทร์ ภายใต้ร่มไม้ปาริชาต ทรงแสดงอภิธรรม 7 คําภีร์ แก่พุทธมารดา
เป็นการตอบแทนพระคุณจนกระทั่งบรรลุโสดาบัน เม่ือถึงวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 ซ่ึงเป็นวัน “มหาปวารณา 
ออกพรรษา” พระพุทธองค์กําหนดเสด็จสู่เมืองมนุษย์ พระอินทร์ จึงเนรมิตบันไดขึ้น 3 ชนิด คือ 
บันไดทอง บันไดเงิน และบันไดแก้วมณี บันไดทองสําหรับหมู่เทพลง อยู่ด้านขวา บันไดเงินอยู่ด้านซ้าย
สําหรับท้าวมหาพรหม และบันไดแก้วมณีอยู่ตรงกลางสําหรับพระพุทธเจ้า หัวบันไดแต่ละอันพาดท่ี
เขาสิเนรุ เชิงบันไดทอดลงยังประตูเมืองสังกัสนคร ก่อนเสด็จลง พระพุทธเจ้าประทับยืนบนยอดเขา
สิเนรุราชเพื่อทรงทํา “โลกนิวรณ์ปาฏิหาริย์” โดย ทรงแลดูเบื้องบนปรากฏมีเนินเป็นอันเดียวกัน
ถึงพรหมโลกทรงแลดูข้างล่างก็ปรากฏมีเนินเป็นอันเดียวกันถึงอเวจีนคร ทรงแลดูรอบทิศจักรวาล
หลายแสนโกฎิก็ปรากฏเป็นเนินเดียวกัน (หมายถึงสวรรค์มนุษย์และนรกต่างมองเห็นซ่ึงกันและกัน) 
จึงเรียกวันน้ีว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” 

ครั้นแล้วพระพุทธองค์เสด็จลงทางบันไดแก้วมณี หมู่เทพที่ตามส่งเสด็จ เบ้ืองซ้ายถือ
ฉัตรกั้นถวายพระพุทธเจ้าคือท้าวมหาพรหม ผู้อุ้มบาตรนําเสด็จพระพุทธเจ้า คือ พระอินทร์ ผู้ถือพิณ
บรรเลงถัดมา คือ ปัญจสิงขรคนธรรพ์เทพบุตร ถัดมาเบ้ืองขวา คือ มาตุลีเทพบุตร ซ่ึงถือพานดอกไม้
ทิพย์โปรยปรายนําทางเสด็จพุทธดําเนิน ครั้นเสด็จถึงประตูเมืองสังกัสสนคร ทรงประทับพระบาท
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เบื้องขวาลงก่อน นาค มนุษย์และเปรตนรกต่างก็ชื่นชมปลื้มปีติในพระพุทธบารมี เกิดความเลื่อมใส
ในบุญกุศลจนเกิดจินตนาการเห็นปราสาทสวยงามใคร่จะไปอยู่ จึงรู้ชัดว่าการท่ีจะได้ไปในอยู่ปราสาท
อันสวยงามนั้นต้องสร้างบุญกุศล ประพฤติปฏิบัติในศีลธรรมอันดี ทําบุญตักบาตร สร้างปราสาท
กองบุญน้ันในเมืองมนุษย์เสียก่อน จึงจะได้ไปอยู่จากน้ัน เป็นต้นมา ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
จึงพากันคิดสร้างสรรค์พากันทําบุญปราสาทให้มีรูปร่างเหมือนวิมานบนสวรรค์ มีลวดลายวิจิตรสวยงาม
ตามกาลสมัยสืบต่อมา ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างปราสาทผึ้งสําหรับรับเสด็จพระพุทธเจ้าเม่ือเสด็จมายัง
โลกมนุษย์ไปสู่ที่ประทับ 

รวมไปถึงเหตุการณ์ที่มีการนําเอาขี้ผึ้งมาทําเป็นปราสาทผ้ึงน้ัน สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์
ในสมัยพุทธกาลซ่ึงปรากฏในหนังสือธรรมบทภาค 1 ที่กล่าวว่า เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับยัง
เมืองโกสัมพี มีเหตุการณ์พระสงฆ์ทะเลาะวิวาทแตกความสามัคคีกัน พระพุทธองค์ตักเตือนก็ไม่เช่ือฟัง 
พระพุทธองค์จึงเสด็จออกจากเมืองไปจําพรรษาที่ดงไม้สาละใหญ่ที่ป่ารักชิตวันใกล้บ้านปาลิไลยก์ 
ในพรรษาที่ 9 ด้วยอํานาจพุทธบารมีและพระเมตตาของพระพุทธเจ้า ช้างป่าปาลิไลยก์กับลิงได้เข้ามา
เป็นผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าและไม่มีมนุษย์อยู่ด้วยเลยตลอด 3 เดือน ช้างป่าจัดนํ้าและผลไม้มาถวาย 
ส่วนลิงได้หารวงผึ้งมาถวายพระพุทธเจ้าบ้าง พระพุทธเจ้าทรงรับแต่ไม่ทรงฉัน ลิงจึงเข้าไปนํารวงผึ้ง
กลับมาพิจารณาดูเม่ือเห็นตัวอ่อนของผ้ึงจึงนําตัวอ่อนออกหมดแล้วนําแต่รวงผึ้งเข้าไปถวายใหม่ พระองค์
ทรงรับแล้วเสวยลิงเห็นเช่นนั้นก็ดีใจมาก จึงไปจับกิ่งไม้เขย่าด้วยความดีใจบังเอิญกิ่งไม้นั้นหัก ลิงจึง
ตกลงมาถูกตอเสียบอกตาย แล้วได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรบนปราสาทวิมานสูง 30 โยชน์ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ 
คร้ันถึงวันมหาปวารณาออกพรรษาพระพุทธเจ้าตรัสลาช้าง แล้วเสด็จเข้าสู่เมืองโกสัมพี ต่อมาช้างคิดถึง
พระพุทธเจ้ามากจนกระท่ังหัวใจแตกสลาย แล้วได้ไปเกิดบนปราสาทวิมานสูง 30 โยชน์ พระพุทธเจ้า
ทรงนึกถึงคุณความดีของช้างและลิงจึงทรงนําเอารวงผึ้งมาทําเป็นดอกประดับไว้ในโครงปราสาท
ตามจินตนาการ เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างและลิงในกาลต่อมา ชาวพุทธจึงได้ถือเป็นแนวทาง
จัดสร้างปราสาทผึ้งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสร้างบุญกุศลสืบต่อมาโดยถือเอาวันออกพรรษา
เป็นวันประเพณีถวายปราสาทผึ้ง 

ความเช่ือต่างๆ เก่ียวกับการทําบุญด้วยปราสาทผึ้งหรือต้นผึ้ง ประยุทธ กุยสาคร (2529) 
ได้กล่าวว่า การทําต้นผึ้งถือว่าเป็นการทําเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรหรือบุพการี หรือผู้ที่
ล่วงลับไปแล้ว ซ่ึงคล้ายคลึงกับประเพณีของจีน คือ พิธีกงเต็ก โดยใช้กระดาษทําเป็นรูปบ้านและสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนข้าทาสบริวารแล้วเผาอุทิศให้ผู้ตาย เช่นเดียวกับพระอริยนุวัตร เขมจารีเถระ 
(2526) ยังได้กล่าวว่า การทําบุญแจกข้าวของชาวอีสานนั้นนิยมถวายหอดอกผ้ึง เพ่ือเป็นการอุทิศให้แก่
ผู้ตายด้วยเช่นกัน 
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นอกจากน้ี ผู้วิจัยได้ทําการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ดังน้ี 

สิริวิมล คําคลี่ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง วิวัฒนาการของประเพณีการแห่ปราสาทผึ้ง 
จังหวัดสกลนคร เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนจังหวัดสกลนคร ประวัติความเป็นมาของประเพณี
แห่ปราสาทผึ้งและวิวัฒนาการประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบว่า บริบทชุมชน
จังหวัดสกลนครประกอบไปด้วยโครงสร้าง คือ ที่ตั้งสภาพภูมิประเทศอาณาเขตและการคมนาคม 
เขตการปกครอง มี 2 รูปแบบ คือการปกครองส่วนภูมิภาคการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประวัติความเป็นมาของประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ถูกแบบออกเป็น 
2 ด้าน ดังน้ี ผลการศึกษาประวัติความเป็นมาของประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร พบว่า 
ที่มาของเหตุผลหรือคติความเช่ือตามหลักฐานทางพุทธศาสนาของงานประเพณีการแห่ปราสาทผึ้ง 
ของชาวสกลนครนี้มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพระเจ้าสุวรรณภิงคาราช โปรดให้ข้าราชบริพารจัดทําต้นผึ้ง
ขึ้นในวันออกพรรษา แล้วแห่ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมเป็นพุทธบูชา ชาวสกลนครจึงยังคงสืบทอดปฏิบัติ
มาจนทุกวันนี้ พุทธศาสนิกชนเชื่อว่าการทําบุญในวันออกพรรษาเป็นวันที่โลกทั้งสามจะมองเห็น
ความเป็นอยู่ซ่ึงกันและกัน ผลการศึกษาท่ีมาของเหตุผลหรือคติความเช่ือตามหลักฐานทางพุทธศาสนา 
มีองค์ประกอบอยู่ 5 อย่างคือ มูลเหตุที่เรียกว่าปราสาทผึ้ง มูลเหตุที่ทําในวันออกพรรษา มูลเหตุที่เอาผึ้ง
มาทําปราสาท มูลเหตุที่มีนางฟ้าเทพี และมูลเหตุที่มีฟ้อนรําดนตรี 

วิวัฒนาการประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร พบว่ามี 4 ด้านคือ ด้านท่ีหนึ่ง 
คือ รูปแบบการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ด้านท่ีสอง คือ รูปแบบการจัดขบวนแห่ต้นปราสาทผึ้ง 
ด้านท่ีสาม คือ รูปทรงปราสาทผึ้งและแนวคิดการออกแบบลวดลายปราสาทผึ้ง ด้านที่สี่ คือ วิธีการ
สร้างปราสาทผึ้งโดยในแต่ละด้านแบ่งเป็น 3 ยุคคือ ยุคที่หนึ่ง คือ ยุคต้นผึ้ง – หอผึ้ง ยุคที่สอง คือ 
ยุคปราสาทผึ้งทรงหอ ยุคท่ีสาม คือ ยุคปราสาทผึ้งเรือนยอด 

วิทมนตร์ เหล่าหว้าน (2553) ศึกษาเรื่อง ศักยภาพชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี
แห่ปราสาทผึ้งเทศบาลตําบลกุดบาก อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เพ่ือศึกษาศักยภาพชุมชน ปัญหา
และอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อศักยภาพชุมชน แนวทางการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพชุมชนในการ
อนุรักษ์ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเทศบาลตําบลกุดบาก อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พบว่า ศักยภาพ
ของชุมชนด้านผู้นํา ผู้นําชุมชนมีความเสียสละ เป็นที่น่าเช่ือถือและศรัทธาแก่สมาชิกในชุมชน ทุ่มเท
และอุทิศตนในการบริหารจัดการด้านต่างๆ และมีความสามารถในการบริหารจัดการเก่ียวกับประเพณี
แห่ปราสาทผึ้งร่วมกับชุมชน ศักยภาพด้านทรัพยากรชุมชน ชุมชนมองว่างบประมาณที่เทศบาลตําบล
กุดบางจัดสรรให้ไม่เพียงพอในการอนุรักษ์ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จึงเกิดการระดมทุนหรือขอบริจาค 
ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมชุมชน ทุกคนในชุมชนให้ความสําคัญและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีความคิดว่าทําบุญไปแล้วจะได้บุญกลับคืนมาหาตนเอง ทําให้
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ชุมชนเข้าร่วมประเพณีแห่ปราสาทผึ้งทุกปี โดยมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุม วางแผนปรึกษาหารือ
กับเทศบาลตําบลกุดบางในการดําเนินงาน มีการประชาสัมพันธ์หรือกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมงาน
และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ศักยภาพด้านการประสานงานชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล
ทุกชุมชนมีการติดต่อประสานงานระหว่างชุมชนเก่ียวกับประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และมีการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดงาน หรือเพ่ือนําความรู้มาประยุกต์ใช้กับ
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ศักยภาพด้านนวัตกรรมชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกุดบากมีการออกแบบ
และแกะลายตัวปราสาทผึ้งขึ้นใหม่ มีการปรับปรุงรูปแบบหรือโครงสร้างปราสาทผึ้ง มีการปรับปรุงท่ารํา 
เสื้อผ้าและอุปกรณ์ทีใ่ช้ประกอบขบวนแห่ทุกปี เพ่ือให้ได้รับรางวัลจากการประกวดปราสาทผึ้ง ปัญหา
และอุปสรรค์ที่มีผลกระทบต่อศักยภาพชุมชน ชุมชนประสบปัญหาด้านงบประมาณในการดําเนินงาน 
และวัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ รวมทั้งช่างฝีมือในการทําปราสาทผึ้งมีจํานวนน้อย การมีส่วนร่วมในระดับ
จังหวัดน้อย รวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกหรือการประชาสัมพันธ์การจัดงานมีน้อย 
และมีปัญหาเรื่องนวัตกรรมเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการซ้ือลายปราสาท 

ปรีชา ดาวเรือง (2554) ศึกษาเรื่อง กระบวนการอนุรักษ์ประเพณีการแห่ประสาทผึ้ง
ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษากระบวนการอนุรักษ์ประเพณี
แห่ปราสาทผึ้งตําบลหนองปรืออําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ด้านการใช้ทรัพยากร 
ด้านการถ่ายทอดประเพณี พบว่า ด้านการใช้ทรัพยากร พบว่าการจัดเก็บขี้ผึ้งเป็นก้อนและตัวดอกผึ้ง
เก็บโดยการนํามาเป็นก้อนๆ หลอมเก็บใส่กระบอกไม้ไผ่หรือป๊ีบต้องแยกดอกผึ้งออกจากตัวปราสาทผ้ึง
ก่อนให้เรียบร้อยแยกการเก็บออกเป็น 3 ส่วน มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์
สูงสุด ใช้วัสดุที่ได้จากธรรมชาติใช้ทรัพยากรท้องถิ่นใช้ทรัพยากรท่ีหาได้ง่ายในชุมชน เก็บขี้ผ้ึงไม่ให้
โดนแดดโดนลม ไม้ไผ่ที่เหลือมาจักตอกเป็นเกสรดอกผึ้ง คนที่ทําน้ันจะต้องมีประสบการณ์ ต้องมีการ
วางแผนในการเก็บรักษาปราสาทผึ้ง มีสถานที่ไว้เป็นสัดส่วนการธํารงรักษาเป็นหน้าท่ีของทุกคน
ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่คู่บ้านหนองปรือ ด้านการถ่ายทอดประเพณี พบว่า การบอกเล่าถึง
ความเป็นมาจากบรรพบุรุษบอกปากต่อปาก การเรียนได้มาจากวิถีการดําเนินชีวิตต้องฝึกลูกหลาน
ต้ังแต่เด็กๆ มีการเรียนการสอนในโรงเรียนถ่ายทอดผ่านแนวคิดให้เด็กๆ เข้ามามีส่วนร่วมมีการ
เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต ถ้าไม่เช่ือฟังจะทําให้ประเพณีหายไป ต้องให้ผู้ใหญ่เป็นหลักสําคัญเป็นการ
แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ มีการร่วมประชุมกับผู้นําชุมชนและกรรมการวัด เพ่ือช้ีแจงการแบ่ง
มอบหมายหน้าท่ีมีการประเมินผลให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 

ฉลาด จักรพิมพ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง: การอนุรักษ์และพัฒนา
ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม ภาคอีสานตอนบน เพื่อศึกษาประวัติ
ความเป็นมาของงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของภาคอีสานตอนบน ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
การใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของภาคอีสานตอนบน และศึกษาการอนุรักษ์และ
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พัฒนาการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของภาคอีสานตอนบน 

ผลการศึกษาพบว่า การจัดงานประเพณีบุญออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งของภาคอีสาน
ตอนบนนั้นมีมานานกว่าหนึ่งร้อยปีแล้ว ซึ่งปรากฏตามหลักฐานในงานนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเอาไว้
อย่างเหนียวแน่น มีการพัฒนาลักษณะและรูปแบบของปราสาทผึ้งให้มีความวิจิตรงดงามมีการจัดงาน
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งอย่างย่ิงใหญ่ ซ่ึงเป็นประเพณีที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี
มีปัญหาสําคัญ คือ การขาดแคลนช่างทําปราสาทผึ้งของท้องถ่ิน มีปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีการใช้งบประมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี มีปัญหาด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ
และหน่วยงานท่ีสนับสนุน แต่ถึงอย่างไรก็ตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและชุมชนในท้องถิ่นสามารถจัดงาน
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งได้เป็นอย่างดี เพราะแต่ละจังหวัดมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นประกอบกับเป็นประเพณี
ที่สําคัญของชาวอีสานและเอ้ือต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธ์ุ 
ภาษาวรรณกรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน พิธีกรรมและความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา 
โบราณสถานโบราณวัตถุ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพภูมิศาสตร์และสภาพทางธรรมชาติที่งดงาม 
ซึ่งท้ังส่วนภาครัฐและเอกชนควรที่จะร่วมมือกันอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการจัดงาน
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งนี้ต่อไป 

สําหรับการอนุรักษ์จะมีด้านการป้องกันการสงวนรักษาบํารุงและดูแลและการใช้อย่าง
ฉลาดและคุ้มค่าและการพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านของการจัดการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
ของภาคอีสานตอนบน จะมีการริเริ่มสร้างสรรค์ การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเม่ือ ข้อหน่ึง ชุมชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและให้ความร่วมมือดําเนินการอย่างจริงจัง
และต่อเน่ือง ข้อสอง ชุมชนต้องรักและหวงแหนวัฒนธรรมภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
ข้อสาม มีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง ข้อสี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลต้องมีนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างย่ังยืน และข้อห้า ผู้มีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
ในการจัดงานอย่างแท้จริงได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

โดยสรุปการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาพ้ืนบ้านประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในภาคอีสานตอนบน การดําเนินงานต้องเป็นประโยชน์แก่ชุมชน
ในด้านการส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งในชุมชนและนอกชุมชน การสร้าง
ความตระหนักในการเป็นเจ้าของและรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น การมีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ
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ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน และการเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมท่ีดีงามความงดงามของธรรมชาติตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน
สมควรให้ความร่วมมือกันและให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้การจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 
ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภาคอีสานตอนบนให้คงอยู่คู่
กับภาคอีสานตลอดจนมีความเจริญก้าวหน้าและย่ังยืนตลอดไป 

 
งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

ผู้ศึกษาได้ทําการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการฟ้ืนฟูวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านโดยชุมชน จากงานการศึกษาของหลายท่าน โดยจําแนกการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี
เน้นการปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักในคุณค่าของท้องถิ่น และกลุ่มท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ดังนี้ 

1. กลุ่มที่เน้นการปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักในคุณค่าของท้องถ่ิน 
งานที่อธิบายถึงพลังของท้องถิ่นอีกช้ินหน่ึง คืองานเขียนของ ยศ สันตสมบัติ (2543) 

ศึกษาเร่ือง หลักช้าง: การสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ไทในใต้คง ได้สะท้อนให้เห็นว่า เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในชุมชนของคนไทใต้คง หลังจากการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ ในปี ค.ศ. 1949 การยกเลิกระบบ
เจ้าฟ้าและการเปลี่ยนแปลงในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมส่งผลให้คนไทใต้คงรู้สึกแปลกแยก ทําให้
คนไทใต้คงต้องนิยามความหมายของตัวตนใหม่ เป็นการแสดงอัตลักษณ์เพ่ือสิทธิในการกําหนดและ
จัดการชีวิตของตนเอง อีกท้ังยังเป็นความพยายามต่อสู้เพ่ือแย่งชิงอํานาจในการนิยามความหมาย
ของอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทใต้คง พยายามสร้างจิตสํานึกและตีความหมายทางประวัติศาสตร์ที่มิได้
เป็นเพียงการถวิลหาความรุ่งเรืองในอดีต ความอบอุ่นม่ันคงภายใต้ระบบเจ้าฟ้าและไม่ใช่ความพยายาม
ในการแยกตัวเป็นอิสระ หากแต่เป็นความพยายามในการนิยามความมีตัวตนของคนไทใต้คงด้วยการ
ต่อต้านความเหนือกว่าของชาวจีน และเน้นการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

สุมิตร ปิติพันฒน์ และดํารงพล อินทร์จันทร์ (2545) ศึกษาเรื่อง การฟ้ืนฟูวัฒนธรรม
ของไทอาหมในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย เพ่ือทําความเข้าใจอุดมการณ์และปฏิบัติการในการฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมของไทอาหม กลุ่มประชากรใหญ่สุดในเขตตอนบนของรัฐอัสสัมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศอินเดีย ผลการศึกษาพบว่า ความพยายามในการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ของชาว
ไทอาหม ผ่านการผลิตภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ชนชั้นและเชื้อชาติ เป็นการกระทําเพื่อต่อรอง
ความเป็นธรรมทางการเมือง ด้วยคิดว่า อํานาจทางการเมืองจะช่วยแก้ปัญหาทางด้านการพัฒนาและ
รักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุได้ และความพยายามในการฟ้ืนฟูภาษาและวัฒนธรรม เป็นกระบวนการ
ที่ทําให้ความเป็นชาติพันธ์ุเป็นสิ่งท่ีมองเห็นได้และได้รับการตอบรับ เป็นกระบวนการที่มีความ
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สลับซับซ้อน ทั้งในขั้นตอนการต่อรอง การใช้ เลือกสรร นิยาม ผลิตซํ้าความหมาย เพ่ือขีดเส้นแบ่ง
ความเหมือนและความต่าง ระหว่างไทอาหมกับไม่ใช่ไทอาหม ผ่านเครื่องมือและสัญลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่ถูกสร้างจากอดีตมาใช้สอดรับกับภาวะปัจจุบัน ได้แก่ อาหม-บุราณจี การเชิดชูวีรบุรุษ
ของชาวไทอาหม การเปิดโรงเรียนสอนภาษาไท การให้นิยามความเป็นไทในโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ไท 
เวทีสาธารณะและสัญลักษณ์ 

และความพยายามเปิดพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือประกาศตัวตนทางวัฒนธรรมด้วยการ
ผลิตซํ้าอดีต ผ่านการคัดสรร จัดวางตําแหน่งแห่งท่ี การตอบโต้ทางสัญลักษณ์ และการต่อรองทาง
การเมือง หากพื้นที่ในการประกาศตัวตนของคนไทอาหมนั้น ก็ไม่ได้ขีดวงจํากัดของเขตเพียงกลุ่ม
ของตนเองเท่าน้ัน ยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มอีกด้วย การปฏิบัติการทางภาษาและ
วัฒนธรรม พบว่า พิธีกรรมเมดํ้าเมผี ประสบความสําเร็จในการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมทางกลาง
กระแสอิทธิพลของวัฒนธรรมฮินดูและอัสสัมมิส ทว่ามีเงื่อนไขกํากับตามบริบทแวดล้อมของชุมชน
แห่งนั้นด้วย 

การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุไทอาหม จึงเป็นการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ เพ่ือ
ต่อรองอํานาจทางการเมือง และยกระดับสถานภาพทางสังคมของกลุ่มชาติพันธ์ุของตนเอง ภายใต้
บริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของอัสสัม รัฐชาติอินเดีย ผ่านกระบวนการเคลื่อนไหว
ทั้งในระดับปัจเจกและสาธารณะ โดยอาศัยเครื่องมือและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม หากกระบวนการ
ดังกล่าวไม่ได้เป็นปฏิบัติการที่สําเร็จรูป มีความสลับซับซ้อน ประเพณีและพิธีกรรมที่ปรากฏเป็น
ประดิษฐ์กรรมทางวัฒนธรรม ที่ผลิตซํ้าอดีตตามแบบแผนเดิมถูกนํามาฟ้ืนฟูอย่างแพร่หลาย รวมทั้ง
เพ่ือตอบสนองบริบทและสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนไป 

เมธาวี ศิริวงศ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ประเพณีประดิษฐ์กับการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม กรณีศึกษา งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือศึกษา
กระบวกการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น ในด้านการร้ือฟ้ืนและพัฒนาการใช้ทรัพยากร
วัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัยที่สร้างพลังและจิตสํานึกร่วมกันของคนในท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า 
งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขันธ์ ปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่สร้างพลังและจิตสํานึกร่วมของกลุ่มคน
ในท้องถิ่น และเป็นพื้นที่ทางสังคมแห่งใหม่ให้กับทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่น รูปแบบการจัดการ
ของกลุ่มคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องยังมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือนําเสนอตัวตนต่อสาธารณชนมากกว่า
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มคนท้องถิ่น ทําให้เป้าหมายของการจัดกิจกรรมเปลี่ยนไป
จากเดิมเคยท่ีเป็นการสร้างเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจร่วมกันของชุมชน 
กลายเป็นการช่วงชิงบทบาทเพื่อผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มคนแทนการร่วมมือระหว่างกลุ่มคนท้องถิ่น 
นอกจากน้ี งานเทศกาลแซนโฎนตาขุขันธ์ มีศักยภาพในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สาธารณะของชุมชน
ผ่านกระบวนการสื่อความหมายและการถ่ายทอดชุดความรู้ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยการ
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สนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนในท้องถิ่น พร้อมการพัฒนาผลผลิตทางวัฒนธรรมในรูปแบบ
สินค้าวัฒนธรรม และการสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และจําหน่ายสินค้าวัฒนธรรม
ของท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม 

เช่นเดียวกับ อาทิตยา จันทิมา (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความเป็นยอง: การฟ้ืนฟูวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ในภาวะสมัยใหม่ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมของกลุ่มคนยอง ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในอําเภอเมืองลําพูน ศึกษากลไกและ
กระบวนการในการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมของตนเอง และการเปล่ียนแปลงของอัตลักษณ์ของในภาวะสมัยใหม่ 
ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมมีทั้งแรงผลักดันจากภายนอกและแรงดึงดูด
จากภายใน แรงผลักดันจากภายนอกท้ังทางอ้อมและทางตรง เป็นผลสืบเนื่องจากการคุกคามของเศรษฐกิจ
ทุนนิยมและการสถาปนาประวัติศาสตร์ของรัฐที่สร้างความเลื่อมล้ําต่อประวัติศาสตร์ของคนยอง 
ทําให้คนยองขาดการสืบทอดทางวัฒนธรรม จําต้องรับเอาวัฒนธรรมของรัฐเข้ามาแทนท่ี ส่วนแรงผลัก
ทางตรงจากภายนอกนั้น รัฐพยายามฟื้นฟูวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว โดยการนําเอารูปแบบ
ทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ ประเพณีของคนยองมาประยุกต์ใช้ แรงผลักดันนี้ได้สร้างความตื่นตัว
ให้คนยองเข้ามาต่อรองพื้นที่ทางสังคม สําหรับปัจจัยที่เป็นแรงดึงดูดจากภายใน มีการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมระหว่างคนยองในประเทศพม่าและคนยองในประเทศไทย ซ่ึงริเริ่มโดยพระครูเวฬุวัน
พิทักษ์ กระตุ้นให้เกิดสํานึกในรากเหง้าของตน ประกอบกับงานเขียนประวัติศาสตร์ของคนยอง 
ของอาจารย์แสวง มาละแซม ได้สร้างพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ในฐานะที่มีบรรพบุรุษผู้ซ่ึงมีบทบาท
สําคัญในการฟ้ืนฟูเมืองลําพูนในอดีต 

กลไกและกระบวนการในการฟ้ืนฟูวัฒนธรรม พบว่า เป็นการขับเคลื่อนของผู้นํา 
กลุ่มคนท่ีเป็นทั้งเครือข่ายทางสังคมเดิม และองค์กรที่จัดต้ังขึ้นมาใหม่ เริ่มต้ังแต่นักวิชาการ ทั้งคนยอง
และคนนอกได้ทําหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีสาธารณะ โดยจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ 
จัดสัมมนา เชิดชูบุคคลสําคัญที่มีช่ือเสียง สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา เป็นต้น 
พระสงฆ์ก็เป็นผู้นําในการสืบสานประเพณีที่เด่นชัด คือ การจัดประเพณีตามต้นสลากย้อม ที่ได้รับ
ความร่วมมือจากคนยองในชุมชน สมาคมชาวยอง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ งานติดตามรากเหง้า
ชาวยอง ช่ือ “โตยฮอยบ่ะเก่า ฮากเหง้าจาวยอง 202 ปี” ที่นําเสนออัตลักษณ์ยองในรูปแบบซ่ึงถือเป็น
การประดิษฐ์ประเพณีใหม่ ตลอดจนสภาพวัฒนธรรมชุมชนวัดประตูป่า มีโครงการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท่ีเป็น
รูปธรรมในชุมชน อาทิ การฟ้อนยอง การรณรงค์ให้และใช้ภาษายองในเวทีระดับของชุมชน กลไกและ
กระบวนการการฟ้ืนฟูทางวัฒนธรรมเล่านี้ จึงเป็นการสร้างและผลิตซํ้าอัตลักษณ์ของให้ปรากฏในระดับ
สาธารณะท่ีสามารถยืนยันความเป็นตัวตนเองของคนยอง 
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อัตลักษณ์มีความลื่นไหลสอดคล้องกับบริบททางสังคม การเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์
ยองในภาวะสมัยใหม่ เรื่องต้ังแต่คนยองสามารถสร้างพ้ืนที่ของการต่อรองกับกลุ่มที่มีอํานาจเหนือกว่า 
เพิ่มมากขึ้น ผ่านการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ยอง เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มอื่นๆ การใช้ภาษายอง
ในสถานที่ราชการของความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่มาจากรากเหง้าเดิมและสร้างขึ้นมาใหม่ “ความเป็นยอง” 
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มคนยองที่สามารถแยกความเป็นยองออกจากลุ่มอื่นๆ เป็นเครื่องมือ 
เพ่ือตอบรับกับความเปล่ียนแปลงที่เข้ามาสู่สังคมในอําเภอเมืองลําพูน 

2. กลุ่มที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
งานที่อธิบายถึงการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ผู้ศึกษาได้ทําการรวบรวมข้อมูลไว้ ดังน้ี  
ไพศาล สรรสรวิสุทธ์ิ และคณะ (2551) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการวัฒนธรรม

แบบมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาการบริหารจัดการประเพณีสลากภัตของหมู่บ้านหนองไทร 
ตําบลเขาชายธง อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมเก่ียวกับประเพณี
สลากภัต และศึกษาการอนุรักษ์ การสืบทอด การปรับประยุกต์ การส่งเสริมและเผยแพร่การบริหารจัดการ
ประเพณีสลากภัต ของหมู่บ้านหนองไทร อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า 

กระบวนการการมีส่วนร่วมเก่ียวกับประเพณีสลากภัต พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดงานประเพณีสลากภัตมีบุคคลหลายฝ่าย สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาชายธง ผู้นําท้องถิ่น ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ชาวบ้านตําบลเขาชายธงและปราชญ์ชุมชน 
พระภิกษุสงฆ์และเยาวชน หลักเกณฑ์การเข้าร่วมงานประเพณีสลากภัต การเข้าร่วมงานประเพณี
สลากภัตอาจกล่าวได้ว่า จะมีคน 2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน คือ ชาวบ้านท่ัวไปที่นําหาบมาทําบุญอย่างเดียว 
กับชาวบ้านที่นําหาบมาประกวด สําหรับชาวบ้านที่นําของมาทําบุญสามารถนําอาหารคาวหวานตามกําลัง
ทรัพย์ของแต่ละครัวเรือนได้โดยไม่ได้มีการจํากัดชนิดของอาหาร สําหรับผู้ที่จะส่งหาบประกวด นั้น 
แต่ละหมู่บ้านจะต้องตระเตรียมนําหาบมาในการทําบุญและในการประกวดอย่างน้อยหมู่ละ 2 หาบ 
ในแต่ละหาบจะต้องมีอาหารคาวหวาน ที่สําคัญคือ แกงเลียง บัวลอย ข้าวเหนียวมะม่วง ที่เหลือ
แล้วแต่สะดวก   

ในการจัดงานประเพณีสลากภัตในภาพรวมจะมีระบบการแบ่งงานดังนี้ คือ ผู้นําชุมชน
ของทุกหมู่มาร่วมประชุมก่อนงานประมาณ 15 วัน และผู้นําชุมชนจะประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว 
การประชุมประชาคม และการบอกปากต่อปาก และในวันก่อนวันงานมักทายกวัดคีรีวงมีหน้าท่ีทําไม้
จัดกองกฐินแจกหมู่บ้านละประมาณ 50 ไม้ ร่วมกันบริจาคเงินทําบุญ โดยหมู่บ้านท่ีเป็นเจ้าภาพงาน
สลากภัต จะต้องจัดเตรียมสถานท่ี และอบต. ทําหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยของสถานท่ี คอยช่วยเหลือ
เร่ืองโต๊ะ เก้าอ้ีภายในวันงาน ในวันจัดงานผู้นําชุมชนมีหน้าที่นิมนต์พระในหมู่บ้านของตนเองมาร่วมงาน
ภายในวันงาน โดยจะนิมนต์พระทั้งหมด 4 วัด ในตําบลเขาชายธงมารวมกันที่วัดคีรีวง หมู่ที่ 6 
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บ้านหนองไทร และแต่ละหมู่บ้านจะจัดเตรียมหาบของแต่ละหมู่เข้าประกวด โดยชาวบ้านกลุ่มท่ีทําหาบ
จะแบ่งงานกันทําภายในกลุ่ม ซ่ึงแบ่งออกเป็น กลุ่มทําหาบ กลุ่มทําอาหารหวาน ทําอาหารคาว 

การอนุรักษ์ การสืบทอด การปรับประยุกต์ การส่งเสริมและเผยแพร่การบริหาร
จัดการประเพณีสลากภัต ของหมู่บ้านหนองไทร อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การอนุรักษ์
และสืบทอดประเพณีสลากภัต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีสลากภัต 
เรื่องการส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีสลากภัตของหมู่บ้านหนองไทร พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง คนในชุมชนมีความสําคัญในการช่วยเหลือทางวัดในการส่งเสริมและเผยแพร่การจัดงานประจําปี
สลากภัต อยู่ในระดับมาก  

จรูญ นราคร (2551) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชน 
ในการบริหารจัดการวัฒนธรรม: กรณีศึกษาประเพณีรับเทียมดาในตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด
และชุมชน ในการบริหารจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น ศึกษาประเพณีรับเทียมดา และบทบาทหน้าที่ของ
ประเพณีรับเทียมดาที่มีต่อชุมชน และแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการงานประเพณีรับเทียมดา 
สําหรับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า  

การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม
จังหวัด และชุมชน พบว่า การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการเข้าร่วมเป็นทีมวิจัย และคณะทํางาน 
การร่วมตั้งโจทย์วิจัย การร่วมเขียนโครงร่างวิจัย/ร่วมออกแบบวิจัย การร่วมสร้างเครื่องมือวิจัย 
การร่วมคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การร่วมเก็บข้อมูล การร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล การร่วมวิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูล การร่วมเขียนรายงานการวิจัย และการร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการประเพณีรับเทียมดา 

บทบาทหน้าที่ของประเพณีรับเทียมดาที่มีต่อชุมชน พบว่า เป็นการส่งเสริมความกตัญญู
กตเวที การส่งเสริมและสร้างความสามัคคี การประสานความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน การรวม
และอนุรักษ์ศิลปะการแสดง และการละเล่นพ้ืนบ้าน การให้ความบันเทิง การให้ความสุข/สนุกสนาน 
การให้ความรู้ การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การทบทวนชีวิต การสร้างจิตสํานึกร่วมในความเป็น
พวกเดียวกันของคนในชุมชน การช่วยรักษาแนวปฏิบัติของท้องถิ่น การส่งเสริมศาสนา และรักษา
บรรทัดฐานทางสังคม การส่งเสริมให้คนกระทําความดี และ การสร้างอัตลักษณ์ร่วมของคนในชุมชน 

แนวทางในการบริหารจัดการประเพณีรับเทียมดา สําหรับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สรุปได้ ดังนี้ (1) รัฐควรส่งเสริม/สนับสนุนประเพณีรับเทียมดาโดยการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ
สนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม (2) ควรหาวิธีการสร้างสํานึกร่วมของคนในชุมชนให้เห็น
คุณค่า และความสําคัญของประเพณีนี้ และให้มีการปฏิบัติเป็นประจําอย่างต่อเนื่องเพ่ือมิให้สูญหาย 
(3) ปลูกฝังให้อนุชนรุ่นหลัง เข้าใจ และรู้คุณค่าของประเพณีรับเทียมดา โดยทางภาครัฐควรนําประเพณี
มาสร้างเป็นองค์ความรู้และเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (4) สถานศึกษาควรบรรจุ
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ประเพณีรับเทียมดาเป็นประเพณีท้องถิ่นของตําบลดีหลวงในการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือให้เยาวชน
ได้ศึกษา เกิดความรัก หวงแหนในประเพณีย่ิงขึ้น (5) ผู้ใหญ่ พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรนําลูกหลานไปร่วม
ประเพณีทุกครั้ง และให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรม และได้มีโอกาสแสดงออก เพ่ือปลูกฝัง
และให้เกิดความเคยชิน (6) ควรหาผู้สืบทอดสําหรับเป็นผู้นําประกอบพิธีกรรม (7) รัฐควรร่วมกับชุมชน
จัดประเพณีรับเทียมดาให้ย่ิงใหญ่ สมบูรณ์แบบเพ่ือจะได้ติดตาและอยู่ในความทรงจํา เม่ือถึงเวลาจะได้
ปฏิบัติติดต่อกันทุกปี (8) ควรทําข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ผู้นําชุมชน/กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน/ชุมชน (ชาวบ้าน) 
ให้ประเพณีรับเทียมดาเป็นประเพณีของท้องถ่ิน โดยกําหนดให้จัดเป็นประจําทุกปี 

สุนทร ศรีหนองบัว (2551) ศึกษาเรื่อง การเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือการจัดการวัฒนธรรม
ท้องถิ่นบ้านสาวะถี ตําบลสาวะถี อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพ่ือศึกษาปัจจัยและเงื่อนไข
การจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการวัฒนธรรม คือ การสร้างจิตสํานึกและสร้างความตระหนักให้เยาวชน
ในท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมถ่ายทอดและบันทึกภูมิปัญญาร่วมกันระหว่างผู้รู้และกลุ่มเยาวชนไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีสะท้อนถึงภูมิปัญญาที่สั่งสมและสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ส่งผลให้
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
บรรพบุรุษ 

อดิสร เมืองเกียง (2556) ศึกษาเรื่อง การจัดการฟื้นฟูประเพณีการตีกลองปู่จา
ในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของชุมชนบ้านใหม่ อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา คุณค่า ความหมาย ทํานองเพลง และประเพณีการตีกลอง
ปู่จาในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา รวมทั้งศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนบ้านใหม่ ตลอดจนประเพณีการตีกลองปู่จาและสภาพปัญหาของการตีกลองปู่จาในพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนา รวมถึงนําเสนอรูปแบบและวิธีการฟื้นฟูประเพณีการตีกลองปู่จาในพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาของชุมชนบ้านใหม่ อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านใหม่ในอดีตมีประเพณีการตีกลองปู่จาในพิธีกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันโกน วันพระ ตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษา รวมทั้งในงานเทศกาลประเพณี
และพิธีกรรมทางพุทธศาสนา แต่ปัจจุบันพบวาการตีกลองปู่จาได้ขาดหายไป เหลือเพียงการตีในช่วง
เทศกาลและประเพณีสําคัญเท่าน้ัน และการศึกษาบริบทชุมชนของชุมชนบ้านใหม่ พบว่าชุมชนบ้านใหม่
มีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย ชุมชนให้ความสําคัญและตระหนักถึงคุณค่า
ของวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดมาแต่อดีต กิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีล้วนประสบ
ผลสําเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชุมชนต้ังไว้ ทําให้ชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม 
ชาวบ้านมีบทบาทในกระบวนการทํากิจกรรมของชุมชนทุกข้ันตอน ชุมชนพยายามและใช้ศักยภาพ
ของตนเองท่ีมีอยู่นํามาเพ่ือค้นหาปัญหา ร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนากิจกรรมภายในชุมชน แสดงออก
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ซ่ึงความเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ใส่ใจและช่วยเหลือกัน ความร่วมมือในการงานของส่วนรวม นํามาซึ่งการ
มีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็ง การนําเสนอรูปแบบและวิธีการฟ้ืนฟูการตีกลองปู่จาในพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนานั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชนเป็นสําคัญ ซ่ึงมีรูปแบบ 
และวิธีการ 2 ประการคือ หน่ึง การฟ้ืนฟูประเพณีการตีกลองปู่จาในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของภาค
ประชาชนในชุมชนบ้านใหม่ด้วยการดําเนินงานโครงการฟื้นฟูประเพณีการตีกลองปู่จาภายในชุมชน 
ที่ชุมชนบ้านใหม่ได้ดําเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมาอยู่แล้ว ด้วยการฟ้ืนฟูการตีกลองปู่จาในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา งานประเพณี และกิจกรรมสําคัญของชุมชน ด้วยการฝึกอบรมการตีกลองปู่จา
ให้กบกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน สอง การประสานขอการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น 
เทศบาลตําบลบ้านใหม่ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ และวัดบ้านใหม่ เพ่ือดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในการฟ้ืนฟู
การตีกลองปู่จาต่อไป 

และแพรวพร สุขัษเฐียร (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ประสบการณ์การเรียนรู้จากกระบวนการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมอย่างมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาชุมชนริมนํ้าจันทบูร เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
และปรับปรุงสถาปัตยกรรม โดยการสร้างการมีส่วนร่วมกับเจ้าของอาคารหรือผู้อยู่อาศัย ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยท่ีเอ้ือให้เกิดแนวทางการอนุรักษ์และกระบวนการมีส่วนร่วมน้ัน จะต้องมีทั้งความร่วมมือ
จากเจ้าของอาคารคนในชุมชนเครือข่าย จึงจะสามารถทําให้เกิดการผลักดันกระบวนการอนุรักษ์
ปรับปรุงสถาปัตยกรรมในชุมชนได้ แม้ว่าในปัจจุบันยังมีข้อจํากัดของการให้ความร่วมมือของเจ้าของ
อาคารและความร่วมมือจากคนในท้องถิ่น รวมถึงยังขาดการสนับสนุนจากเครือข่ายต่างๆ แต่สิ่งท่ี
ผลการวิจัยช้ินน้ีพบคือแนวทางตัวอย่างของการปรับปรุงอาคารบ้านเลขที่ 69 ที่เกิดกลุ่มอาสาสมัครท่ี
มีจิตสํานักรักท้องถิ่น มีความเสียสละ ร่วมคิดร่วมทํามีการทํางานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ จนเป็นบ้าน
เรียนรู้ชุมชนท่ีสามารถถ่ายทอดคุณค่าและความรู้ท้องถ่ินให้กับบุคคลทั่วไปท่ีสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทั้ง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มท่ีเน้นการปลูก
จิตสํานึกและสร้างความตระหนักในคุณค่าของท้องถิ่น และกลุ่มท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้สื่อ
ให้เห็นว่า การร้ืนฟ้ืนวัฒนธรรมเป็นการกระทําเพ่ือแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการต่อรองผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของท้องถิ่นจะต้องได้รับความร่วมมือจากคนในท้องถิ่น และระหว่างกลุ่มเครือข่าย ที่มีส่วนร่วมในการคิด 
การตัดสินใจ ซึ่งจะทําให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนและพลังในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ประสบ
ความสําเร็จ 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
ผู้วิจัยได้นําแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซ่ึงได้ทบทวนไว้ในบทที่ 2 มากําหนดแนวทางในการ

ดําเนินการวิจัย เรื่อง กระบวนการฟ้ืนฟู “แห่ปราสาทผึ้ง” บ้านท่ากกแก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ มีผลอย่างไรต่องาน
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชุมชนบ้านท่ากกแก รวมถึงการนําโครงสร้างของกระบวนการฟ้ืนฟู มาอธิบาย
ขั้นตอนและกระบวนการฟ้ืนฟูงานแห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแก ว่ามีวิธีและข้ันตอนในการดําเนินงาน
อย่างไร รวมถึงวิธีการรับมือในการฟื้นฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เพ่ือท่ีจะดํารงอยู่ในโลกปัจจุบัน 
ซ่ึงประกอบด้วยวิธีการวิจัยดังต่อไปน้ี 

1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ค้นคว้าจากหนังสือ เอกสารทางการ
ศึกษา บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยต่างๆ เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับแนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์
และแนวคิดท้องถิ่นนิยม แนวคิดเรื่องการฟ้ืนฟู วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์เมืองหล่ม การจัด
งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาประกอบในการอธิบาย อ้างอิง และ
เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการฟ้ืนฟู “แห่ปราสาทผึ้ง” บ้านท่ากกแก 

2. การเก็บภาคสนาม (Field Study) ผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนามที่
บ้านท่ากกแก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตําบลตาลเด่ียว อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2558 
และ พ.ศ. 2559 ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษชาวลาว ทั้งในรูปแบบของงานประเพณี พิธีกรรมทางศาสนาและความเช่ือ อีกท้ังยังเป็น
หมู่บ้านหน่ึงที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากกระแส
โลกาภิวัตน์ รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีเข้ามาในชุมชน ทําให้เกิดการเรียนแบบวัฒนธรรมจากภายนอก 
ส่งผลให้งานแห่ปราสาทผึ้งของชุมชนบ้านท่ากกแกถูกลดความสําคัญลงไป 

2.1 การสังเกตการณ์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังน้ี 
2.1.1 การสังเกตการณ์ทั่วไป โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพ่ือ

สร้างความคุ้ยเคยกับคนในชุมชนบ้านท่ากกแก ตําบลตาลเด่ียว จังหวัดเพชรบูรณ์ สังเกตสภาพชุมชน 
วิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของคนในชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การเข้าร่วมงานบุญของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น 
งานบุญพระเวส งานบุญซําฮะ งานบุญสรงนํ้าหรือบุญสงกรานต์ และงานบุญข้าวประดับดิน 

2.1.2 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผู้วิจัยทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยร่วมทํากิจกรรมกับชุมชนต้ังแต่การประชุมวางแผนจัดงาน การเตรียมงาน และ



36 
 

การดําเนินงาน สอบถามด้วยวิธีสัมภาษณ์ถึงสภาพปัจจุบันของบ้านท่ากกแกและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
กระบวนการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแก ระหว่างน้ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์จดบันทึก
รายละเอียดในด้านต่างๆ ได้แก่ ขั้นตอนในการจัดงาน รูปแบบ กระบวนการบริหารจัดการและการให้
ความหมายเก่ียวกับการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชุมชนบ้านท่ากกแก รวมถึงการบันทึกภาพ
ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ  

2.2 การสัมภาษณ์ (Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ 
(Interviewing) แบบไม่มีโครงสร้างและแบบมีโครงสร้าง โดยสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการฟื้นฟู
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านโดยชุมชนผ่านประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแก ได้แก่ ผู้นําชุมชน 
พระภิกษุสงฆ์ ผู้สูงอายุ เยาวชน กลุ่มวัยกลางคน และตัวแทนจากส่วนราชการ สอบถามด้วยวิธี
สัมภาษณ์เชิงลึกกับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านท่ากกแก พร้อมทั้งสํารวจพ้ืนท่ี ศึกษาบริบทชุมชน 
และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured interview) เป็นการสัมภาษณ์ทั่วๆ ไป ถึงสภาพ
ปัจจุบันของบ้านท่ากกแก ตําบลตาลเด่ียว อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเร่ืองวิถีการดําเนินชีวิต 
ความเช่ือ การเข้าร่วมงานประเพณีในชุมชน ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน รวมไปถึง
การเปล่ียนแปลงทางด้านวัฒนธรรมของชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายและสรุป โดยทําการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) ใน 6 กลุ่ม คือ 

2.2.1 กลุ่มผู้นําชุมชน จํานวน 6 คน เพ่ือทราบข้อมูลประวัติความเป็นมาของ
ชุมชนบ้านท่ากกแก บริบทของชุมชน รวมไปถึงวิถีการดําเนินชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน กระบวนการ 
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานราชการท้ังภายในและภายนอกชุมชน และ
มุมมองในเร่ืองการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแก 

1. นางสายนภา  ภูอินอ้อย   นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลตาลเด่ียว 
2. นายสวัสด์ิ  พรมชัย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  4 
3. นายสุนทร  ท้าวเงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่  8 
4. นายทองสุก  สุนลี  หัวหน้าคุ้มบ้าน 
5. นางสาวบุญโฮม  มาสี หัวหน้าคุ้มบ้าน 
6. นางสาวอรทัย  ทองย่ิง หัวหน้าคุ้มบ้าน 

2.2.2 พระภิกษุสงฆ์ จํานวน 1 รูป ได้แก่ พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เพ่ือให้ทราบ
ถึงแนวคิดในการริเริ่มการฟ้ืนฟูงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน โดยชุมชนผ่านประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง
บ้านท่ากกแก กระบวนการในการสร้างแรงจูงใจและชักชวนผู้นําชุมชน ชาวบ้าน และเยาวชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการฟื้นฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง แนวคิดในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐให้
เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดงานของชุมชน และถึงเป็นแรงผลักดันหลักท่ีเข้ามาช่วยในการ
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ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งให้เป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงการก่อต้ัง
ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม กลุ่มมูลมังวัดท่ากกแก เพ่ือเป็นเครือข่ายในการดําเนินงานของ
ชาวบ้านท่ากกแก 

2.2.3 กลุ่มผู้สูงอายุ จํานวน 10 คน เพื่อทราบถึงข้อมูลการมีส่วนร่วมในการ
ฟื้นฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชุมชนบ้านท่ากกแก รวมถึงแนวคิดในการชักชวนกลุ่มเยาวชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูงานแห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแก 

1. นางหนูพิน  ล้วนทอง 
2. นางสีดา  ท้าวเงิน 
3. นางคําไข่  กองทอง 
4. นางหนูทอง  แสงด้วง 
5. นายชัยรัตน์  สาน้อย 
6. นายบาง  ทองมาก 
7. นายยุทธ  ท้าวเงิน 
8. นายยอด  สายแสงจันทร์ 
9. นายผัก  โสมภา 
10. นางสังเวียน  สุนลี 

2.2.4 กลุ่มเยาวชน จํานวน 10 คน เพ่ือทราบถึงแรงจูงใจที่เข้ามามีส่วนในการฟ้ืนฟู
งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชุมชนบ้านท่ากกแก และความสนใจในเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟู
การแต่งกายและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  

1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ใคร้ทอง 
2. เด็กหญิงณัฐฐิชา  ทิพวงศ์ 
3. เด็กหญิงณัฐฐนันท์  ทิพวงศ์ 
4. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองนาม 
5. เด็กหญิงจิรพรรณ  ไกรสิงห์ 
6. เด็กหญิงศุทธวดี  โพธ์ิทอง 
7. เด็กหญิงอมฤตา  มุงธิสาร 
8. เด็กชายศิริพงษ์  แก้วกุลบุตร 
9. เด็กหญิงกมลณัฐ  แสงศรี 
10. เด็กชายณัฐพงศ์  กลัดป้อม 



38 
 

2.2.5 กลุ่มวัยกลางคน จํานวน 14 คน เพ่ือทราบถึงข้อมูลการมีส่วนร่วมในงาน
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง รวมถึงแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
ของชุมชนบ้านท่ากกแก 

1. นางสาวชมพูนุช  เบ้ียอ่อน 
2. นางสาววิภาวี  เบ้ียอ่อน 
3. นางสาวรัศมี  สุนลี 
4. นายสรเพชญ์  ทองนาม 
5. นายสุดใจ  เช่ืองแสง 
6. นางถาวร  เช่ืองแสง 
7. นายรติกร  ทุมไสว 
8. นางหล้า  เสนานุช 
9. นางธันยา  คํามี 
10. นางสาวยุพิน  แก้วอุตสาห์ 
11. นางคําพัด  แก้วอุตสาห์ 
12. นางสง่า  สุประการ 
13. นางบังอร  เรืองคํา 
14. นางมณัญชญา  วิระปิง 

2.2.6 กลุ่มตัวแทนจากส่วนราชการ จํานวน 3 คน เพ่ือทราบถึงข้อมูลในส่วน
ของการให้การสนับสนุนทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบองค์ความรู้ การให้ข้อคิดและรูปแบบใน
การจัดงาน และแนวทางการประชาสัมพันธ์งาน  

1. นายวิศัลย์  โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. ผศ. ดร. สําราญ ท้าวเงิน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
3. อาจารย์ ดร.บุญช่วย สุทธิรักษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) คือ การนําเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า วิจัย

มาจัดทําให้เป็นระบบและหาความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อการดํารงอยู่
และการเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์ที่ศึกษา ข้อมูลท่ีนําไปวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์ สังเกต และมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากการรวบรวม ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นําข้อมูลท่ีได้มาเช่ือมโยง
และหาความสัมพันธ์ของข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการเอาคําสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบ เพ่ือ
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ทําความเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการฟ้ืนฟู “แห่ปราสาทผึ้ง” บ้านท่ากกแก อําเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ ซ่ึงการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิเคราะห์สรุป แบบบรรยาย (Descriptive 
Analysis) โดยใช้วิธีการตีความ แปลความหมาย หาข้อสรุปจากข้อมูลท่ีเป็นรูปธรรมที่ได้มาจาก
กระบวนการเก็บข้อมูล ได้แก่ 

3.1 ถอดข้อความจากเครื่องบันทึกเสียงสัมภาษณ์์อย่างละเอียด ชนิดคําต่อคําโดยไม่
มีการข้ามประโยค เพ่ือใช้้ในการวิเคราะห์์และตรวจสอบได้ภายหลัง 

3.2 จัดเตรียมข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ และจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ให้สะดวกพร้อมใช้ในการวิเคราะห์ 

3.3 จัดหมวดหมูข้อมูลให้ตรงตามกรอบประเด็นหรือวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีต้ังไว้ 
3.4 ทบทวนข้อมูลในแต่ละหมวดหมู่ สร้างความเข้าใจ จากน้ันทําข้อสรุปช่ัวคราว 

ตัดทอนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือท่ีต้องการออก แล้วเขียนข้อสรุปในแต่ละเรื่อง 
3.5 นําข้อสรุปในแต่ละเรื่องมาสร้างความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน เพ่ือตอบปัญหาการวิจัย

ในภาพรวม 
3.6 ประมวลและสรุปข้อเท็จจริง เพ่ือหาแบบแผน ปัจจัยความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ 

และดําเนินการเช่ือมโยงกันระหว่างแนวคิดทฤษฎีกับสิ่งที่ค้นพบ 
3.7 พิสูจน์ข้อสรุป ดําเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อสรุปที่ได้ก่อนหน้าน้ันถูกต้อง ด้วย

การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลว่าเป็นแทนที่แท้้จริงหรือไม่ ตรวจสอบอคติของผู้วิจัย ตรวจสอบ
แบบสามเส้า ประเมินคุณภาพของข้อมูล และตรวจสอบข้อสรุปที่ได้กับผู้ให้ข้อมูล เพ่ือให้ข้อสรุปที่ได้
มีความน่าเช่ือถือจากน้ันดําเนินการจัดทํารายงานวิจัยเผยแพร่ต่อไป 

4. การนําเสนอผลการวิจัย 
งานวิจัย เร่ือง กระบวนการฟ้ืนฟู “แห่ปราสาทผึ้ง” บ้านท่ากกแก อําเภอหล่มสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีรูปแบบการนําเสนอผลการศึกษาในลักษณะของการบรรยายความ (Descriptive 
Analysis) ซ่ึงผลท่ีได้จากการศึกษา สํารวจ ประเมิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ จะนําไปสู่
กระบวนการสังเคราะห์เพ่ือนําเสนอแนวทางการศึกษา เพ่ือทําความเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการ
ฟ้ืนฟู “แห่ปราสาทผึ้ง” บ้านท่ากกแก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิด ได้พัฒนามาจากงานศึกษาแนวคิดเรื่องแนวคิดโลกาภิวัติน์และแนวคิด

ท้องถิ่นนิยม ประกอบกับแนวคิดการฟ้ืนฟู เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สร้างแนวทางในการศึกษากระบวนการ
ฟ้ืนฟู “แห่ปราสาทผึ้ง” บ้านท่ากกแก สามารถกําหนดแนวคิดในการวิจัยได้ดังน้ี 
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บทที่ 4 
บริบทชุมชนบา้นท่ากกแก ตําบลตาลเด่ียว อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
บ้านท่ากกแก เป็นชุมชนท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนที่อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ยึดถือประเพณี

เก่าแก่ตามแบบประเพณีของชาวลาว คือ ฮีต 12 (ประเพณี 12 เดือน) ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษท่ีอพยพ
มาจากเมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจันทน์ ต้ังอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีลักษณะ
ทางกายภาพเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มแบบท้องกระทะ ประกอบด้วยเนินเขา ป่า และที่ราบเป็นตอนๆ สลับกันไป
มีแม่นํ้าป่าสักเป็นแม่นํ้าสายหลักไหลผ่าน มีประชากรอาศัยอยู่ตลอดสองฝ่ังของลํานํ้าป่าสัก ลักษณะ
ทางกายภาพดังกล่าว ส่งผลต่อรูปแบบการดําเนินชีวิตของชุมชนบ้านท่ากกแก ยังประโยชน์ทั้งในด้าน
การอุปโภค บริโภค การเกษตร และการคมนาคม ตามแบบของไทหล่ม 

 
หล่มสัก : เมืองแห่งอารยะธรรม 

อําเภอหล่มสัก ต้ังอยู่ทางทิศเหนือ ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ราว 44 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ประมาณ 1,535.3 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแบบท้องกระทะ ประกอบด้วยเนินเขา 
และป่าไม้ มีเทือกเขาสูงขนาบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 

1. ที่มาของช่ืออําเภอหล่มสัก  
ช่ือ “หล่มสัก” เพ้ียนมาจากคําว่า “ลุ่มสัก” อันหมายถึง ลุ่มแม่นํ้าป่าสัก เนื่องจาก

เป็นเมืองที่มีแม่นํ้าป่าสักไหลผ่าน ชาวอําเภอหล่มสักส่วนใหญ่มีเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษชาวลาว
อพยพมาจากเมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจันทน์ มาอาศัยอยู่ ณ ที่น่ี โดยมีช่ือเรียกว่า “ชาวไทหล่ม” 
บ้านเรือนของผู้ที่อาศัยท่ีน่ีมักปลูกชิดติดกัน โดยเฉพาะในบริเวณหอนาฬิกาประจําอําเภอ (ที่ว่าการ
อําเภอหล่มสัก. 2558) 

2. ที่ต้ังและอาณาเขต 
อําเภอหล่มสักต้ังอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอข้างเคียง 

ดังน้ี 
2.1 ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอหล่มเก่า และอําเภอนํ้าหนาว 
2.2 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอน้ําหนาว และอําเภอคอนสาร (จังหวัดชัยภูมิ) 
2.3 ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
2.4 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอเขาค้อ 



ใ

 

ส่วนท้องถิ่น ป
80,889 คน 
วัฒนธรรมพ้ืน
 

ภาพที่ 2 แสด
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รปกครอง
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ภาพที่ 3 ถนนเส้นหลักในหมู่บ้าน 

(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 23 เมษายน 2560)  
 

 
 
ภาพที่ 4 แสดงภูมิศาสตร์ชุมชนบ้านท่ากกแก 

(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 23 เมษายน 2560) 
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ประชากร 
ประชากรของบ้านท่ากกแก ประกอบไปด้วย 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 มีจํานวนประชากร 

565 คน แบ่งเป็นเพศชาย 261 คน เพศหญิง 304 คน ส่วนครัวเรือนมี 160 ครัวเรือน และหมู่ที่ 8 
มีจํานวนประชากร 502 คน แบ่งเป็นเพศชาย 242 คน เพศหญิง 260 คน ส่วนครัวเรือนมี 158 ครัวเรือน 
(ข้อมูลจากเทศบาลตําบลตาลเดี่ยว, 2558) ประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนบ้านท่ากกแก สืบเชื้อสาย
มาจากบรรพบุรุษชาวลาว  
 
ครอบครัว การแต่งงาน แรงงาน และการถือครองท่ีดิน 

ระบบครอบครัวของบ้านท่ากกแก เป็นครอบครัวขยาย การออกเรือนของชุมชนบ้าน
ท่ากกแก เม่ือแต่งงานแล้วส่วนใหญ่ฝ่ายชายจะมาอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิง ถือเป็นจารีตนิยมแต่งเขยเข้าบ้าน 
เพ่ือต้องการแรงงานทําเกษตรกรรม รูปแบบการแต่งงานของบ้านท่ากกแก ฝ่ายชายจะส่งผู้เฒ่าผู้แก่
ในครอบครัวหรือเครือญาติที่นับถือ มาสู่ขอหญิงสาว ในวันพิธีแต่งงานก่อนท่ีจะมีการผูกแขนสู่ขวัญ 
ทางผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวจะทําพิธีบอกกล่าวผีบรรพบุรุษของตระกูล ที่ห้ิงบูชาของบ้าน เพ่ือให้รับทราบ
ว่าได้มีลูกเขยหลานเขยเข้ามาอยู่ร่วมสายตระกูลเดียวกันให้ช่วยดูแลปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข 
การอยู่อาศัยจึงเป็นลักษณะครอบครัวใหญ่อบอุ่น โดยมีพ่อตา แม่ยาย เป็นญาติผู้ใหญ่ที่คนในบ้าน
เคารพนับถือ และเป็นที่พ่ึงยึดเหนียวจิตใจของลูกหลาน 

การประกอบอาชีพของชุมชนบ้านท่ากกแก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร การถือครอง
ที่ดินได้รับมรดกตกทอดมาจากปู่ ย่า ตา ยาย ครอบครัวในอดีตนิยมมีลูกมาก เม่ือย้อนไปเม่ือประมาณ 
40 – 50 ปีก่อน โดยเฉล่ียแล้วครอบครัวหนึ่งๆ จะมีลูกประมาณ 6 – 7 คน เพราะนอกจากลูกๆ จะได้
ดูแลผู้เป็นพ่อและแม่ในยามแก่เฒ่าแล้ว ยังจะได้มาช่วยกันในเรื่องการทํามาหากิน เม่ือก้าวเข้าสู่ฤดูฝน
จะลงมือทํานา ทําไร่ หลังจากเสร็จสิ้นฤดูเก็บเก่ียวส่วนใหญ่จะไม่ให้ที่ดินว่างเปล่า คือ มีการปลูกพืช
เสริมเพ่ือเป็นรายได้เพิ่มหลังการทํานา และยังมีหน่วยงานของภาครัฐ เช่น เกษตรตําบล คอยเข้ามา
ให้ความรู้ในเร่ือง การทําเกษตรแบบรักษาสิ่งแวดล้อม มีการหมักปุ๋ยชีวภาพในครัวเรือนเพ่ือลดต้นทุน
การผลิตเพ่ิมรายได้  

ปัจจุบัน คนรุ่นใหม่มักแต่งงานกับคนต่างถิ่น เน่ืองจากเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคม จากสังคมเกษตรกรรมท่ีผลิตเพ่ือการยังชีพมาสู่สังคมก่ึงอุตสาหกรรม 
ที่ผลิตเพื่อการพาณิชย์ ส่งผลให้เกิดแรงงานรับจ้างขึ้นจํานวนมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงนิยมออกไป
หางานทําที่เมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ อยุธยา ชลบุรี และสมุทรปราการ เป็นต้น จึงพบคู่ครองที่นั่น 
ด้วยเหตุน้ีแรงงานภาคเกษตรของหมู่บ้านจึงแทบไม่พบคนรุ่นใหม่ และความนิยมในการมีบุตรเพียง 
1 – 2  คน เนื่องจากต้องการให้บุตรได้รับการเลี้ยงดูที่ดี และภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรแต่ละคน
ในปัจจุบันค่อยข้างสูง 
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ภาพที่ 5 แสดงพ้ืนที่ทําการเกษตรบ้านท่ากกแก 

(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 23 เมษายน 2560) 
 

ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านท่ากกแก 
จากการศึกษาเอกสารประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ พบว่า เม่ือปี พ.ศ. 2250 ได้เกิด

ข้อพิพาทระหว่างเมืองเวียงจันทน์และเมืองหลวงพระบางจนเกิดสงครามใหญ่ จึงเป็นเหตุให้ผู้คน
อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาต้ังถิ่นฐานจนเกิดเป็นชุมชนขึ้นในหลายพ้ืนที่ ได้แก่ เมืองนํ้าปาด (จังหวัด
อุตรดิตถ์) เมืองเลย เมืองด่านซ้าย และเมืองหล่ม ผนวกกับปี พ.ศ. 2321 เม่ือครั้งพระวอ (เสนาบดี
เมืองเวียงจันทน์) เกิดความขัดแย้งกับพระเจ้าศิริบุญสาร เจ้าเมืองเวียงจันทน์ (พระบิดาเจ้าอนุวงศ์) 
ทําให้พระวอพาครอบครัวและไพร่พลของตนมาต้ังม่ันที่บ้านดอนมดแดง (อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี) และทําหนังสือขอเป็นข้าขอบขันฑสีมาของกรุงธนบุรี ในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช 
เม่ือพระเจ้าศิริบุญสารทรงรู้ข่าวจึงส่งกองทัพไปฆ่าพระวอที่บ้านดอนมดแดง บุตรหลานพระวอตีฝ่าวงล้อม
ออกมาได้ และนําความไปกราบทูลเร่ืองการสิ้นชีพของพระวอยังกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช
ทรงพิโรธมาก จึงส่งกองทัพภายใต้การนําของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่ 1) และ
เจ้าพระยาสุรสีห์ฯ เข้าตีเมืองเวียงจันทน์ ผลปรากฏว่าสยามตีได้เมืองจําปาศักด์ิ เมืองเวียงจันทน์ และ
เมืองหลวงพระบาง ทั้งสามเมืองจึงตกเป็นประเทศราชของสยามอีกครั้งหน่ึง กองทัพสยามได้กวาดต้อน
ราษฎรชาวเมืองเวียงจันทน์ และเมืองหลวงพระบาง เข้ามาอยู่ในเขตของสยามตั้งแต่เมืองลพบุรี 
สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี นครปฐม ราชบุรี น้ําปาด นครไทย และเมืองหล่ม จึงเป็นเหตุของการ
เพ่ิมจํานวนชาวลาวที่มากข้ึน (ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2543) 



46 
 

จึงเป็นเหตุให้พระสุริยวงษามหาภักดีเดชชนะสงคราม เจ้าเมืองหล่ม ได้ย้ายเมืองหล่ม
ไปสร้างใหม่บริเวณบ้านท่ากกโพธ์ิ ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าป่าสัก ในปี พ.ศ. 2325 ซ่ึงเป็นทําเลท่ีอุดม
สมบูรณ์ พ้ืนที่เหมาะแก่การทําเรือกสวนไร่นา สามารถขยายเป็นเมืองใหญ่ได้ ประกอบกับต้องอาศัย 
แม่นํ้าป่าสักในการขนส่งสินค้า และค้าขายกับเมืองต่างๆ ได้สะดวก โดยเรียกเมืองที่สร้างใหม่ว่า
เมืองหล่มสัก ส่วนเมืองเดิมเรียกว่าหล่มเก่า หรือเมืองเก่า (นฤมล กางเกตุ, 2556) ผู้คนท่ีขยับขยาย
มาจากชุมชนโบราณบ้านท่ากกโพธ์ิ เพ่ือการแสวงหาที่ทํากิน โดยเฉพาะการทํานาและการปลูกอ้อย 

หลังจากสงครามสงบพระเจ้าตากสินมหาราช จึงให้เจ้านันทเสนโอรสของพระเจ้าศิริบุญสาร 
เสด็จขึ้นครองราชย์แทน แล้วแต่งต้ังเจ้าอินทวงศ์เป็นอุปราช ส่วนเจ้าอนุวงศ์และเจ้าพรหมวงศ์ พระอนุชา
ของพระเจ้านันทเสนที่ยังทรงพระเยาว์อยู่ ให้ลงไปเป็นตัวประกันที่กรุงธนบุรี เมื่อถึง พ.ศ. 2347  
เจ้าอินทวงศ์ได้สวรรคต รัชกาลที่ 1 จึงโปรดเกล้าให้เจ้าอนุวงศ์ไปเป็นพระมหากษัตริย์เวียงจันทน์ในฐานะ
เป็นประเทศราชของสยาม จนกระท่ังถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ปี พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์เสด็จมาร่วมงาน
พระบรมศพของรัชกาลท่ี 2 และก่อนที่จะกลับเวียงจันทน์เจ้าอนุวงศ์ได้กราบบังคมทูลต่อ รัชกาลที่ 3 
ว่าจะขอชาวลาวท่ีถูกกวาดต้อนมาต้ังแต่สมัยกรุงธนบุรีกลับไปยังเมืองเวียงจันทน์ด้วย แต่รัชกาลที่ 3 
ไม่โปรดพระราชทานให้เจ้าอนุวงศ์จึงน้อยใจและเสียหน้าเกิดความรู้สึกเป็นศัตรูต่อกรุงเทพฯ ระหว่าง
การเสด็จกลับเมืองเวียงจันทน์จึงได้กวาดต้อนเอาชาวลาวทางฝั่งขวาของแม่นํ้าโขงกลับไปที่เมือง
เวียงจันทน์ด้วย หลังจากน้ันได้รวบรวมกองกําลังแล้วยกกองทัพเข้าตีกรุงเทพมหานคร 

เจ้าอนุวงศ์พร้อมด้วยเจ้าสุทธิสาร (โป๊) ยกทัพหลวงบุกเข้ายึดเมืองนครราชสีมาได้สําเร็จและ
ส่ังให้เจ้าราชวงศ์ (เหง้า) ยกทัพหน้าลงมากวาดต้อนผู้คนที่เมืองสระบุรี เม่ือฝ่ายกรุงเทพฯ รู้ข่าวจึงรีบ
ยกทัพไปที่เมืองสระบุรี แต่พบว่าผู้คนถูกกวาดต้อนไปแล้วจึงต้ังทัพรักษาเมืองสระบุรีเพ่ือรอกําลังทัพ
ใหญ่จากกรุงเทพฯ มาสนับสนุนเพ่ือข้ึนไปตีเมืองเวียงจันทน์ เม่ือเจ้าอนุวงศ์ทราบข่าวการยกทัพของ
กรุงเทพ จึงสั่งให้เจ้าสุทธิสาร (โป๊) ต้ังค่ายรับ ณ เมืองภูเขียว ส่วนเจ้าราชวงศ์ (เหง้า) ต้ังค่ายรับที่เมือง
หล่ม โดยแบ่งกองกําลังออกเป็นหลายส่วนเพ่ือต้ังค่ายตามรายทางจากเมืองเพชรบูรณ์จนถึงเมืองหล่ม 
พร้อมท้ังใช้เป็นที่พักของชาวลาวที่กวาดต้อนมาได้จากหมู่บ้านต่าง ๆ ทั้งหมด 5 ค่าย ดังนี้ ค่ายที่หนึ่ง 
ต้ังทัพอยู่ที่ค่ายบ้านนายม ค่ายที่สอง ต้ังทัพอยู่ที่ค่ายบ้านตะโพน ค่ายที่สาม ต้ังทัพอยู่ที่ค่ายบ้านสะเดียง 
ค่ายที่สี่ ต้ังทัพอยู่ที่ค่ายเมืองเพชรบูรณ์ และค่ายที่ห้า ต้ังทัพอยู่ที่ค่ายเมืองหล่ม เม่ือฝ่ายกรุงเทพ
เดินทัพมาถึงปราการด่านแรกคือ ค่ายบ้านนายม ทั้งสองฝ่ายเกิดการปะทะกันครั้งใหญ่เป็นผลให้
กองทัพกรุงเทพฯ ตีกองทัพลาวแตกลงได้ จากสงครามมีผลต่อกลุ่มคนลาวหล่มเป็นอย่างมาก เพราะ
กองทัพเจ้าอนุวงศ์ได้กวาดต้อนกลุ่มคนลาวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองหล่มหนีกองทัพสยาม บางกลุ่ม
ก็หนีเข้าป่าไป จึงทําให้บ้านเมืองในช่วงนี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลย 
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ภาพที่ 6 แผนที่จําลองแสดงตําแหน่งที่ต้ังคา่ยของกองทัพลาว 
ที่มา : ธีรวัฒน์ แสนคํา, เมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักกับศึกเจ้าอนุวงศ์ (เพชรบูรณ์: ไทยมีเดีย
เพชรบูรณ์, 2556), ปกหลงั 

 
หลังจากสิ้นสุดสงครามศึกเจ้าอนุวงศ์แล้ว เม่ือปี พ.ศ. 2372 ทางกรุงเทพฯ ได้ส่งขุนนาง

และข้าหลวงตามหัวเมืองต่างๆ เข้ามาทําหน้าที่เกลี้ยกล่อมให้ชาวบ้านท่ีหนีเข้าป่า เม่ือครั้งเกิดศึก
สงครามให้กลับเข้ามาต้ังถิ่นฐานบูรณะบ้านเรือน และต้ังถิ่นฐานทํามาหากินดังเดิม  

ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่แรกเริ่มมีหมู่บ้านมานั้น บริเวณโรงเรียนบ้านท่ากกแก 
เป็นป่าช้าเก่า ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีมาต้ังแต่เม่ือใด เนื่องจากไม่มีใครเคยเห็นการฝังศพในบริเวณป่าช้าน้ี 
ดังน้ัน เม่ือผู้คนขยับขยายมาสร้างหมู่บ้าน ก็ไม่ปรากฏการใช้พ้ืนที่แห่งนี้เป็นที่ฝังศพ กระทั่งในปี พ.ศ. 
2502 นายสมาน จินดา ได้มอบท่ีดิน 1 แปลงให้สร้างโรงเรียน เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2503 จึงได้ร่วมกับ
คณะครูและผู้ปกครองช่วยกันสร้างอาคารช่ัวคราว และขุดสระน้ําในบริเวณใกล้เคียง ทําให้มีการขุดพบ
โครงกระดูกโบราณ ภาชนะดินเผา เครื่องราง และอ่ืนๆ จึงสันนิฐานว่า หมู่บ้านแห่งนี้น่าจะมีการรวมกลุ่ม
กันต้ังเป็นชุมชนหรือหมู่บ้านมาก่อนท่ีจะร้างไป และก็ได้มีการขยับขยายมาต้ังเป็นชุมชนข้ึนอีกครั้ง 
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นอกจากน้ี สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (2542) ยังได้จัดเก็บข้อมูลประวัติ
หมู่บ้าน ในอําเภอหล่มสัก ของชุมชนบ้านท่ากกแก เดิมมีชื่อว่า “บ้านท่าขัวแก” เป็นบริเวณที่อยู่
เหนือวัดท่าขัวแก (ปัจจุบัน คือ วัดท่ากกแก) ขึ้นไปเป็นคุ้งแม่น้ําป่าสัก สมัยโบราณเม่ือประชาชนยังสัญจร
ทางนํ้า ก็มักจะเอาต้นไม้ใหญ่และสถานที่ต่างๆ ริมฝั่งแม่น้ําป่าสักเป็นสัญลักษณ์ และสถานที่แห่งนี้มี
ต้นสะแกใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ต้นสะแกดังกล่าว ได้ล้มลงขวางลําแม่นํ้าป่าสัก 
ประชาชนทั้งสองฝั่งได้อาศัยเดินไต่เป็นสะพานข้ามแม่นํ้าป่าสักอยู่หลายปี คําว่าสะพานในภาษาลาวนั้น 
เรียกว่า “ขัว” จึงทําให้ถานที่ดังกล่าวถูกขนานนามว่า “ท่าขัวแก” ต่อมา เม่ือหมู่บ้านได้ทําการข้ึน
ทะเบียนเป็นครั้งแรก ทางการจึงได้เปลี่ยนนามหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านท่ากกแก” ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2332 
เป็นต้นมา (ที่ว่าการอําเภอหล่มสัก. 2558) ปัจจุบัน บ้านท่ากกแก ต้ังอยู่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตําบล
ตาลเด่ียว อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงท่ีต้ังหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 บ้านท่ากกแก 
ที่มา: maps.google.  , หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 บ้านท่ากกแก, เข้าถึงเม่ือ 15 กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://www.google.co.th/maps/place/บ้านท่ากกแก/ 
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ศาสนาและความเชื่อ 
ความเชื่อเรื ่องการนับถือผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ เป็นความเชื่อดั้งเดิมที่

ชุมชนบ้านท่ากกแก ยังคงเชื่อถือกันมายาวนาน มีความเชื่อกันว่ามีผีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่แฝงเร้น
อยู่ในทุกหนทุกแห่ง ถึงแม้ในปัจจุบันน้ี พระพุทธศาสนาจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของไทหล่ม แต่ยังคง
มีความเช่ืออีกอย่างหน่ึง ซ่ึงยังคงเช่ือถือกันมายาวนาน ได้แก่ การนับถือผีแถนและผีบรรพชน ไทหล่ม
และคนลาวทั่วไปมีความเช่ือว่า นอกจากมนุษย์แล้ว ยังมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นเรียกว่าผีซ่ึงก็แบ่งออกเป็น
สองจําพวก คือ ผีที่ให้โทษ และผีที่ให้คุณ ผีที่ให้โทษตามความเช่ือของไทหล่มได้แก่ ผีปอบ ผีเป้า ผีโพง 
ผีพราย ผีตายโหง ซ่ึงเป็นผีไม่ดีและมักให้โทษแก่มนุษย์ และผีฝ่ายดีได้แก่ ผีฟ้าผีแถน (เทวดา) ผีบรรพชน
หรือผีบรรพบุรุษ และผีเจ้านาย ผีเสื้อบ้านเสื้อเมือง ผีตาแฮก ผีบ้านผีเรือน เป็นต้น ดังนั้น ไทหล่ม
จึงมีวิธีการปฏิบัติต่อผีที่ตนนับถือ โดยผ่านผู้สื่อสารที่เรียกว่า “เจ้าพ่อ” “พ่อกวน” “เฒ่าจ้ํา” และ 
“นางเทียม” เป็นผู้ติดต่อระหว่างวิญญาณและมนุษย์ มีข้อสังเกตว่า คําว่าผู้สื่อสารในที่น้ีอาจจะไม่ใช่
ร่างทรงเสมอไป อาจเป็นเพียงผู้นําในการประกอบพิธีเท่าน้ันแล้วแต่ว่าชุมชนน้ันๆ จะนับถือผีของตน
อย่างไร วิธีปฏิบัติตนต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเหล่านั้นเรียกว่าการเข้าของรักษา คือ ในตระกูลของเรานับถือ
ผีเจ้านายตนใดก็สืบทอดต่อๆ กัน เรียกว่า “เป็นลูกผึ้งลูกเทียน” ซ่ึงก็จะต้องให้ความเคารพยําเกรง
และปฏิบัติตามคําสั่งของผีเจ้านาย และจะต้องทําพิธีบอกกล่าวก่อนท่ีจะลงมือทําการงานเช่นการทํานา 
ทําไร่ ก็ต้องบอกกล่าวแก่ผีที่ตนนับถือเสียก่อน และจะมีพิธีใหญ่หน่ึงปีมีหน่ึงครั้งหรืออาจจะสามปีคร้ังก็ได้ 
เรียกว่าการ “เล้ียงปี” 

1. วัด : ศูนย์กลางของชุมชน 
ด้านความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของคนหล่มจะมีวัดประจําหมู่บ้าน เป็นศูนย์กลาง

ของชุมชนในการประกอบพิธีธรรมต่างๆ ชุมชนบ้านท่ากกแก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนเช้ือสายลาว มีการ
รวมตัวกันของวัฒนธรรมลาวที่หนาแน่นอยู่ 2 ตระกูล คือ ตระกูลหลวงพระบาง และตระกูล
ลาวเวียงจันทน์ ดังนั้น ประชาชนในหมู่บ้าน จึงมีความผูกพันทางเครือญาติมาต้ังแต่บรรพบุรุษ 
ชาวบ้านท่ากกแกมีสิ่งยึดมั่นให้เกิดการรวมตัวทางสังคมและสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ได้แก่ สถาบัน
ทางพระพุทธศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดท่ากกแกเป็นศูนย์รวมในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านศาสนาและสังคม เช่น การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และงานบุญ
งานประเพณีต่างๆ ของหมู่บ้าน  
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ภาพที่ 8 ประตูวัดท่ากกแก หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า “ผักกะตูโขง” 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 23 เมษายน 2560) 
 

ประวัติความเป็นมาของวัดท่ากกแก สันนิษฐานว่า สร้างวัดเม่ือปี พ.ศ. 2323 ซ่ึงเป็น
ระยะเวลาใกล้เคียงกับวัดโพธิ์ศรีสองคร บ้านท่ากกโพธ์ิ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ 
พ.ศ. 2440 โดยมี สิมโบราณในวัดท้ังสองแห่งก่อด้วยอิฐสอดิน และฉาบปูนแบบโบราณ ปัจจุบัน สิม 
ของวัดโพธ์ิศรีสองครยังปรากฏเหลืออยู่ ส่วนสิมโบราณของบ้านท่ากกแกน้ัน ตามคําบอกเล่าของชาวบ้าน
เล่าว่า ได้พังเสียหายจากพายุพัด ต้นโพธิ์หักทับพังทั้งหลัง เจ้าอาวาสและชาวบ้านจึงได้รื้อออกนําอิฐ
ไปก่อเป็นพระธาตุบรรจุของโบราณเอาไว้ และได้ทําการก่อสร้างสิมข้ึนมาใหม่ โดยว่าจ้างช่างชาวเมืองน่าน
เป็นนายช่าง และชาวบ้านช่วยกันป้ันดินเผาอิฐ โดยการนําดินจากคลองกากะเลาหรือฮ่องกุดกุ้ง และ
ฉาบปูนก่อข้ึนเป็นสิมขนาดกลาง ซ่ึงได้ผูกเป็นพัทธสีมา หรือท่ีเรียกตามภาษาพ้ืนบ้านว่าขอดสิม เมือปี 
พ.ศ. 2478 เป็นแค่การนําก้อนหินขนาดลูกมะพร้าวมาฝังไว้ แปดทิศ ทิศละ 3 ก้อน 
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นายช่างและชาวบ้านได้ร่วมกันก่อและป้ันพระพุทธรูปประธานในสิม องค์ใหญ่หน่ึงองค์ 
องค์ขนาดกลางสององค์ และองค์เล็กจํานวนหลายองค์ ชาวบ้านขนานนามพระประธานองค์ใหญ่ว่า 
“พระเจ้าใหญ่” บางคนก็เรียกกันว่า “หลวงพ่อขาว” เพราะองค์พระนั้นทาสีขาว มีพุทธลักษณะงดงาม
พระพักตร์ย้ิมแย้มแจ่มใส ปางมารวิชัยเป็นศิลปะล้านนาและพม่าผสมผสานความเป็นพ้ืนบ้านเมืองหล่ม 
พระเกศทําด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปเปลว ชาวบ้านได้ให้ความเคารพนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก 
ในภายหลังเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2530 มีการนําพระประธานปางสุโขทัยมาถวายเพ่ือให้เป็นองค์จําลอง
แทนหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ พระเดชพระคุณพระวีรญาณมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์สมัยนั้น 
ท่านเห็นว่าหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่องค์ประธานน้ัน มีพุทธลักษณะสวยงามเป็นที่น่าเคารพกราบไหว้ 
ท่านจึงเกิดปีติศรัทธาและได้คิดขนานนามถวายหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่และองค์พระพุทธรูปที่นํามา
ถวายใหม่นั้นให้พ้องกันว่า “หลวงพ่อสุวรรณนันทมุนี” ซึ่งคําว่า “สุวรรณ” นั้น คือ พระองค์ใหม่
ที่หล่อด้วยทองเหลืองลงรักปิดทอง แต่คําว่า “นันทมุนี” นั้นมาจากการที่หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ 
องค์ประธานน้ัน เป็นศิลปะฝีมือของชาวเมืองน่านซ่ึงคนโบราณเรียกช่ือเมืองน่านว่า “นันทบุรี” และ
เม่ือนํามาแปลรวมกันจึงได้ความหมายรวมๆ ว่า “พระพุทธรูปสีทองอันเป็นท่ีน่ารื่นเริงใจของผู้ที่ได้บูชา” 
ซ่ึงคําว่า นนฺท ในภาษาบาลีแปลว่า “รื่นเริง” ซ่ึงนับว่าเป็นมงคลนามอย่างย่ิง 
 

 
 
ภาพที่ 9 หลวงพ่อสุวรรณนันทมุนี ชาวบ้านเรียกว่า “พระเจ้าใหญ่” 

(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 23 เมษายน 2560) 
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ภาพที่ 10 หลวงพ่อสุวรรณนันทมุนี พระประธานในพระอโุบสถหลังใหม่ 

(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 23 เมษายน 2560) 
 

ลักษณะของสิมโบราณหลังน้ี มีลักษณะทรวดทรงแบบล้านช้างและได้รับอิทธิพลจาก
ศิลปะรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะการทําหลังคากันสาดบริเวณด้านหน้าสิม คล้ายโบสถ์โบราณบริเวณ
ภาคกลางของไทยในสมัยธนบุรี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร ความพิเศษของสิมหลังนี้ คือ 
เป็นสิมที่ช่างชาวล้านนา พยายามสร้างสรรค์ให้มีความคล้ายสิมแบบล้านช้าง โดยเฉพาะทรวดทรง 
ลวดลายปูนป้ันบริเวณเหนือหน้าต่าง 4 ช่อง เป็นลายเครือเถาวัลย์รูปพระราหูหนึ่งช่อง รูปลิงสองช่อง 
และรูปครุฑอีกหนึ่งช่อง ลวดลายปูนปั้นเหนือประตูเป็นลวดลายนาคเกี้ยวหกตัวมีลักษณะคล้ายกับ
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ลายนาคเก้ียวที่วิหารหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน เหนือประตูเป็นหน้าบัน ช้ันในวาดรูปฝาผนัง
รูปเทวดายืนพนมมือ รูปลิงและรูปเครือเถาวัลย์ ฐานพระประธานเป็นฐานแบบล้านนา คือ ก่อชิดฝา
ผนังด้านในชิดทั้งสามด้าน ประดับด้วยลวดลายปูนป้ันรูปเครือเถาวัลย์และดอกพุดตาน เครื่องบนของ
สิมหลังคาซ้อนกันสองช้ัน ภาษาลาวเรียกว่า หลังคาสองเทิบ มุงด้วยกระเบ้ืองแบบโบราณ ช่อฟ้าใบระกา
ทําด้วยไม้ โดยเฉพาะใบระกานั้น เป็นรูปพญานาคคาบแก้ว คันทวยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าแขนนาง 
ทําด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปต่างๆ เช่น รูปไก่ รูปพญานาค รูปลายกนก ใต้หลังคามีฝ้าเพดาน ทําด้วยแผ่นไม้
ขนาดใหญ่และมีการเก็บบรรจุรักษาพระคัมภีร์ที่ทําด้วยใบลานเป็นจํานวนมาก ประกอบด้วยอักษร
ธรรมล้านช้าง และอักษรไทยน้อย มีอักษรขอมบ้าง แต่ชํารุดเพราะถูกนํ้าฝนรั่วทําให้หนังสือใบลาน
ดังกล่าว ชํารุดผุพังไปมาก แต่ก็ยังสามารถเก็บรวบรวมรักษาไว้ได้พอสมควร ปัจจุบันสิมหลังนี้ได้
ทําการบูรณะใหม่ มีทรงหลังคาท่ีเปลี่ยนไปไม่เหลือช่อฟ้า และใบระกาแบบเดิม แต่ตัวสิมยังคงรักษา
ของเดิมไว้ทั้งหมด มาจนถึงปี พ.ศ. 2536 เจ้าอาวาสและชาวบ้านได้รื้อพระธาตุขนาดเล็กสององค์ออก 
เพ่ือทําการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเก่าที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน (พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี, 2545) 
 

 
 

ภาพที่ 11 สิมเก่าวัดท่ากกแก 
(ถ่ายภาพโดย วัดท่ากกแก เม่ือ 2536) 

 



54 
 

เจ้าอาวาสวัดท่ากกแก เท่าที่พอจะสืบค้นได้มีอยู่ทั้งหมด 8 รูป คือ รูปที่ 1 พระอาจารย์
คํา คําเนียม ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2464 – 2474 ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา 
10 ปี ระหว่างท่ีท่านดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่ากกแก ได้ปฏิบัติตามกิจของสงฆ์ ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา และเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่คนในชุมชน 

รูปที่ 2 คือ พระอาจารย์สา เขียวแก้ว ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2474 
– 2479 ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา 5 ปี ในระหว่างที่ท่านได้ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส
วัดท่ากกแก บทบาทสําคัญของพระอาจารย์สา คือ การบูรณะสิม ที่เกิดเหตุต้นโพธิ์ใหญ่ภายในวัด
ถูกลมพายุพัด หักทับสิมโบราณของวัดท่ากกแกเสียหายทั้งหลัง พระอาจารย์สา จึงได้หารือกับชาวบ้าน 
ได้ความว่าควรทําการรื้ออิฐเก่าออก แล้วนําไปก่อเป็นพระธาตุบรรจุของโบราณ และได้ทําการก่อสร้าง
สิมข้ึนมาใหม่ โดยว่าจ้างช่างชาวเมืองน่านเป็นนายช่าง งบประมาณในการจ้างช่างสร้างสิมใหม่ได้มาจาก
ชาวบ้านท่ากกแกช่วยกันบริจาค นอกจาน้ัน ชาวบ้านยังได้มาช่วยกันปั้นดินเผาอิฐ โดยการนําดินจาก
คลองกากะเลาหรือฮ่องกุดกุ้งมาเป็นวัสดุ ในการสร้างสิม และได้ฉาบปูนก่อข้ึนเป็นสิมขนาดกลาง ซ่ึง
ได้ผูกเป็นพัทธสีมา หรือท่ีเรียกตามภาษาพื้นบ้านว่าขอดสิม เมือปี พ.ศ. 2478 เป็นแค่การนําก้อนหิน
ขนาดลูกมะพร้าวมาฝังไว้แปดทิศ ทิศละ 3 ก้อน 

ลักษณะของสิมโบราณหลังน้ี มีลักษณะทรวดทรงแบบล้านช้างและได้รับอิทธิพลจาก
ศิลปะรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะการทําหลังคากันสาดบริเวณด้านหน้าสิม คล้ายโบสถ์โบราณบริเวณ
ภาคกลางของไทยในสมัยธนบุรี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร เคร่ืองบนของสิมหลังคาซ้อนกัน
สองช้ัน ภาษาลาวเรียกว่า หลังคาสองเทิบ มุงด้วยกระเบ้ืองแบบโบราณ ช่อฟ้าใบระกาทําด้วยไม้ 
โดยเฉพาะใบระกานั้น เป็นรูปพญานาคคาบแก้ว คันทวยหรือท่ีชาวบ้านเรียกว่าแขนนาง ทําด้วยไม้
แกะสลักเป็นรูปต่างๆ เช่น รูปไก่ รูปพญานาค รูปลายกนก ใต้หลังคามีฝ้าเพดาน ทําด้วยแผ่นไม้ขนาด
ใหญ่และมีการเก็บบรรจุรักษาพระคัมภีร์ที่ทําด้วยใบลานเป็นจํานวนมาก 

นอกจากน้ี นายช่างและชาวบ้านได้ร่วมกันก่อและปั้นพระพุทธรูปประธานในสิม 
องค์ใหญ่หน่ึงองค์ องค์ขนาดกลางสององค์ และองค์เล็กจํานวนหลายองค์ ชาวบ้านขนานนามพระประธาน
องค์ใหญ่ว่า “พระเจ้าใหญ่” บางคนก็เรียกกันว่า “หลวงพ่อขาว” เพราะองค์พระน้ันทาสีขาว มีพุทธ
ลักษณะงดงามพระพักตร์ย้ิมแย้มแจ่มใส ปางมารวิชัยเป็นศิลปะล้านนาและพม่าผสมผสานความเป็น
พ้ืนบ้าน เมืองหล่ม พระเกศทําด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปเปลว ชาวบ้านได้ให้ความเคารพนับถือว่ามีความ
ศักด์ิสิทธ์ิมาก 

รูปที่ 3 พระอาจารย์ก่อง โสมภา ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2479 - 2483 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา 4 ปี ระหว่างที่ท่านดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่ากกแก ในปี 
พ.ศ. 2481 ได้เปิดให้ใช้ศาลาการเปรียญวัดท่ากกแก เป็นสถานที่ในการสอนหนังสือให้แก่นักเรียน 
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โดยมีนายเชิด จันทพิยะ เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน นอกจากนี้ พระอาจารย์ก่องยังได้ปฏิบัติตาม
กิจของสงฆ์ และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่คนในชุมชน 

รูปที่ 4 พระปลัดน้อย ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2483 - 2500 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา 17 ปี ระหว่างที่ท่านดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่ากกแก 
ย ัง ใช้ วัดเป็นสถานที่ ในการสอนหนังสือแก่นักเรียน  อีกทั้ ง ยังเข้ามามีส่วนในการเผยแพร่
พระพุทธศาสนาให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชน ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้าง
ภายในวัดให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม 

รูปที่ 5 พระเสวียน คมฺภีโร ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2500 – 2508 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา 8 ปี ระหว่างท่ีท่านดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่ากกแก 
โรงเรียนยังขอใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่สอนหนังสือแก่นักเรียน จนกระทั่ง นายสมาน จินดา ได้
มอบที่ดิน 1 แปลงให้สร้างโรงเรียน และได้รับความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครอง และประชาชน
ร่วมกันสร้างอาคารช่ัวคราว และย้ายมาเรียนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2503 นอกจากน้ี ยังได้ปฏิบัติตาม
กิจของสงฆ์ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่คนในชุมชน 

รูปที่ 6 พระมหาสุภี กิตฺติธารี ป.ธ5 ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2508 – 2512 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา 4 ปี ระหว่างที่ท่านดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่ากกแก ได้ปฏิบัติ
ตามกิจของสงฆ์ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่คนในชุมชน 

รูปที่ 7 พระครูพัชรจันทโชติ จนฺทโชโต ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2512 – 2559 ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา 47 ปี .ในระว่างท่ีท่านได้ดํารงตําแหน่งเจ้า
อาวาสวัดท่ากกแก ในปี พ.ศ. 2530 พระเดชพระคุณพระวีรญาณมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
สมัยนั้น ได้นําพระประธานปางสุโขทัยหล่อด้วยทองเหลืองลงรักปิดทองมาถวายที่วัดท่ากกแก และ
เม่ือพระเดชพระคุณพระวีญาณมุนี ได้เห็นหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ มีพุทธลักษณะสวยงามเป็นท่ีน่าเคารพ
กราบไหว้ ท่านจึงเกิดปีติศรัทธาและได้คิดขนานนามถวายหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่และองค์พระพุทธรูป
ที่นํามาถวายใหม่น้ันให้พ้องกันว่า “หลวงพ่อสุวรรณนันทมุนี ซ่ึงคําว่า “สุวรรณ” นั้น คือ พระองค์ใหม่
ที่หล่อด้วยทองเหลืองลงรักปิดทอง  

ต่อมาหลังคาสิมชํารุดเกิดรอยรั่ว ทําหน้าคัมภีร์ใบลานที่เก็บรักษาไว้ใต้ฝ่าหลังคา
เกิดความเสียหาย จึงได้ทําการบูรณะใหม่มีทรงหลังคาที่เปลี่ยนไปไม่เหลือช่อฟ้าและใบระกาแบบเดิม 
แต่ตัวสิมยังคงรักษาของเดิมไว้ท้ังหมด และในปี พ.ศ. 2536 เจ้าอาวาสและชาวบ้านได้ปรึกษาหารือ
กันเรื่องการสร้างโบสถ์ใหม่ โดยมีมติว่า จะสร้างโบสถ์ใหม่ด้านข้างฝั่งขวามือของสิมเก่า โดยทําการรื้อ
พระธาตุขนาดเล็กสององค์ออก การสร้างพระอุโบสถหลังนี้ใช้เวลาในการสร้างอยู่หลายปี เพราะต้อง
ใช้งบประมาณในการสร้างสูง และได้รับพระราชทานวิสุงคามสมีา ประมาณ พ.ศ. 2440 
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ภาพที่ 12 พระอุโบสถวัดท่ากกแก 

(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 23 เมษายน 2560) 
 

รูปที่ 8 พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 – 
ปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2558 ได้ดํารงตําแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดท่ากกแก เนื่องจากเจ้าอาวาส
ได้ลมป่วย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขณะนั้น พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี ได้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
เจ้าอาวาส  
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สมณศักด์ิของพระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
เลขานุการเจ้าคณะตําบลปากช่อง อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่ากกแก ตําบลตาลเด่ียว อําเภอหล่มสัก จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2559 
ได้รับแต่งต้ังให้เป็นเจ้าอาวาสวัดท่ากกแก และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะตําบลปากช่อง เขต 2 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เดิมชื่อ ไพศาล ท้าวเงิน เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 
2525 เป็นลูกหลานของชาวบ้านท่ากกแก ที่มีความสนใจในงานประเพณีและวัฒนธรรม โดยเข้าร่วมงาน
ประเพณีของท้องถิ่นสนใจอย่างรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชน รวมถึงความหมายและความสําคัญ
ของการงานในท้องถ่ินตามแบบวัฒนธรรมของชาวไทหล่ม บรรพชาท่ีวัดท่ากกแก เม่ือวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2538 โดยมีพระครูพัชรจันทโชติ จนฺทโชโต เจ้าอาวาสวัดท่ากกแก เป็นพระอุปัชฌาย์ และ
อุปสมบทที่วัดท่ากกแก เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยมีพระครูพัชรจันทโชติ จนฺทโชโต 
เจ้าอาวาสวัดท่ากกแก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพัชรปัญญาวุฒิ วัดศรีษะเกตุ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
พระครูปลัดเวียงชัย กิตฺติธโร วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

ประวัติด้านการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2537 
จากโรงเรียนบ้านท่ากกแก จบการศึกษาตามหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนปริยัติสามัญ วัดไพรสณฑ์
ศักดาราม ในปี พ.ศ. 2544 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) จากวิทยาลัย
สงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2549 และจบปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหาร
รัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2554 จากน้ัน จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท สาขาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2555 

จากที่กล่าวนํามาข้างต้นว่า พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เป็นผู้ที่สนใจงานทางด้าน
วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นมาตั้งแต่เด็ก เม่ือมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น จึงได้เริ่มศึกษา
ถึงประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นจากเอกสารหลักฐานต่างๆ รวมถึงให้ความสนใจงานประเพณี
ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ตามแบบประเพณีของชาวลาว คือ ฮีต 12 และมีโอกาสได้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน จากที่เคยมีวิถีการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกับแบบเครือญาติ มีการ
ช่วยเหลือพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน กลับกลายเป็นระบบเศรษฐกิจภายนอกเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชุมชน 
ทําให้วิถีการดําเนินชีวิตของชาวบ้านเปลี ่ยนไปจากเดิม เน้นการบริโภคสินค้าจากระบบตลาด 
ตลอดจนซื้อหาข้าวของเครื่องใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่บุคคลในครอบครัว ส่งผลให้ชุมชน
ละเลยงานทางด้านประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา ประกอบกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทําให้ชุมชนเรียนรู้และรับวัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามาในชุมชน ผ่านสื่อต่างๆ ที่มี
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อิทธิพลอย่างย่ิงต่อการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม และอินเตอร์เน็ต ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนแบบ 
ส่งผลให้งานทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถ่ินถูกละเลยความสําคัญลง 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทําให้พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เกิดแนวคิดในการฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน โดยร่วมกับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านฟ้ืนฟูประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ซ่ึงเป็น
ประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา และการทําบุญด้วยการถวายต้นผึ้ง เป็นบุญกุศล
สูงส่ง ดังน้ัน หากมีผู้เสียชีวิตในบ้าน จึงนิยมถวายทานให้แก่ผู้ตายในงานแจกข้าว (งานทําบุญให้ผู้ตาย) 
เม่ือถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์แล้ว ก็ถวายต้นผึ้ง เพ่ืออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ นอกจากนี้ยังมี
ความเช่ือตามตํานาน ในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จไปจําพรรษาบนสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์ เพ่ือแสดงอภิธรรมปฏิกรณ์แก่พุทธมารดาจนกระท่ังบรรลุโสดาบัน เม่ือถึงกําหนดเสด็จกลับสู่
เมืองมนุษย์ ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ซ่ึงเป็นวัน “มหาปวารณาออกพรรษา” พระอินทร์จึงเนรมิต
บันไดข้ึน 3 ชนิด คือ บันไดทอง บันไดเงิน และบันไดแก้วมณี ก่อนเสด็จลงพระพุทธเจ้าประทับยืนบน
ยอดเขาสิเนรุราช เพ่ือทรงทํา “โลกนิวรณ์ปาฏิหาริย์” โดยทรงแลดูเบ้ืองบนปรากฏมีเนินเป็นอัน
เดียวกันถึงพรหมโลกทรงแลดูข้างล่างก็ปรากฏมีเนินเป็นอันเดียวกันถึงอเวจีนคร ทรงแลดูรอบทิศ
จักรวาลหลายแสนโกฏิก็ปรากฏเป็นเนินเดียวกัน (หมายถึงสวรรค์มนุษย์และนรกต่างมองเห็นซ่ึงกัน
และกัน) จึงเรียกวันน้ีว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” 

ครั้นพระพุทธองค์เสด็จถึงประตูเมืองสังกัสนคร นาค มนุษย์และเปรตนรกต่างก็ช่ืนชม
ปลื้มปีติในพระพุทธบารมี เกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลจนเกิดจินตนาการเห็นปราสาทสวยงามใคร่
จะไปอยู่ จึงรู้ชัดว่าการที่จะได้ไปในอยู่ปราสาทอันสวยงามนั้นต้องสร้างบุญกุศล ประพฤติปฏิบัติใน
ศีลธรรมอันดี ทําบุญตักบาตร สร้างปราสาทกองบุญน้ันในเมืองมนุษย์เสียก่อน สิริวิมล คําคลี่ (2555) 
ทําให้ชาวบ้านท่ากกแกให้ความสําคัญกับประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นอย่างมาก 

นอกจากน้ี ยังได้ร่วมกับชุมชนฟ้ืนฟูประเพณีอ่ืนๆ ในหมู่บ้านให้เป็นเป็นรูปธรรม คือ 
งานบุญพระเวสสันดร (บุญผะเหวด) งานบุญสงกรานต์ จัดให้มีกิจกรรมแห่ดอกไม้ พิธีรถนํ้าหลวงพ่อใหญ่ 
การละเล่นนางด้ง และพิธีแขวนทุงหลังเสร็จสิ้นงานสงกราน งานบุญซําฮะ (บุญเบิกบ้าน) 

อีกท้ัง ยังได้มีแนวคิดในการรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมกันใส่ชุดพ้ืนบ้านในการเข้าร่วม
กิจกรรมและงานประเพณีของชุมชน โดยผู้หญิงจะนุ่งซ่ินหัวแดงตีนก่าน ผู้ชายจะนุ่งโสร่งคาดผ้าขาวม้า 
อีกทั้งยังถือเป็นการแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของการทอผ้าท่ี
แฝงไปด้วยภูมิปัญญา เทคนิคในการทอผ้าให้เกิดลวดลายที่สื่อถึงความเป็นอยู่ ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ของท้องถ่ิน  
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ภาพที่ 13 การแต่งกายเข้าร่วมงานประเพณีของท้องถิ่นบ้านท่ากกแก 

(ถ่ายภาพโดย พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เม่ือ 4 กันยายน 2559) 
 

นอกจากน้ี ได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทหล่ม บ้านท่ากกแก และเปิดอย่างเป็น
ทางการ เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยได้รับเกียรติจากนายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สําราญ ท้าวเงิน และอาจารย์บุญช่วย สุทธิรักษ์ 
พร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และแขกผู้มีเกียรติหลายๆ ท่าน ได้มาร่วมงาน และ
ร่วมจัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทหล่ม นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ตั้งของชมรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม กลุ่มมูลมังบ้านท่ากกแก ภายในศูนย์ ได้จัดให้มีการแสดง ผ้าทอพ้ืนบ้านท่ากกแก 
ที่มีอายุต้ังแต่ 70 – 100 ปี การจัดแสดงประวัติความเป็นมาของวัดและชุมชนบ้านท่ากกแก รวมถึง 
งานประเพณีที่สําคัญของท้องถิ่นตามแบบประเพณีของชาวลาว สําหรับให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ 
นอกจากนี้ ยังใช้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งในการฝึกศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
การฝึกแทงหยวก การฝึกทําโคมแขวน (โคมหมากนัด) โคมใยแมงมุม และฝึกวิธีการสับกระดาษ 
ซ่ึงเป็นงานฝีมือท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  
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ภาพที่ 14 พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทหล่ม บ้านท่ากกแก 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 3 เมษายน 2558) 
 

จึงเห็นได้ว่า ชาวบ้านท่ากกแกมีความผูกพันกับวัดมาตั้งแต่อดีต โดยมีวัดท่ากกแก
เป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่มคนเข้าด้วยกัน พร้อมกับทําหน้าที่ทางพุทธศาสนา ขณะเดียวกันความเช่ือ
เกี่ยวกับงานประเพณีตามฮีต 12 ก็ยังสืบทอดปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าพระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี มีบทบาทอย่างมากต่อการ
ฟ้ืนฟูประเพณีของบ้านท่ากกแก โดยได้รับความร่วมมือกับชุมชน และผู้นําชุมชนเป็นอย่างดี ผ่านการสร้าง
จิตสํานึกให้ชาวบ้านเกิดความรักในท้องถิ่น เล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน สร้างอัตลักษณ์
ของท้องถ่ินให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในสังคม จนสามารถจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งได้ในปี พ.ศ. 2557 เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ อีกท้ังยังส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธ์ที่สืบเช้ือสายมาจากชาวลาว ที่ยังคงอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณี
ของท้องถิ่น ซ่ึงเป็นประเพณีเก่าแก่ตามแบบประเพณีของชาวลาว คือ ฮีต 12 ให้ยังคงอยู่มาจนทุกวันน้ี 
ซ่ึงจะกล่าวในหัวข้อพลวัต : ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแก ตําบลตาลเด่ียว อําเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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2. ความเชื่อเรื่องผี 
ความเชื่อเรื่องการนับถือผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ เป็นความเชื่อดั้งเดิมที่

ชุมชนบ้านท่ากกแกยังคงเช่ือถือกันมายาวนาน มีความเช่ือกันว่ามีผีวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิที่แฝงเร้นอยู่ใน
ทุกหนทุกแห่ง ถึงแม้ในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาจะเป็นสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจของไทหล่ม แต่ยังคงมี
ความเช่ืออีกอย่างหน่ึง ซ่ึงยังคงเช่ือถือกันมายาวนาน ได้แก่ การนับถือผีแถนและผีบรรพชน ไทหล่ม
และคนลาวทั่วไปมีความเช่ือว่านอกจากมนุษย์แล้ว ยังมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นเรียกว่าผีซ่ึงก็แบ่งออกเป็น
สองจําพวกคือผีที่ให้โทษ และผีที่ให้คุณ ผีที่ให้โทษตามความเช่ือของไทหล่มได้แก่   

ผีปอบ เป็นผีจําพวกหน่ึง ที่อยู่ในความเชื่อพ้ืนบ้านของไทย โดยเฉพาะในภาคอีสาน 
โดยเช่ือกันว่าเป็นผีที่กินของดิบๆ สดๆ กินเท่าไหร่ก็ไม่อ่ิม โดยมีความเช่ือว่า ผู้ที่จะกลายเป็นปอบนั้น 
มักจะเป็นผู้เล่นคาถา อาคม หรือคุณไสย พอรักษาคาถาอาคมที่มีอยู่กับตัวไม่ได้ หรือกระทําผิดข้อห้าม 
ซ่ึงในภาษาอีสานจะเรียกว่า “คะลํา” ซ่ึงผู้ที่เป็นปอบจะเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย 

ผีเป้า เป็นผีที่ชอบกินของสด คาว มักแอบออกหากินตอนกลางคืน เที่ยวจับกบเขียดกิน 
หากหากบเขียดกินไม่ได้ อย่างน้อย ก่อนกลับขึ้นบ้าน ก็จะกินขี้หมา รองท้องไปพลางๆ  

ความจริงผีเป้า ไม่ใช่วิญญาณของคนที่ตายไปแล้ว แต่ผีเป้า คือ คนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่
กลายเป็นเป้า คําว่า “เป้า” หมายถึง คน หรือสัตว์ ซ่ึงปกติกินพืชเป็นอาหาร กินของสุกเป็นอาหาร 
เปลี่ยนไปชอบกินของเป็นๆ กินแบบจับได้กินเลย ไม่ผ่านกระบวนการปรุงเป็นอาหาร  

ผีเป้า เกิดจาก คนท่ีใช้ว่านชนิดหน่ึง นํามาเป็นมวลสารกายสิทธ์ิ ช่วยให้ตนอาคมแก่กล้า 
บางแห่งเรียกว่า ว่านเลือด หรือว่านเป้า ยางว่านจะมีสีแดงสดเหมือนเลือดและมีกลิ่นคาวเหมือนเลือด 
ว่านชนิดน้ี ผู้เรียนอาคมส่วนใหญ่ มักปลูกไว้ข้างรั้วบ้าน ว่านชนิดนี้ เม่ือเข้าพิธีแล้วจะมีความเป็นกายสิทธ์ิ 
หากรักษาไม่ได้ หรือท่ีเรียกว่า “ผิดข้อคะลํา” ทําให้ไม่สามารถควบคุมมวลสารกายสิทธ์ิน้ันได้ ก็จะตก
อยู่ภายใต้อํานาจมวลสารกายสิทธ์ิน้ันแทน และกลายเป็น “เป้า” ไปในท่ีสุด 

ผีโพง เป็นผีตามความเช่ือพ้ืนบ้านทางภาคเหนือ ผู้ที่เป็นผีโพงเกิดจากเล่นไสยศาสตร์
แล้วควบคุมวิชาในตัวเองไม่ได้ หรือปลูกว่านชนิดหนึ่ง เรียกว่าว่านผีโพง ซ่ึงมีสีขาว รสฉุนร้อน เม่ือแก่
จะมีธาตุปรอทลงกิน ทําให้เกิดแสงส่องสว่างแบบแมงคาเรือง  

ผู้ที่เป็นผีโพง ในเวลากลางวันจะเป็นเหมือนผู้คนธรรมดา แต่ตกกลางคืนจะกลายร่าง
เป็นผีโพง มีจุดเด่น คือ มีแสงสว่างหรือดวงไฟที่รูจมูก ออกหาของกินของคาวและของสกปรก เช่น กบ 
เขียด ศพ หรือรกเด็กเกิดใหม่ โดยปกติแล้ว ผีโพงจะไม่ทําร้ายมนุษย์ แต่ถ้าหากถูกคุกคามก็จะจู่โจม
ทาํร้ายได้เช่นกัน 

ผีพราย ส่วนใหญ่มีถิ่นที่อยู่ในนํ้ามากกว่าบนบก เช่ือกันว่าเป็นจิตวิญญาณชนิดหนึ่ง 
ดวงจิตวิญญาณน้ี มักแสดงตนมีลักษณะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาว เป็นดวงไฟเรืองแสง มักปรากฏตัวตอน



62 
 

เวลาหกโมงเช้า เที่ยงวัน หกโมงเย็น และเที่ยงคืน อาศัยอยู่ในคลองหรือแม่น้ําท่ีมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 
เม่ือจับเหย่ือได้จะเอาร่างเหย่ือท่ีไร้วิญญาณเป็นร่างของตน 

ผีพรายส่วนมากมักปรากฏร่างเป็นผู้หญิง นางไม้ บางทีก็จัดเข้าพวกผีพรายได้เช่นกัน 
เช่น พรายตะเคียน พรายตานี เป็นต้น หรือแม้แต่ผีทะเล และผีน้ําก็จัดเป็นพรายด้วย เช่น พรายทะเล 
พรายนํ้า แต่ว่าพรายนํ้าท่ีเป็นฟองผุด ๆ ขึ้นจากนํ้าน้ัน เป็นคนละอย่างกัน 

ผีตายโหง คือ คนที่เสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วน แบบไม่ธรรมดาตามธรรมชาติ เช่น 
ถูกยิง จมนํ้า รถชน ฆ่าตัวตาย เป็นต้น สําหรับการตายทั้งกลมก็ถือว่าเป็นการตายแบบตายโหงเช่นกัน  

ผีตายโหงจะเป็นผีที่จิตตก เน่ืองจากจิตสุดท้ายก่อนตายอารมณ์ยังติดอยู่กับความ
หวาดกลัว ความตกใจ ความอาฆาตแค้น ความอาลัยอาวรณ์ ตายท้ังที่ยังทําใจไม่ได้ วิญญาณจึงติดอยู่
ในบ่วงแห่งอารมณ์ต่างๆ เหล่าน้ัน ไม่สงบสุข เป็นวิญญาณทรมาน ไม่ยอมรับสภาพปัจจุบันของตัวเอง 
เลยยังคงเท่ียวปรากฏกายให้คนได้พบได้เห็น ย่ิงถ้าเป็นผีตายโหงท่ีตายขณะยังมีความอาฆาตพยาบาท 
จะมีความดุร้ายเป็นพิเศษ ผีตายโหง มักสิงสถิตอยู่กับที่ที่ตัวเองตาย (เช่น ผีเฝ้าถนน ตามโค้งร้อยศพ 
เป็นต้น) เม่ือมีคนมาตายแทนจึงจะไปผุดไปเกิดได้ 

ซ่ึงเป็นผีไม่ดีและมักให้โทษแก่มนุษย์ และผีฝ่ายดี ได้แก่ ผีฟ้าผีแถน (เทวดา) ผีบรรพชน
และผีเจ้านาย ผีเสื้อบ้านเสื้อเมือง ผีตาแฮก ผีบ้านผีเรือน เป็นต้น ดังนั้นไทหล่มจึงมีวิธีการปฏิบัติต่อผี
ที่ตนนับถือ โดยผ่านผู้สื่อสารที่เรียกว่า “เจ้าพ่อ” “พ่อกวน” “เฒ่าจ้ํา” และ “นางเทียม” เป็นผู้ติดต่อ
ระหว่างวิญญาณและมนุษย์ มีข้อสังเกตว่า คําว่า ผู้สื่อสารในที่น้ีอาจจะไม่ใช่ร่างทรงเสมอไป อาจเป็นเพียง
ผู้นําในการประกอบพิธีเท่านั้น แล้วแต่ว่าชุมชนนั้นๆ จะนับถือผีของตนอย่างไร วิธีปฏิบัติตนต่อสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิเหล่านั้น เรียกว่าการเข้าของรักษา คือในตระกูลของเรานับถือผีเจ้านายตนใดก็สืบทอดต่อๆ กัน 
เรียกว่า “เป็นลูกผ้ึงลูกเทียน” ซ่ึงจะต้องให้ความเคารพยําเกรงและปฏิบัติตามคําสั่งของผีเจ้านาย 
และจะต้องทําพิธีบอกกล่าวก่อนที่จะลงมือทําการงาน เช่น การทํานา ทําไร่ ก็ต้องบอกกล่าวแก่ผีที่ตน
นับถือเสียก่อน และจะมีพิธีใหญ่หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งหรืออาจจะสามปีต่อครั้งก็ได้ เรียกว่าการ “เล้ียงปี” 

ความเชื่อเรื ่องผีของชาวบ้านท่ากกแก ยังมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับอีกหลายสิ ่ง
หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ป่า เขา ไร่ นา และหมู่บ้าน สังเกตได้จากการมีพิธีกรรมทําบุญให้ผีอย่างสมํ่าเสมอ
เกือบตลอดท้ังปี หรือเม่ือมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกิดข้ึน เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็จะมีการบนบานขอขมา
ต่อภูตผีวิญญาณ และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ เพ่ือเป็นการเรียกขวัญและกําลังใจของตนกลับคืนมา เปรียบเสมือนผี 
คือ อํานาจเหนือธรรมชาติ ชาวบ้านมีจิตสํานึกอยู่เสมอว่าธรรมชาติรอบๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็น ป่า เขา 
มีภูตผีวิญญาณสิงสถิตอยู่ ซึ่งมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึก ชาวบ้านจึงยึดถือปฏิบัติตาม 
ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ซ่ึงหมายถึงบรรทัดฐานแห่งการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน อันมีความเช่ือเรื่องผี
เข้าไปเก่ียวข้องอยู่มาก  
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ปัจจุบัน ความเชื ่อเรื ่องผีมีความผูกพันกับชีว ิตของบ้านท่ากกแก ตั ้งแต่เก ิด
จนกระทั่งตาย เนื่องจาก วิถีการดําเนินชีวิตมักมีเรื่องของความเช่ือเข้ามาเก่ียวข้องในชีวิตประจําวัน
อยู่เสมอ ถึงมีการพัฒนาและการขยายตัวของสังคมจะมีการเติบโตอยู่ตลอดเวลา ความเจริญทางด้าน
วัตถุมากขึ้นกว่าในอดีต แต่ในเรื่องความเช่ือเก่ียวกับผีและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ยังฝังรากลึกอยู่ในความรู้สึก
ของชาวบ้านอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลมาจากความเชื่อ คือ การบูชา และการบวงสรวง เพื่อให้ผีและ
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที่ตนเองนับถือเกิดความพอใจ และจะได้ช่วยดลบันดาลให้ผู้ที่ทําการบูชาหรือบวงสรวงนั้น
สมดังปรารถนาทุกประการ  

 
3. ประเพณีและพิธีกรรมในรอบปี 

ชาวบ้านท่ากกแกยังคงถือปฏิบัติในประเพณีท้องถิ่นอย่างเหนียวแน่นท่ีสืบทอดกันมา 
เป็นประเพณีที่ถือครองกันมาต้ังแต่โบราณตามหลัก “ฮีตสิบสอง” ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมามีดังต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงประเพณแีละพิธีกรรมในรอบ 1 ปีของบ้านท่ากกแก 
(จัดทําโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 2558) 
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3.1 เดือนอ้าย หรือเดือนเจียง งานบุญเข้ากรรม ในงานบุญน้ีชาวบ้านจะทําลานตี 
(ลานนวดข้าว) ทําปลาร้าไว้เป็นอาหาร เตรียมเก็บสะสมข้าวปลาอาหารไว้กินในยามแล้ง และเกี่ยวข้าว
ในนา เล่นว่าว ชักว่าวสนู ส่วนพรภิกษุสงฆ์จะเข้าปริวาสกรรมหรือพิธีทําบุญเข้ากรรม จัดทําโดย
พระภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส คือ อาบัติขนาดกลางต้องปฏิบัติวุฏฐานวิธี คือ ระเบียบเป็นเครื่องออก
อาบัติให้พระสงฆ์เข้าไปอยู่ในเขตที่จังหวัดทรมานกาย และชาระจิตใจให้บริสุทธ์ิ ถือเป็นการแทนคุณ
มารดาท่ีต้องอยู่กรรม (อยู่ไฟ) ด้วยการเข้ากรรมทําอยู่เก้าราตรีจึง “อัพภาน” คือออกจากกรรม โดยมี
พระสงฆ์ 20 รูป เป็นผู้สวดอัพภาน คือ สวดระงับอาบัติภิกษุที่ออกจากกรรมแล้ว ถือว่าเป็นผู้หมดมลทิน
บริสุทธ์ิผุดผ่อง ชาวบ้านท่ีทาบุญถวายทานแด่พระสงฆ์ระหว่างเข้ากรรมถือว่าได้กุศลแรง 

3.2 เดือนยี่ งานบุญคูนลาน เป็นการทําบุญเพ่ือรับขวัญข้าว เม่ือถึงเดือนย่ี หรือ
เดือนท่ี 1 คือ เดือนมกราคม ของทุกปี หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ชาวบ้านจะขนเอามัดรวงข้าวที่เกี่ยว
เสร็จแล้ว ไปกองรวมกันไว้ที่ลานเก็บข้าวด้วยมีความเชื่อว่าข้าวนั้นเป็นพืชเลี้ยงชีวิตที่มีเทพารักษา 
เทพองค์นั้นมีนามว่า “แม่โพสพ” ซ่ึงเป็นขวัญข้าวที่เลี้ยงมนุษย์มา การทําบุญมีพระสวดมนต์เย็น ฉันเช้า
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ข้าวเปลือก เมื่อพระฉันเช้าแล้วก็ทําพิธีสู่ขวัญข้าว และผูกข้อต่อแขนกันในหมู่
ชาวบ้านผู้ร่วมพิธี 

ในการทําบุญคูณลาน จะต้องจัดเตรียมสถานท่ีทําบุญท่ีลานนวดข้าวของตน 
การนําข้าวที่นวดแล้วมากองขึ้นให้สูงเรียกว่า คูณลาน จากน้ันนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ 
จัดน้ําอบ นํ้าหอมไว้ประพรมขึงด้ายสายสิญจน์รอบกองข้าว เม่ือพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ
แล้วถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ จากน้ัน นําข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงญาติพ่ีน้องผู้มาร่วมทําบุญ 
พระสงฆ์ฉันเสร็จก็จะประพรมนํ้าพุทธมนต์ให้กองข้าว ให้เจ้าภาพและทุกคนที่มาในงาน เสร็จแล้ว
ก็จะให้พรและกลับวัด เจ้าภาพก็จะนํานํ้าพระพุทธมนต์ที่เหลือไปประพรมให้แก่วัว ควาย ตลอดจน
เคร่ืองมือในการทํานาเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

ในปัจจุบันนี้ บุญคูณลานค่อยๆ เลือนหายไป เน่ืองจากไม่ค่อยมีผู้สนใจประพฤติ 
ปฏิบัติกัน ประกอบกับในทุกวันนี้ ชาวนาไม่มีลานนวดข้าวเหมือนเก่าก่อน นิยมใช้รถเกี่ยวข้าวเป็น
ส่วนมาก เน่ืองจากสะดวกและประหยัดเวลาได้มา จึงทําให้ประเพณีคูณลานน้ีเลือนหายไป แต่ที่บ้าน
ท่ากกแกยังมีการรวมกันทําบุญโดยนําข้าวเหลือกมากองรวมกัน โดยใช้โรงเรียนเป็นสถานท่ีในการจัดงาน 
ชาวบ้านจะไปร่วมกันทําบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุ และฟังเทศน์เรื่องแม่โพสพ นับเป็นความเชื่อ
ในการบํารุงขวัญและสิริมงคล ทางเกษตรกรรม 

3.3 เดือนสาม งานบุญข้าวจ่ี ข้าวจ่ี คือ ข้าวเหนียวน่ึงให้สุกแล้วนํามาปั้นเป็นก้อน
ทาเกลือเคล้าให้ทั่ว เอาไม้เสียบย่างไฟเหมือนไก่ย่าง เม่ือข้าวสุกเกรียมแล้วก็เอาไข่ซ่ึงตีไว้แล้วทาแล้ว
ย่างซํ้าอีกกลายเป็นไข่เคลือบข้าวเหนียว เสร็จแล้วถอดไม้ออกแล้วเอานํ้าอ้อยหรือนํ้าตาลท่ีเป็นก้อน
ยัดใส่แทนกลายเป็นข้าวเหนียวยัดไส้ แล้วถวายพระเณรฉันตอนเช้า นิยมทํากันในราวกลางเดือนหรือ
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ปลายเดือนสาม คือ ภายหลังการทําบุญวันมาฆบูชา (เดือนสาม ขึ้น 14 ค่ํา) แล้ว ส่วนใหญ่จะกําหนด
วันแรม 13 ค่ํา และ 14 คํ่า เดือนสาม 

ความเป็นมาของานบุญข้าวจี คือ บุญข้าวจ่ีในเดือนสาม เป็นเวลาที่ชาวนาได้มี
การทํานาเสร็จสิ้น ได้นําข้าวขึ้นยุ้งใหม่จึงอยากร่วมกันทําบุญข้าวจ่ีถวายแก่พระสงฆ์ สําหรับมูลเหตุ
ด้ังเดิมท่ีมีการทําบุญข้าวจ่ี มีเรื่องเล่ากันตามความเช่ือว่า ในสมัยพุทธกาล นางปุณณะทาสี ได้ทําขนม
แป้งจ่ีถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอานนท์เถระ คร้ันถวายแล้วนางคิดว่าพระองค์คงไม่เสวย
และอาจเอาท้ิงให้สุนัขหรือกากิน เพราะ อาหารท่ีนางถวายไม่ประณีตน่ารับประทาน เม่ือพระพุทธเจ้า
ทรงทราบภาวะจิตของนางปุณณะทาสี จึงรับสั่งให้พระอานนท์ปูลาดอาสนะแล้วทรงประทับนั่งฉันท์ 
ณ ที่นางถวายนั้น เป็นผลให้นางเกิดปีติยินดีเป็นอย่างย่ิงและเม่ือนางได้ฟังพระธรรมเทศนาท่ี
พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็บรรลุโสดาบันปัตติผล ด้วยอานิงสงฆ์ที่ถวายขนมแป้งจ่ี จึงเช่ือในอานิสงส์ของ
การทานดังกล่าว จึงพากันทําข้าวจ่ีถวายทานแด่พระสงฆ์สืบต่อมา 

3.4 เดือนสี่ งานบุญพระเวสสันดรหรืองานบุญมหาชาติ จะมีวันรวม เรียกว่า 
วันโฮมบุญ ชาวบ้านจะมาช่วยกันจัดตกแต่งศาลาหรือสถานที่ที่จะทําบุญ จัดเตรียมเครื่องสักการะ 
ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอก อย่างละพันก้อน มีการตั้งธงใหญ่ ไว้แปดทิศ และมีศาลเล็กๆ เป็นที่เก็บ
ข้าวพันก้อน และเครื่องคาวหวาน สําหรับ ผี เปรต และมารรอบๆ ศาลาการเปรียญจะแขวนผ้าพระเวส 
เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร ต้ังแต่กัณฑ์ที่ 1 ถึงกัณฑ์สุดท้าย การจัดงานบุญพระเวส หรือ งานเทศน์
มหาชาตินิยมที่อัญเชิญพระอุปคุต มาปกป้องคุ้มครองมิให้เกิดเหตุเภทภัยอันตรายทั้งปวง และให้
โชค ลาภแก่พุทธศาสนิกชนในการทําบุญมหาชาติ จึงมีการแห่พระอุปคุต ซ่ึงสมมุติว่า อัญเชิญมาจาก 
สะดือทะเล สําหรับไทหล่มโดยเฉพาะบ้านท่ากกแกได้จัดให้มีการแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองพร้อมกับ
การแห่พระอุปคุต 

ขั้นตอนการทําพิธี วันแรกจะมีการแห่พระอุปคุตรอบบ้านให้ชาวบ้านได้
สักการบูชา แล้วนําไปประดิษฐานไว้หออุปคุต ภายในบริเวณงานเพราะเชื่อว่าเป็นพระเถระ ผู้มีฤทธ์ิ 
นิรมิตกุฏิอยู่กลางแม่นํ้ามหาสมุทร สามารถขจัดเภทภัยท้ังมวลได้ วันท่ีสอง ชาวบ้านจะนําข้าวเหนียว
มาป้ันเสียบไม้จํานวน 1,000 ก้อน เพ่ือเอาบูชากัณฑ์เทศน์ คาถาพัน เรียกว่า"ข้าวพันก้อน" ชาวบ้าน 
จะพากันแห่ข้าวพันก้อนรอบศาลาวัด มีมัคนายก กล่าวคําบูชา แล้วนําขึ้นไปศาลาโรงธรรม แล้วญาติโยม
พากันทําวัตรเช้า อาราธนาศีลอาราธนาเทศน์ โดยอาราธนาเทศน์พระเวสโดยเฉพาะ การอาราธนา
เทศน์พระเวสน้ัน ถ้าไม่ต้องว่ายาวจะตัดบทส้ันๆ ก็ได้ ให้ขึ้นตรง “อาทิกัลยาณังฯ เปฯ อาราธนัง 
กโรม” เท่าน้ีก็ได้  

แล้วพระสงฆ์จะเร่ิมเทศน์สังกาด เป็นการพรรณนาอายุกาลของพระพุทธศาสนา
เริ่มแต่ต้นจนถึงอันตรธาน เม่ือเทศน์สังกาดจบแล้วจึงเริ่มเทศน์กัณฑ์ทศพรไปจนจบนครกัณฑ์ อันเป็น
กัณฑ์ที่ 13 เทศน์แต่เช้ามืดไปจนค่ํา จบแล้วจัดขันขอขมาโทษพระสงฆ์ให้พรเป็นเสร็จพิธี ในวันน้ีเอง 
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ชาวบ้านชาวเมืองจะแห่กัณฑ์หลอนมาร่วมถวายกัณฑ์เทศน์ตลอดทั้งวัด กัณฑ์เทศน์จะมี 2 ลักษณะ 
คือ กัณฑ์หลอน เป็นการแห่กัณฑ์เทศน์มา ถึงบริเวณที่พระกําลังเทศน์ก็ถวายกัณฑ์เทศน์โดยไม่เจาะจง
ว่าจะเป็นพระสงฆ์รูปใด และกัณฑ์จอบ เป็นกัณฑ์เทศน์ที่กลุ่มผู้ถวายปรารถนาจะถวายเฉพาะภิกษุ
ที่ตนชอบ เคารพศรัทธา จึงมีการส่งคนไปสอดแนมว่าขึ้นเทศน์หรือยัง ภาษาอีสานเรียกว่า “จอบ” แอบดู 
จึงเรียกกัณฑ์เทศน์ประเภทน้ีว่า “กัณฑ์จอบ” 

3.5 บุญเดือนห้า งานบุญสรงนํ้าหรือเทศกาลสงกรานต์ ของชาวไทหล่มมีอยู่ด้วยกัน 
4 วัน ดังนี้ 

วันสังขานต์ล่อง ปัจจุบันถือเอาวันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสังขานต์ล่อง 
เป็นวันแรกของกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง หลังเที่ยงคืนวันที่ 13 เมษายน จะมีการจุดประทัด ยิงปืน 
เพ่ือส่งสังขารหรือไล่สังขาร 

วันเน่าหรือวันเนาว์ เป็นวันท่ี 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันท่ีสองของประเพณี
สงกรานต์ไทหล่ม ตามประเพณีแล้ววันน้ี  คือวันที่ต้อง เตรียมสิ่งของต่างๆ เพ่ือใช้ทําบุญในวันรุ่งขึ้น 
และตลอดทั้งวัน เด็กๆ บ่าวสาว ผู้เฒ่าผู้แก่ จะพากันไปขนทรายที่แม่นํ้า เข้าวัด เพ่ือก่อเป็นเจดีย์ทราย 

วันพญาวัน เป็นวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี วันที่สามของประเพณีสงกรานต์ 
ถือเป็นวันเถลิงศก เปลี่ยนศักราชเร่ิมต้นปีใหม่ วันน้ีมีการทําบุญทางศาสนาแต่เช้าตรู่ และอุทิศกุศลไป
ถึงญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว  

หลังจากทําบุญท่ีวัดเสร็จเรียบร้อย ก็จะกลับมาที่บ้าน นิมนต์พระพุทธรูปในบ้าน
ลงมาสรงน้ํา การสรงนํ้าพระ คือการทําความสะอาดพระพุทธรูป หิ้งพระ รูปภาพ และสิ่งของต่างๆ 
รวมไปถึงที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปให้สะอาดบริสุทธ์ิ หรือเรียกอีกอย่างว่า “การถวายเคร่ือง 
เถราภิเษก” ซ่ึงเป็นพิธีกรรมท่ีมีมาต้ังแต่สมัยพุทธกาลและสืบเน่ืองต่อมาจนถึงปัจจุบันและต้องทําเป็น
ประจําทุกปี ถือว่าเป็นการชําระพระวรกายของพระพุทธเจ้าให้ปราศจากมลทิน เพ่ือให้เกิดมุทิตาจิต 
เบิกบานใจ สุขใจ และเกิดความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ปฏิบัติและทุกคนในบ้าน นอกจากนี้ยังเป็นการ
แสดงถึงความเคารพและเสื่อมใสศรัทธาต่อพระรัตนตรัยท้ัง 3 ประการอีกด้วย  

ขั้นตอนในการสรงนํ้าพระพุทธรูป มีดังน้ี เริ่มจากการอัญเชิญพระพุทธรูปลงมา
จากห้ิง ก่อนอัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานท่ีสรงนํ้าช่ัวคราว ให้กล่าวขอขมาเพ่ือไม่ให้เกิดโทษ 
โดยการตั้งนะโม 3 จบ และตามด้วย “ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง 
อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต” แล้วจึงอัญเชิญพระพุทธรูปไปยังที่ประดิษฐานชั่วคราว จากนั้นเช็ด
ทําความสะอาดเบ้ืองต้นด้วยผ้าผืนใหม่หรือฟองนํ้าสะอาด ทีละองค์ ถ้าหากเป็นกรอบรูปก็ให้ใช้
ฟองน้ําชุบนํ้าบิดหมาดแล้วเช็ดให้เกลี้ยงเกลา เมื่อทําความสะอาดพระพุทธรูปเรียบร้อยแล้ว ก็เป็น
ขั้นตอนของการความสะอาดที่ประดิษฐานองค์พระประจําบ้าน เช่น ห้ิงพระ โต๊ะหมู่บูชา และส่ิงของ
ที่เก่ียวข้องกับที่ประดิษฐานองค์พระให้สะอาดสะอ้าน 
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จากน้ันอัญเชิญพระพุทธรูปทั้งหมดไปประดิษฐานไว้ที่พาน โดยมีถาดรองบนโต๊ะ
ที่ประดิษฐานช่ัวคราว พร้อมท้ังประดับประดาโต๊ะด้วยดอกไม้หอม กลีบดอกไม้ และพวงมาลัยให้สวยงาม 
ก่อนเริ่มสรงน้ําพระพุทธรูป ให้ต้ังนะโม 3 จบ และตามด้วย “อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว 
นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง” เพ่ือกล่าวคําอธิษฐาน แล้วค่อยตักนํ้าสรงพระพุทธรูป
ต่อไป 

ช่วงบ่ายเป็นการรดนํ้าดําหัว เพ่ือขอขมาคนเฒ่าคนแก่ พ่อแม่ ครูอาจารย์ ไปสรงน้ํา
พระเจ้าใหญ่และพระพุทธรูปในสิมเก่า เจดีย์ เพ่ือให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิต นอกจากนี้ในช่วงค่ํา
ยังได้จัดให้มีการละเล่นนางด้ง ที่วัดท่ากกแก เป็นการเล่นพ้ืนบ้านของของชาวไทหล่ม แต่ในปัจจุบันได้
แพร่กระจายไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ตามการย้ายถิ่นฐาน การเล่นนางด้งเป็นการเล่นที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
เส่ียงทายฟ้าฝนว่าปีนั้นๆ ฝนจะดีหรือฝนแล้ง หากผลของการเสี่ยงทายว่าฝนดีชาวบ้านจะเตรียมพืชพันธ์ุ
ต่างๆ ไว้ต้ังแต่ต้นปี เม่ือฝนแรกเริ่มมาถึง ก็หว่านข้าวตามคําทํานายนั้น แต่หากผลการเส่ียงทายว่าฝนแล้ง
ก็ให้ใจเย็นไว้ก่อน จนฝนห่าแรกมาจึงเริ่มหว่านไถ 

นอกจากนี้ในวันท่ี 16 เมษายนของทุกปี ชาวไทหล่มถือเป็นวันแรกของวันข้ึนปีใหม่ 
มีพิธีแห่ดอกไม้ โดยแห่ไปรอบหมู่บ้าน เพ่ือนําเอาดอกไม้ ที่หาได้ในระหว่างทาง นํากลับมาประดับไว้ 
โดยจะนํามาไว้ในทรวย ดอกไม้ ที่ทําจากลําไม้ไผ่ผ่าออกเป็นริ้วและจักสานเป็นกระทงใหญ่เหน็บไว้กับ
เสาธง โดยมีวงดนตรีพ้ืนบ้าน นําขบวน แห่แหนกันไปรอบหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมพิธีฟ้อนรําเป็นท่ีร่ืนเริง 
และยามคําคืนของวันเดียวกันก็ได้จัดให้มีการแขวนทุงสังกาสสังขารปีใหม่ เอาโชคเอาชัยถวายเป็นพุทธ
บูชาและประกาศว่าการเล่นสงกรานต์ได้สิ้นสุดลงแล้ว 

3.6 งานบุญเดือนหก งานบุญบั้งไฟ บ้านท่ากกแกไม่มีการจัดงานบุญบ้ังไฟ แต่มี
งานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาและประกอบพิธีเวียนเทียนในตอนกลางคืน 

3.7 บุญเดือนเจ็ด งานบุญเบิกบ้าน (ซําฮะ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือปัดรังควานและ
ขับไล่เสนียดจัญไรตลอดถึงเหล่าภูมิผีปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากหมู่บ้าน คําว่า ซําฮะ ก็คือ 
ชําระ ที่หมายถึงการล้างให้สะอาด บุญซําฮะ อาจจะเรียกว่าเป็นบุญเบิกบ้านหรือบุญบ้าน ซ่ึงในงาน
บุญนี้นอกจากจะทําพิธีขับไล่สิ่งช่ัวร้ายแล้ว ยังต้องมีการทําพิธีบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง เพ่ือให้
เกิดความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านและประชาชน ด้วยความเช่ือน้ีชาวบ้านท่ากกแก จึงได้จัดให้มี
ประเพณีบุญซําฮะขึ้นในเดือนเจ็ดเป็นประจําทุกปี ในการจัดงานบุญซําฮะหรือบุญเบิกบ้านของบ้านท่า
กกแก ชาวบ้านจะช่วยกันทําปะรําพิธีกลางหมู่บ้าน (โรงเรียนบ้านท่ากกแก) ชาวบ้านจะทําบริเวณพิธี
ด้วยการนําต้นกล้วยมาสี่ต้นทําเป็นเสาผูกยึดด้วยสายสิญจ์ และจะมีการโยงสาญสิญจ์ไปยังบ้านทุกหลังใน
หมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะนําเอาคุใส่ทรายที่ข้างในจะมี ขวดใส่น้ํา กรวยดอกไม้ธูปเทียน ฝ้ายหรือด้าย
สายสิญจน์ เทียนเวียนหัว นํามาจากบ้านของแต่ละคนเพ่ือมาประกอบพิธี บ้านท่ากกแกจะมีการสวดพระ
พุทธมนต์เย็น และถวายภัตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นเวลา 3 วัน และวันที่ 4 จะเป็นพิธีการส่ง
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กระทง ความหมายเพ่ือเป็นการถวายเครื่องบวงสรวงแด่เทวดาหลวง ให้ปกปักรักษาคนในครอบครัว
และคนในหมู่บ้าน จากน้ันทุกคนจะเอาขันนํ้ามนต์ ด้ายผูกแขน ขันกรวดทารายกลับไปที่บ้านเรือน
ของตนเอง แล้วนําน้ํามนต์ไปปะพรมให้แก่ทุกคนให้ครอบครัว ตลอดจนบ้านเรือน วัว ควาย เอาด้าย
ผูกแขนลูกหลานทุกคน เช่ือว่าจะนําความสุขและสิริมงคลมาสู่สมาชิกทุกคน ส่วนกรวดทรายก็จะ
นําเอาไปหว่านรอบๆ บริเวณบ้านและท่ีสวนไร่นาเพ่ือขับไล่เสนียด จัญไร และสิ่งอัปมงคลท้ังหลายให้
หมดสิ้นไป 

3.8 บุญเดือนแปด งานบุญเข้าพรรษา เป็นเดือนอยู่ในระยะหน้าฝน และเป็นเดือนท่ี
พระอยู่จําพรรษาตลอดสามเดือน ไม่ไปค้างคืนที่อ่ืน ยกเว้นแต่มีกิจท่ีจําเป็น บางทีพอที่จะอนุโลมให้ไป
ค้างคืนที่อ่ืนได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 7 วัน ถ้าเกินน้ันถือว่าพรรษาขาด โดยปกติแล้วกําหนดเอาวันแรม 
1 ค่ํา เดือน 8 ของปีที่เป็นปกติมาส (8 หนเดียว) เป็นวันอธิฐานเข้าพรรษา สําหรับปีที่เป็นอธิกมาส 
คือ 8 สองหน กําหนดเอาวันแรม 1 ค่ําเดือน 8 หลัง เป็นวันอธิฐานเข้าพรรษา เพราะมีกําหนดทํากัน
ในเดือน 8 เป็นประจํา จึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “บุญเดือนแปด” 

การทําบุญในวันเข้าพรรษานี้ ส่วนใหญ่แล้วจะมีการถวายเทียนเข้าพรรษา 
เพ่ือให้ภิกษุสามเณร ได้จุดบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณตลอดพรรษา และอีกอย่างหน่ึง
คือการถวายผ้าอาบนํ้าฝน เพ่ือให้พระได้ใช้นุ่งอาบน้ําในหน้าฝน ตลอดท้ังการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน
ตามความเหมาะสม 

การถวายผ้าอาบนํ้าฝนนี้ มีเรื่องเล่าไว้ในฎีกาสมันตปสาทิกา ในส่วนที่ว่าด้วย 
วัสสูปนายิกขันธกะ ว่า ในยุคต้นๆ ก่อนพุทธกาล พระภิกษุสมัยน้ันเปลือยตัวอาบนํ้า อันเนื่องมาจาก
จีวรหรือผ้าใช้นุ่งห่มนี้น้อย จึงต้องใช้ผ้าอย่างจํากัด วันหน่ึงนางวิสาขามหาอุบาสิกาใช้ให้สาวใช้ไปวัด 
ในขณะน้ันฝนกําลังตก พอสาวใช้เข้าไปในวัด นางเห็นพวกภิกษุเปลือยตัวอาบนํ้าฝนกันอยู่ เกิดเข้าใจว่า
เป็นเปรต จึงได้กลับไปบอกนางวิสาขาว่า ที่วัดไม่มีพระเลยซักองค์เดียว มีแต่พวกเปรตเดินเพ่นพล่านอยู่
ทั่ววัด นางวิสาขาเกิดความสงสัยว่า ถ้าในวัดมีแต่เปรต เช่นว่านั้นแล้ว พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ 
จะมีความเป็นอยู่อย่างไร ด้วยความเป็นห่วง นางจึงได้มายังวัดพระเชตวันพร้อมท้ังสาวใช้ แต่ก็ไม่เห็น
อะไรเลย เพราะฝนได้หยุดตกแล้ว นางได้เข้าเฝ้าและทูลถามถึงเรื่องที่เกิดข้ึน พระพุทธเจ้าทรงเล่า
เรื่องตามความเป็นจริงให้ฟังว่า ที่อุบาสิกาเห็นน้ันมิใช่เปรต นั้นเป็นภิกษุที่กําลังอาบนํ้าฝนอยู่ต่างหาก 
ในเมื่อนางวิสาขาเข้าใจความเป็นจริงเช่นน้ีแล้ว นางจึงได้ขอถวายผ้าอาบน้ําฝนแด่พระภิกษุสงฆ์เป็น
คนแรก และพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาต การถวายผ้าอาบนํ้าฝนน้ี ถือได้ว่า ได้บุญมาก และเป็นกาละ
ทานชนิดหน่ึงที่ชาวพุทธท่ัวไปนิยมทํากันเม่ือถึงฤดูเข้าพรรษา 

3.9 บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน ตามความเช่ือของคนไทหล่ม มีความเช่ือถือ
สืบต่อกันมาแต่โบราณกาลแล้วว่า กลางคืนของเดือนเก้าดับ (วันแรม 14 คํ่า เดือน 9) เป็นวันที่ประตู
นรกเปิด ยมบาลจะปล่อยให้ผีนรกออกมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย์ ในคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นในรอบปี 
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ดังน้ัน จึงพากันจัดห่อข้าวไว้ให้แก่ญาติพ่ีน้องที่ตายไปแล้ว ถือว่าเป็นงานบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติ
พ่ีน้องผู้ล่วงลับไปแล้ว 

โดยในตอนเย็นของวันท่ี 13 เดือน 9 ญาติโยมจะจัดเตรียมอาหารคาว หวาน 
หมากพลู บุหรี่ไว้กะให้ได้ 4 ส่วน ส่วนหนึ่งเลี้ยงดูกันภายในครอบครัว ส่วนท่ีสองแจกให้ญาติพ่ีน้อง 
ส่วนท่ีสามอุทิศให้ญาติที่ตายไปแล้ว และส่วนที่ส่ีนําไปถวายพระสงฆ์ในเช้าวันแรม 14 ค่ํา เดือน 9 ในส่วน
ที่สาม ญาติโยมจะห่อข้าวน้อย ซ่ึงมีวิธีการห่อคือ ใช้ใบตองห่อ ขนาดเท่าฝ่ามือ ส่วนความยาวนั้นให้
ยาวสุดซีกของใบตอง  

มีเรื่องเล่าไว้ในพระธรรมบทว่า ญาติของพระเจ้าพิมพิสารได้แอบบริโภคอาหาร
ก่อนสงฆ์ เมื่อตายแล้วไปเกิดในนรก ครั้นพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแล้วมิได้อุทิศ
ให้ญาติที่ตาย กลางคืนพวกญาติที่ตายมาแสดงตัวเปล่งเสียงน่ากลัวให้ปรากฏใกล้พระราชนิเวศน์ 
รุ่งเช้าได้เสด็จไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทูลเหตุให้ทราบ พระเจ้าพิมพิสารจึงถวายทานอีก 
แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติที่ตายไป จึงได้รับส่วนกุศลการทําบุญข้าวประดับดิน ทําเพ่ืออุทิศส่วนกุศล
แก่ญาติผู้ตายแล้ว ถือเป็นประเพณี ที่ต้องทําเป็นประจําทุกปี 

3.10 บุญเดือนสิบ บุญข้าวสาก หมายถึง บุญท่ีให้พระเณรท้ังวัด จับสลากเพ่ือจะ
รับปัจจัยไทยทาน ตลอดจนสํารับกับข้าว ที่ญาติโยมนํามาถวายและบุญน้ีจะทํากันในวันเพ็ญเดือนสิบ 
จึงเรียกช่ืออีกอย่างว่า “บุญเดือนสิบ” เม่ือถึงวันข้ึน 14 คํ่า เดือน 10 ญาติโยมจะเตรียมอาหาร คาวหวาน 
และหมากพลู บุหรี่ พอเข้าวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 ญาติโยมจะพากันทําบุญใส่บาตร พอถึงเวลาประมาณ 
9 - 10 โมงเช้า พระสงฆ์จะตีกลองโฮม (รวม) ญาติโยมจะนําอาหารที่เตรียมถวายพระสงฆ์ และห่อข้าวน้อย 
ซ่ึงมีอาหารคาวหวาน อย่างละเล็กอย่างละน้อย แต่ละห่อประกอบด้วย ข้าวเหนียว เน้ือปลา เน้ือไก่ หมู 
และใส่ลงไปอย่างละเล็กอย่างละน้อย ถือเป็นอาหารคาว อาหารหวานประกอบไปด้วย กล้วย น้อยหน่า 
ฝรั่ง แตงโม สับปะรด ฟักทอง (แล้วแต่จะเลือกใส่) 

หลังจากนําอาหารที่เตรียมห่อเป็นคู่ๆ นํามาผูกกันเป็นพวงแล้วแต่จะใส่กี่ห่อก็ได้ 
ส่วนใหญ่จะใช้ 10 คู่ เพ่ือนําไปเลี้ยง “ผีตาแฮก” ที่นาของตนเองด้วย โดยมีความเช่ือว่าจะทําให้ผี
ตาแฮกพอใจ และช่วยดูแลข้าวกล้าในนาให้งอกงามสมบูรณ์ ตลอดจนช่วยขับไล่ศัตรูข้าวได้แก่ นก หนู 
ปูนา ไม่ให้มาทําลายต้นข้าวในนาอีกส่วนหน่ึง เม่ือนําอาหารมาถึงศาลาวัดท่ีจะทําบุญแล้ว เขียนช่ือ
ของตนลงในกระดาษ ม้วนลงใส่ในบาตร เม่ือทุกคนมาพร้อมกันแล้ว ผู้ที่จะเป็นหัวหน้ากล่าวนําคํา
ถวายสลากภัต ญาติโยมว่าตามจบแล้วนําไปให้พระเณร จับสลากที่อยู่ในบาตร พระเณรจับได้สลาก
ของใคร ผู้เป็นเจ้าของพาข้าว (สํารับกับข้าว) และเครื่องปัจจัยไทยทานก็นําไปประเคนให้พระรูปน้ันๆ 
จากน้ันพระเณรจะฉันเพล ให้พรญาติโยมจะพากันรับพรแล้วกรวดนํ้าอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติพ่ีน้องที่
ล่วงลับไปแล้ว 
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ประวัติความเป็นมาของประเพณีบุญข้าวสาก ในสมัยหน่ึงพุทธองค์ได้เสด็จไป
กรุงพาราณสี ในคราวน้ีบุรุษเข็ญใจ พาภรรยาประกอบอาชีพตัดฟืนขายเป็นนิตย์เสมอมา เขาเป็นคน
เลื่อมใสพระพุทธศาสนายิ่งนัก วันหนึ่งเขาได้ปรึกษากับภรรยาว่า “เรายากจนในปัจจุบันน้ีเพราะไม่เคย
ทําบุญ ให้ทาน รักษาศีลแต่ละบรรพกาลเลย ดังน้ัน จึงควรที่เราจักได้ทําบุญกุศล อันจักเป็นที่พ่ึงของตน
ในสัมปรายภพชาติหน้า” ภรรยาได้ฟังดังน้ีแล้ว ก็พลอยเห็นดีด้วย วันหนึ่งเขาท้ังสองได้พากันเข้าป่า
เก็บผักหักฟืนมาขายได้ทรัพย์แล้ว นําไปจ่ายเป็นค่าหม้อข้าว 1 ใบ หม้อแกง 1 ใบ อ้อย 4 ลํา กล้วย 4 ลูก 
นํามาจัดแจงลงในสํารับเรียบร้อยแล้วนําออกไปยังวัด เพ่ือถวายเป็นสลากภัตตทาน พร้อมอุบาสก
อุบาสิกาเหล่าอ่ืน สามีภรรยาจับสลากถูกพระภิกษุรูปหน่ึงแล้วมีใจยินดี จึงน้อมภัตตาหารของตนเข้าไป
ถวายเสร็จแล้วได้หลั่งนํ้าทักษิโณทกให้ตกลงเหนือแผ่นปฐพี แล้วต้ังความปรารถนา “ด้วยผลทานทั้งน้ี
ข้าพเจ้าเกิดในปรภพใดๆ ขึ้นช่ือว่าความยากจนเข็ญใจไร้ทรัพย์เหมือนดังในชาตินี้ โปรดอย่าได้ มีแก่
ข้าพเจ้าทั้งสองเลย ขอให้ข้าพเจ้าท้ังสองเป็นผู้ม่ังคั่งสมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติและมีฤทธ์ิ
เดชมาก ในปรภพภายภาคหน้าโน้นเถิด” ดังน้ี 

ครั้นสองสามีภรรยานั้นอยู่พอสมควรแก่อายุขัยแล้วก็ดับชีพวายชนม์ไปตามสภาพ
ของสังขาร ด้วยอานิสงส์แห่งสลากภัตตทาน จึงได้ไปเกิดเป็นเทพบุตร เทพธิดาในดาวดึงส์สวรรค์ เสวย
สมบัติทิพย์อยู่ในวิมานทองอันผุดผ่องโสภาตระการย่ิงนัก พร้อมพรั่งไปด้วยแสนสุรางค์นางเทพอัปสร
ห้อมล้อมเป็นบริวาร มีนามบรรหารว่า “สลากภัตตเทพบุตรเทพธิดา” 

กาล กตวา ครั้นจุติเลื ่อนจากสวรรค์แล้วก็ได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์ในเมือง
พาราณสี มีพระนามว่าพระเจ้าสัทธาดิส เสวยราชสมบัติอยู่ 84,000 ปี คร้ันเบื่อหน่ายจึงเสด็จออกบรรพชา 
ครั้นสูญส้ินชีวาลงแล้วก็ได้ไปเกิดในพรหมโลก และต่อมาก็ได้มาอุบัติเป็นพระตถาคตของเรานั่นเอง 
น่ีคืออานิสงฆ์แห่งการถวายสลากภัตต์ นับว่าย่ิงใหญ่ไพศาลย่ิงนัก สามารถอํานวยสุขสวัสด์ิแก่ผู้บําเพ็ญ
ทั้งชาติมนุษย์และสวรรค์ ในที่สุดถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้ 

3.11 บุญเดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา เป็นงานบุญที่จัดในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 
ช่วงเช้าจะมีพิธีทําบุญตักบาตร ตอนค่ําจะมีการไหลเรือไฟ เป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากผู้คนแถบลุ่ม
นํ้าโขง ซึ่งได้มีการประดิษฐ์เรือไฟลอยถวายเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษา ตามประวัติศาสตร์ 
เจ้ามหาชีวิตในนครหลวงพระบาง จะเสด็จเพ่ือทอดพระเนตรการไหลเรือไฟในคํ่าคืนวันออกพรรษา 
กล่าวกันว่าประชาชนพากันทําเรือไฟและจุดลอยมาตามลํานํ้าโขงประหน่ึงว่าไฟไหม้ลํานํ้าโขงทีเดียว 
ค่านิยมการทําเรือไฟจึงตราตรึงติดตัวผู้คนชาวลาว ที่อพยพมาอาศัยอยู่ในเมืองหล่มน้ี จึงมีความศรัทธา
ทําเรือไฟเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาเช่นเดียวกัน แต่ว่าการทําเรือไฟของไทหล่มนั้น มีขนาดไม่ใหญ่โตมาก 
เพราะลําน้ําป่าสักเป็นแม่นํ้าขนาดเล็ก ไม่สะดวกในการทําเรือไฟที่มีขนาดใหญ่ ในอดีตนั้นชาวบ้าน
ท่ากกแกจะช่วยกันทําแพโดยการน้ําต้นงิ้วแห้งมาผูกเป็นแพและช่วยกัน แทงหยวกกล้วยประดับ
ประดาให้เป็นรูปเรือหรือรูปปราสาทอย่างใดอย่างหน่ึง แล้วนําเอาประทีปใส่ไว้กลางลําเรือ แล้วจุด
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บูชาในค่ําคืนวันออกพรรษา จนถึงเวลาเที่ยงคืนจึงพากันพายเรือขนาบข้างแพหรือเรือไฟ แห่แหนร้อง
รําทําเพลงกันไปในลํานํ้าน้ัน นําเรือไฟไปปล่อยให้ไกลท่ีสุดถึงบ้านท่าขาวหรือบ้านปากห้วยขอนแก่น 
เม่ือทําพิธีปล่อยเรือไฟแล้วก็พากันพายเรือทวนนํ้าขึ้นมาถึงบ้านท่ากกแกก็เป็นเวลาสว่างพอดี 

3.12 บุญเดือนสิบสอง บุญกฐิน การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกําหนด
กาลไว้ คือ ต้ังแต่แรม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐิน 
ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้ จะทอดก่อนหรือทอดหลังกําหนดน้ี ก็ไม่เป็นการทอดกฐิน แต่มี
ข้อยกเว้นพิเศษว่า ถ้าทายกผู้จะทอดกฐินนั้น มีกิจจําเป็น เช่นจะต้องไปในทัพ ไม่สามารถจะอยู่
ทอดกฐินตามกําหนดน้ันได้ จะทอดกฐินก่อนกําหนดดังกล่าวแล้วพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงอนุญาตให้
ภิกษุรับไว้ก่อนได้ 

การทอดกฐิน คือ การนําผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างตํ่าห้ารูป แล้วให้
พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งน้ันเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น  

คําว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือกรอบไม้ชนิดหน่ึงสําหรับขึงผ้าให้ตึง สะดวกแก่
การเย็บ ในสมัยโบราณเย็บผ้าต้องเอาไม้สะดึงมาขึงผ้าให้ตึงเสียก่อน แล้วจึงเย็บเพราะช่างยังไม่มี
ความชํานาญเหมือนสมัยปัจจุบันน้ี และเครื่องมือในการเย็บก็ยังไม่เพียงพอ เหมือนจักรเย็บผ้าในปัจจุบัน 
การทําจีวรในสมัยโบราณจะเป็นผ้ากฐินหรือแม้แต่จีวรอันมิใช่ผ้ากฐิน ถ้าภิกษุทําเอง ก็จัดเป็นงาน
เอิกเกริกทีเดียว เช่น ตํานานกล่าวไว้ว่า การเย็บจีวรนั้น พระเถรานุเถระต่างมาช่วยกัน เป็นต้นว่า 
พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ แม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จลงมาช่วย ภิกษุ
สามเณรอื่นๆ ก็ช่วยขวนขวายในการเย็บจีวร อุบาสกอุบาสิกาก็จัดหานํ้าดื่มเป็นต้น มาถวาย
พระภิกษุสงฆ์ มีองค์พระสัมมาสัมพุทธะเป็นประธาน โดยนัยนี้ การเย็บจีวรแม้โดยธรรมดา ก็เป็น
การต้องช่วยกันทําหลายผู้หลายองค์ (ไม่เหมือนในปัจจุบัน ซ่ึงมีจีวรสําเร็จรูปแล้ว) (สําลี รักสุทธี, 
2549) 

ในงานบุญกฐินของบ้านท่ากกแกจะมีงานที่สําคัญของหมู่บ้านอีกงานหน่ึง คือ 
งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง หรืองานแห่ต้นผึ้ง เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ
ตามแบบประเพณีของชาวลาว มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา ถือคลองกันตามหลักฮีต 12 
มาต้ังแต่โบราณ ที่ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติ รวมถึงพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ถือว่าการทําบุญด้วยการ
ถวายต้นผ้ึง เป็นบุญกุศลสูงส่ง ดังนั้น ในการถวายทานให้แก่ผู้ตายในงานแจกข้าว (งานทําบุญให้ผู้ตาย) 
เมื่อถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์แล้ว ก็ถวายต้นผึ้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ นอกจากนี้ ยังมี
เหตุการณ์สําคัญในครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ในวันปวารณาออกพรรษา 
พระพุทธเจ้าตรัสอําลาพระอินทร์ เพ่ือเสด็จลงสู่เมืองมนุษย์ พระอินทร์จึงเนรมิตบันไดเงิน บันไดทอง 
และบันไดแก้วมณี ให้พระองค์ได้เสด็จลง เทวดา มนุษย์ ครุฑ นาค สัตว์นคร ต่างช่ืนชม ในพระบารมี
ของพระพุทธเจ้า และเกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลอย่างย่ิง เกิดจินตนาการการมองเห็นปราสาทวิมาน
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สวยงาม ใคร่อยากไปอยู่ แล้วจึงรู้ชัดว่าการที่จะไปอยู่ในปราสาทสวยงาม ได้น้ัน จะต้องสร้างบุญสร้างกุศล 
ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักธรรม ทําบุญ ตักบาตร สร้างปราสาทกองบุญในเมืองมนุษย์เสียก่อน 

ปราสาทผึ้งจะมีจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่วิจิตรมากเพียงใดก็แล้วแต่ความสามารถ
ของผู้ที่ร่วมกันทําปราสาทนั้น เสร็จแล้วก็พากันแห่ไปถวายวัดต่างๆ ที่ตนเคารพนับถือ สมัยโบราณ
เรียกว่า “การทอดต้นดอกผึ้ง” 

ดังน้ัน ฮีต 12 จึงหมายถึง จารีตประเพณีประจําสิบสองเดือน ชาวบ้านท่ากกแก
ในอดีต ถือว่าเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ต้ังแต่เดือนอ้ายจนถึงเดือนสิบสอง 
แต่เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารไหลบ่าเข้ามา
ในชุมชน ทําให้เกิดการครอบงําทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจในรูปแบบของการผลิต ส่งผลงานประเพณีของท้องถิ่นถูกลดความสําคัญลง กลายเป็นการจัดงาน
ให้ครบตามประเพณี โดยการจัดงานส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เนื่องจากกลุ่มคนวัย
ทํางานให้ความสําคัญกับการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ทําให้ห่างหายจากงานประเพณีและพิธีกรรม
ทางศาสนา นอกจากน้ี เยาวชนในพ้ืนที่ก็ให้ความสําคัญกับสื่อต่างๆ ที่เข้ามาในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น 
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และเกมส์ออนไลน์ เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เยาวชนละเลยความสนใจงาน
ประเพณีของท้องถ่ินเช่นเดียวกัน 

 
การแต่งกาย 

ในสมัยโบราณ การแต่งกายจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม สามารถบ่งบอกถึงภูมิลําเนา 
กลุ่มวัฒนธรรม โดยสังเกตดูได้จากการแต่งกายที่แตกต่างกัน สําหรับไทหล่มจัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธ์ุลาว 
การแต่งกายแบบด้ังเดิมจึงแต่งกายแบบอย่างคนลาวอย่างชัดเจน ผ้าทอ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณค่า ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นท่ีได้สร้างสรรค์ผลงานท่ีแฝงไปด้วยภูมิปัญญา และเป็นมรดก
สืบทอดมาสู่อนุชนรุ่นหลัง ตลอดจนเป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงอดีตกาลแห่งวิถีชีวิตของชุมชน 
เช่น ความเป็นอยู่ ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ที่มีรายละเอียดปลีกย่อย
แตกต่างกันไปแต่ละชุมชน นอกจากน้ี ผ้าทอบางประเภท ยังบ่งบอกถึงอิทธิพลการถ่ายทอด
วัฒนธรรมของชุมชน ดังนั้น ลวดลายบนผืนผ้าจึงเปรียบเหมือนผลงานศิลปะท่ีมีภาษาพูดของตนเอง
และสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของผู้สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี (พิจิตรา พาณิชย์กุล, 2547) 

ในอดีต สตรีไทหล่มนิยมทอผ้าเพ่ือใช้ในชีวิตประจําวัน หลังจากว่างเว้นจากการทําไร่ทํานา 
การทอผ้าของสตรีไทหล่มได้มีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น วัตถุดิบที่ใช้ในการทอผ้าส่วนใหญ่
จะผลิตจากไหม ฝ้าย และไหมแกมฝ้าย ชาวบ้านจะนิยมปลูกฝ้ายในที่ดินบริเวณใกล้บ้าน หรือบริเวณ
ที่เป็นเนินสูง ส่วนการเลี้ยงไหม นิยมเลี้ยงกันในบ้าน เทคนิคในการทอผ้านิยมมัดหม่ีทางยาว มัดหม่ี
ตัวน้อยๆ ทอค่ันกัน ประกอบลวดลายเล็กๆ หลายลาย และมีทั้งหม่ีหลักและหม่ีรองสลับคั่นกันไป  
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การแต่งกายของสตรีไทยหล่ม สมัยโบราณ เอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดอย่างหน่ึง คือ การนุ่ง
ผ้าซ่ิน (ผ้าถุง) เอกลักษณ์ผ้าซ่ินของไทหล่มน้ันจะต้องประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ หัวซ่ิน ตัวซ่ิน และ
ตีนซ่ิน ส่วนประกอบของซิ่นไทหล่มนั้น สามารถแยกประเภทได้ ดังน้ี 

หัวซ่ิน คือ ส่วนท่ีอยู่บนสุดของซ่ินต่อจากตัวซ่ิน เพ่ือทําให้ซ่ินยาวข้ึนหัวซ่ินมีความกว้าง
ประมาณ 20 เซนติเมตรข้ึนไป และนิยมย้อมเป็นสีแดง อาจจะสลับด้วยการขิดเป็นลายดอก การขิด 
หมายถึง การล้วงด้ายเส้นยืนขึ้นมา โดยการนับเส้นและสอดด้ายเส้นพุ่งเข้าไปให้ได้ลวดลายตามต้องการ 
หัวซิ่นไทหล่มนั้น บางครั้ง ก็ทําด้วยการทอสลับเป็นขั้นด้วยด้ายสีต่างๆ หรือไม่ก็ใช้วิธีการมัดย้อม 
ให้เกิดรูปเป็นวงสีขาวบนพ้ืนสีแดง 

ตัวซ่ิน คือ ส่วนที่ยาวที่สุดของซ่ินเป็นท่อนกลาง ซ่ึงจะทอด้วยฝ้ายหรือไหมให้เป็น
ลวดลายตามต้องการด้วยการมัดหม่ี หรือด้วยการทอสลับเป็นขั้นด้วยด้ายสีต่างๆ ไทหล่มโบราณนิยม
นุ่งผ้าซ่ินหม่ีน้อย ลายต้ังหรือลายยืนเท่านั้น ไม่นิยมลายขวาง  

ตีนซ่ิน คือ ส่วนท่ีอยู่ตํ่าที่สุดของผ้าซ่ิน จึงเรียกว่า “ตีน” เพราะอยู่ตํ่าเอกลักษณ์ของตีน
ซ่ินลาว หรือซ่ินไทหล่มก็คือ ตีนซ่ินจะมีความแคบกว่าตีนซ่ินของชนชาติพันธ์ุกลุ่มอ่ืนๆ ตีนซ่ินของไทหล่ม
น้ันทอด้วยไหมหรือฝ้ายและอาจจะแซมด้วยไหมเงิน ไหมคํา แล้วแต่ฐานะของผู้ทอเอง ตีนซ่ินไทหล่ม
จะทําด้วยด้ายเส้นยืน หรือไทหล่มเรียกว่าเครือหูกที่ต่างสีสอดด้วยด้ายเส้นพุ่งสีเดียวกัน ตีนซ่ินไทหล่ม
นั้นส่วนมากเป็นตีนก่าน ซึ่งมีหลายหลากสี และตีนขิด แล้วแต่ความสามารถของผู้ทอเอง (ไทหล่ม
ไม่นิยมซ่ินตีนจก) 

ชนิดของผ้าซ่ินไทหล่ม 
ซิ่นไหม/ฝ้ายมัดหมี่ การมัดหม่ีน้ัน หมายถึง การนําเส้นฝ้ายหรือไหมมามัดเป็นลวดลาย

ด้วยเชือก ที่ทําจากเปลือกกล้วยแล้วจึงนําไปย้อมสี และเม่ือแกะเชือกกล้วยออกจึงปรากฏเป็น
ลวดลาย แล้วจึงนํามาทอตามลวดลายท่ีปรากฏบนเส้นไหมหรือฝ้ายท่ีเรามัดไว้ ไทหล่มโบราณน้ัน 
นิยมทอผ้าซ่ินหม่ีน้อย คือมัดหม่ีด้วยลวดลายต่างๆ สาเหตุที่เรียกว่าซ่ินหม่ีน้อยน้ันคือเป็นลวดลาย
มัดหม่ีลายเล็กๆ และมีจํานวนถ่ีๆ ซ่ึงเป็นการทอซ่ินแบบด้ังเดิมของไทลาว 

ซิ่นหมี่ใหญ่หรือหมี่ลวด คือ ซิ่นที่ทอด้วยไหมหรือฝ้าย เป็นผ้าซิ่นที่มีลายมัดหม่ีทั้งผืน 
ไม่มีการสลับขั้น ที่ตัวซ่ินทั้งผืนเป็นลายมัดหม่ีขนาดใหญ่ ซ่ึงมีลวดลายต่างๆ เช่น ลายผีเสื้อ ลายต้น
ดอกไม้ ลายต้นสน ลายหงส์ ลายนาค ลายช้าง ฯลฯ แล้วแต่จินตนาการของผู้ออกแบบลายมัดหม่ี 

ซิ่นก่อม คือ ซ่ินท่ีทอจากไหมหรือฝ้ายที่ฝั้นสองสีเข้าด้วยกันในเวลาป้ันใส่ในหลอดให้เป็น
เส้นเดียวและให้มีลวดลายในตัว เรียกว่า “หม่ีไม” หรือ “ฝ้ายควบ” นํามาทอสลับกับด้ายสีทั่วไป 
แล้วแต่ความชอบสลับเป็นขั้นถี่ๆ ซ่ินชนิดน้ีจะมีความวาวในตัวซ่ึงเป็นเสน่ห์ของผ้าซ่ินชนิดน้ี เรียกว่า
การฟ่ันด้ายสองสีเข้าด้วยกันทําให้เกิดมิติ   
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ซิ่นมุก คือ ซ่ินท่ีทอด้วยไหมหรือฝ้าย ทําเป็นลายมุก เป็นท่ีนิยมของสตรีชาวหล่มตระกูลลาว 
เวียงจันทร์ โดยเฉพาะกลุ่มสตรีบ้านต้ิว บ้านหวาย บ้านนํ้าดุก อําเภอหล่มสักนิยมทอผ้าซ่ินชนิดนี้มาก 
ซ่ินมุก หรือลายมุก เป็นการทอแบบมีลวดลายเดียวแบบซํ้าๆ จํานวนถ่ีๆ ทําให้เกิดมิติในการมองดู 

การแต่งกายยังสามารถบ่งบอกถึงสถานะภาพทางสังคม เช่น ซ่ินที่ทอจากไหมหรือฝ้าย 
ถ้าเป็นสตรีสูงศักด์ิก็มีการเพ่ิมความสวยงามมากข้ึน เช่น ผ้าซ่ินไหมตีนเงิน ผ้าซ่ินไหมตีนคํา การแต่งกาย
โบราณแท้ไม่มีการนุ่งเสื้อ เพียงแต่มีผ้าห่ออกและสะไบพาดเฉวียงบ่าเท่านั้น ต่อมาจึงมีการตัดเสื้อ
แขนกระบอกผ่าอก เสื้อแขนสั้นที่ทําจากฝ้ายหรือไหม และเสื้อคอกระเช้า ไทหล่มเรียกว่า “เส้ือหมาก
กะแหล่ง” เย็บตะเข็บด้วยด้ายสีแดง หรือเย็บ ห้าตะเข็บก็มีแล้วแต่ความนิยม ส่วนมากเป็นเสื้อสีขาว
ฝ้ายด้ายดิบ หรือย้อมสีด้วยมะเกลือ คราม ติดกระดุมเงินเม็ดถ่ีๆ  

การแต่งกายของผู้ชายไทหล่ม  ผู้ชายไทหล่มไม่ว่าจะฐานะอะไรแต่เดิมน้ันเม่ืออยู่กับบ้าน
ก็นุ่งผ้าขาวม้าธรรมดา นุ่งโสร่ง หรือนุ่งกางเกงขาก๊วย สีขาว สีเทา และสีดํา ไทหล่มเรียกว่า “ส้งหัวโหล่ง” 
แบบสบายๆ เม่ือมีกิจธุระจึงนุ่งเสื้อท่ีทําด้วยผ้าฝ้ายแขนยาวหรือสั้น ผ่าอก กระดุมเงิน หรือใช้ผ้าตัด
เป็นเส้นสําหรับผูกติดกัน  เสื้อย้อมเป็นสีดํามะเกลือ สีคราม (พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี, 2545) 

นอกจากน้ี ทางชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม กลุ่มมูลมังบ้านท่ากกแก ยังได้
รณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมกันใส่ชุดพ้ืนบ้านในการเข้าร่วมกิจกรรมและงานประเพณีของชุมชน อีกทั้งยัง
เป็นการแสดงอัตลักษณ์ ทางชาติพันธุ์ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของการทอผ้าที่แฝง
ไปด้วยภูมิปัญญา เทคนิคในการทอผ้าให้เกิดลวดลายที่สื่อถึงความเป็นอยู่ ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ และถือเป็นมรดกตกทอดมาสู่อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไป 

การแต่งกายของไทยหล่ม ยังได้มีการถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่สําคัญของท้องถิ่น คือ งาน
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ซ่ึงถือเป็นงานบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเป็นประเพณีที่
ชาวบ้านในท้องถิ่นปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ โดยการทอให้เกิดเป็นลวดลายปราสาทผึ้งลงบนผืนผ้าซ่ิน 
ในการทอผ้าซ่ิน แต่ละผืน มักจะประกอบไปด้วยลายต่างๆ เช่น ลายต้นเผิ้ง (ต้นผึ้งหรือปราสาทผ้ึง) ลาย
นาค ลายนาคน้อย ลายปราสาท ลายหมากจับ ลายหงษ์ ลายขาเปีย ลายเอ๊ียะ ลายหม่ีตุ้ม เป็นต้น ซ่ึง
เป็นลายเก่าแก่ที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณ 
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 ถ่ายเม่ือ พ.ศ. 2484 ถ่ายเม่ือปี พ.ศ. 2557  

 
ภาพที ่16 ภาพคุณย่าปั่น มารอด นามสกุลเดิม พรมหลวง เปรียบเทียบในอดีตเม่ือ 72 ปีที่แล้ว     

กับปัจจุบันในวัย 90 ปี 
(จัดทําโดย พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เม่ือ 10 สิงหาคม 2558) 
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ภาพที่ 17 ภาพการแต่งกายเข้าร่วมงานประเพณีของท้องถิ่นบ้านท่ากกแกในปัจจุบัน 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2558) 

 
การฟ้อนรํา 

บ้านท่ากกแก มีความโดดเด่นเรื่องการฟ้อนรํามานาน สมัยโบราณการฟ้อนรําเน่ืองในโอกาส
พิธีการงานบุญสําคัญ ก็จะมีการฟ้อนรําเพ่ือเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง แต่เดิมนั้นการฟ้อน
ไม่มีแบบแผนอะไรมากมาย โดยการนําลูกหลานทั้งชายและหญิงมาแต่งกายแบบพ้ืนบ้านไทหล่ม
ผู้หญิงนุ่งผ้าซ่ินมีหัวมีตีน แบบโบราณ ผู้ชายนุ่งกางเกงบ้าง นุ่งโสร่งบ้างผ้าขาวม้าคาดเอวและโพกศีรษะ 
เครื่องดนตรีใช้กลองป้ัง กลองหาง ฉาบ ฉิ่ง แคน และอาจมีพิณ ร่วมด้วย การฟ้อนก็ต้ังขบวนเป็นแถว
และฟ้อนรําตามเสียงจ้ังหวะกลองปั้ง ต่อมาเม่ือประมาณ ปีพ.ศ. 2520 ได้มีผู้ที่ชํานาญในการฟ้อนรําพูไท 
จากจังหวัดกาฬสินธ์ุมาช่วยฝึกสอนให้ลูกหลานบ้านท่ากกแก จึงสามารถฟ้อนรําจังหวะแบบผู้ไทต้ังแต่
บัดน้ันเป็นต้นมา เรียกได้ว่าหนุ่มสาวบ้านท่ากกแก เม่ือสมัยย่ีสิบกว่าปีก่อนน้ัน มีความสามารถในการ
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ฟ้อนรําเกือบทั้งหมู่บ้านทีเดียว ซ่ึงปัจจุบันน้ีทางวัดพยายามรักษาประเพณีการฟ้อนรําเพ่ือต้อนรับ
คณะกฐินผ้าป่า เม่ือมีบุคคลสําคัญมาเย่ียมเยือนจึงมีการฟ้อนรําต้อนรับคณะศรัทธาเป็นประจํา 
 

 
 

ภาพที่ 18 ภาพคณะนางรําและครูผู้ฝึกซ้อมชาวจังหวัดกาฬสินธ์ุ (ไม่ปรากฏช่ือนามสกุลจริง เล่าขาน
ต่อกันมาว่าช่ือครูศรี) 

(ถ่ายภาพโดย ยุทธ ท้าวเงิน เม่ือ 2520) 
 
ภาษา การศึกษา เศรษฐกิจและการดํารงชีพของชุมชนบ้านท่ากกแก 

บ้านท่ากกแกในบริบทของโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เพ่ือทําความรู้จัก
กับบ้านท่ากกแกในมิติต่างๆ อีกทั้งยังเป็นฐานข้อมูลสําคัญต่อการทําความเข้าใจเร่ืองงานประเพณี
แห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแกแห่งนี้ 

ด้านภาษา สําเนียงภาษาไทหล่มจะเรียกตนเองว่าเป็น คนลาว มีวัฒนธรรมลาวที่ชัดเจนมาก 
ทางด้านภาษาพูด บริเวณเมืองหล่มเก่าและเมืองหล่มสักน้ัน มีการรวมตัวกันของวัฒนธรรมลาวที่หนาแน่น
และหลากหลาย แต่ที่สําคัญนั้นมีอยู่ 2 ตระกูล คือ ตระกูลลาวหลวงพระบาง และตระกูลลาวเวียงจันทร์ 
ถ้าจะแยกแยะลาวท้ังสองตระกูลนี้ ต่างกันด้านสําเนียงการพูดเท่านั้น นอกน้ันก็เหมือนกันเกือบ
ทั้งหมด ภาษาลาวสําเนียงหลวงพระบาง คือสําเนียงที่ใช้พูดกันมากบริเวณจังหวัดเลย หรือท่ีเรียกกันว่า 
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“ภาษาไทเลย” ส่วนสําเนียงเวียงจันทร์นั้น ก็เป็นอีกสําเนียงหนึ่งที่ใช้พูดกันบริเวณจังหวัดหนองคาย 
อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ และอ่ืนๆ  

ในเมืองหล่มบริเวณท่ีพูดภาษาสําเนียงหลวงพระบาง ได้แก่ ในอําเภอหล่มเก่าบ้านนาซํา 
บ้านหินกลิ้ง บ้านตาดกลอย เป็นต้น ในอําเภอหล่มสัก ได้แก่ บ้านน้ําก้อ บ้านสักงอย บ้านบุ่งยาง เป็นต้น  

ส่วนสําเนียงเวียงจันทน์ ในอําเภอหล่มเก่า ได้แก่ บ้านนาแซง บ้านพรวน เป็นต้น ในอําเภอ
หล่มสัก ได้แก่ บ้านฝายนาแซง บ้านต้ิว บ้านหวาย บ้านน้ําดุก บ้านโสก เป็นต้น 

ทั้งสองสําเนียงน้ีถือว่าเป็นตระกูลภาษาลาวล้านช้างเหมือนกัน แต่มีที่มาถิ่นฐานท่ีแตกต่างกัน 
จึงมีสําเนียงแตกต่าง และคําพูดบางคําอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยถ้าเป็นคนหล่มจะทราบดีว่า 
ใครเป็นใคร สําเนียงอะไร และเป็นคนถิ่นไหน แต่ในปัจจุบันความเป็น “ไทหล่ม” เริ่มชัดเจนขึ้น 
เมื่อทั้งสองสําเนียงภาษามาอยู่รวมกัน จึงเกิดเป็นสําเนียงผสมผสานข้ึนมาใหม่ตามวิวัฒนาการของ
ภาษา ซ่ึงรวมท้ังสองสําเนียงเข้าไว้ด้วยกัน เป็นสําเนียงลาวหล่มที่คุ้นเคยของผู้คนส่วนมาก ได้แก่ 
สําเนียงบ้านท่ากกโพธิ์ บ้านท่ากกแก บ้านท่าโก บ้านท่ามะกล้วย บ้านนาหลวง ในอําเภอหล่มสัก 
ซ่ึงเป็นผู้คนที่อาศัยปะปนกันจนเกิดมีสําเนียงเป็นของตนเอง เม่ือเราได้ฟังสําเนียงคนลาวหลวงพระบาง
ที่พูดกันอยู่ในประเทศลาวปัจจุบันนี้ จึงทําให้รู้สึกว่า “คนลาวหลวงพระบางนั้นพูดเหน่อมากทีเดียว” 
อันนี้ก็ไม่แปลกอะไรกับการที่ชาวเมืองกรุงเทพ มองว่าชาวเมืองสุพรรณและอยุธยาพูดเหน่อนั่นเอง 
(พระสมุห์ไพรศาล, 2545) 

ด้านการศึกษา เดิมการศึกษาในหมู่บ้านก็อาศัยวัดเป็นสถานศึกษาเหมือนชุมชนอ่ืนท่ัวๆ ไป 
ส่วนโรงเรียนบ้านท่ากกแก ซ่ึงเป็นสถานศึกษาของรัฐท่ีเก่าแก่ของหมู่บ้าน ก่อต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 
2481 โดยมีนายเชิด จันทพิยะ เป็นครูใหญ่คนแรก แต่เน่ืองจากไม่มีที่ต้ังโรงเรียน จึงได้เปิดสอนที่
ศาลาการเปรียญวัดท่ากกแก หลังจากน้ัน นายสมาน จินดา ได้มอบท่ีดิน 1 แปลงให้สร้างโรงเรียน 
และได้รับความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครอง และประชาชนร่วมกันสร้างอาคารช่ัวคราว และได้ย้าย
เข้ามาเรียนเม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2503 หลังจากน้ัน นายสุวิทย์ เสมาทอง ได้ย้ายมาดํารงตําแหน่ง
ครูใหญ่ และได้ของบประมาณสร้างอาคารตามแบบกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ในปีงบประมาณ 
2526 ก็ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเอนกประสงค์ และเปิดช้ันเด็กเล็กในปี พ.ศ. 2530 
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่ากกแก เปิดทําการสอนตั้งแต่ช้ันอนุบาล ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 แต่เน่ืองจาก
ความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการคมนาคม จึงทําให้ผู้ปกครอง นิยม
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนใหญ่ในระดับอําเภอ หรือระดับจังหวัด จึงส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียน
บ้านท่ากกแกลดจํานวนลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) มีนักเรียนทั้งหมดเพียง 16 คน เป็น
เด็กชาย 9 คน และเด็กหญิง 7 คน เท่าน้ัน (เอกสารประวัติโรงเรียนบ้านท่ากกแก, ม.ป.ป.)  
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ภาพที่ 19 โรงเรียนบ้านท่ากกแก 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 23 เมษายน 2560) 

 

 
 
ภาพที่ 20 ภาพอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านท่ากกแก 

(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 23 เมษายน 2560) 
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เศรษฐกิจและการดํารงชีพ 
ชุมชนบ้านท่ากกแก มีวิถีการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกับแบบเครือญาติ มีการช่วยเหลือ

พ่ึงพาซ่ึงกันและกัน สมัยก่อนการดําเนินชีวิตของบ้านท่ากกแกส่วนใหญ่ จะทํานาปลูกพืชผักสวนครัว
ไว้กินภายในครัวเรือน และเลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร หากินตามฤดูกาล อาชีพของชาวบ้านท่ากกแกจึงเป็น
การเกษตร ชุมชนให้ความสําคัญกับสถานภาพและการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าและที่ดิน เน่ืองจาก
ชุมชนยังคงพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ ในการใช้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต รวมถึงระบบผลิต
ภาคการเกษตร โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะปลูกข้าวเป็นหลัก รองลงมาคือยาสูบและผักชนิดต่างๆ  
 

 
 
ภาพที่ 21 ยาสูบ พืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ และอําเภอหล่มสัก 

(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 23 เมษายน 2560) 
 

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและการดํารงชีพของบ้านท่ากกแกมีลักษณะใกล้เคียงกับ
หมู่บ้านต่างๆ ในบริบททางสังคมไทยที่ได้รับผลกระทบจากสังคมและวัฒนธรรมเมือง ที่ต้องเผชิญกับ
วิกฤตต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือแม้กระทั่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่
อาจจะปฏิเสธความวุ่นวายของสังคมที่ต่างไหลบ่าเข้ามาในชุมชน ผลการศึกษาทําให้ทราบถึงพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจและการดํารงชีพของบ้านท่ากกแกได้พัฒนาอย่างเป็นพลวัต สอดคล้องกับวัฒนธรรม
จากส่วนกลางอย่างมีนัยยะสําคัญต่อการศึกษาประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง โดยสรุปเป็นยุคสมัยได้ดังน้ี 
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พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและการดํารงชีพของชุมชนบ้านท่ากกแกแบบยังชีพ 
(ก่อน พ.ศ. 2500) 

ในอดีตระบบการดําเนินชีวิตของชุมชนของบ้านท่ากกแก จะเป็นการผลิตเพ่ือการบริโภค
เฉพาะครัวเรือนและในหมู่บ้าน เน้นการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นที่
ราบลุ่ม เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ทําการเกษตร ชาวบ้านทําการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก 
เน้นการปลูกพืชตามฤดูกาล ปลูกข้าวเพ่ือใช้กินในครัวเรือน  

กิจกรรมทางการเกษตรที่มีความสําคัญรองจากการปลูกข้าวคือ การปลูกอ้อย และใบยา 
ซ่ึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจในขณะนั้น รวมไปถึงการปลูกพืชผักสวนครัว เน่ืองจากเป็นการลงทุนท่ีตํ่าและ
ไม่ต้องใช้แรงงานมาก ดังน้ันจึงเห็นเกือบทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองอยู่ข้างบ้าน ริมร้ัว 
ริมแม่นํ้าป่าสัก หรือไม่ก็หัวไร่ปลายนา นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมช่วยเสริมให้
การดํารงชีพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงน่ันก็คือแรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีการดําเนินชีวิต
ของชาวบ้าน หลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวชาวบ้านมักจะมีเวลาว่าง จึงให้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์โดยการจักสานเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ในการเกษตร รวมไปถึงเครื่องใช้ในการดักจับ
สัตว์น้ําในแม่นํ้ามาเป็นอาหาร หากหาปลาได้จํานวนมาก ก็จะนิยมนํามาแปลรูปเป็นปลาแดดเดียว 
ปลาแห้ง หรือปลาร้า เพ่ือให้สามารถเก็บไว้กินได้นานๆ สิ่งเหล่าน้ีทําให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยด้านการเงินก็สามารถดํารงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข เน่ืองจากมีทุนจาก
ธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีทุกคนเป็นเจ้าของและแบ่งปันกันใช้สอยกันตามอัตภาพ  

ชุมชนให้ความสําคัญกับงานประเพณีของท้องถิ่น เป็นประเพณีเก่าแก่ตามแบบประเพณี
ของชาวลาว คือ ฮีต 12 ที่ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติกันในชีวิตประจําวัน รวมถึงพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ที่จะถูกจัดข้ึนทุกเดือนเป็นประจําทุกปี ชาวบ้านนิยมหยุดงานในช่วงงานบุญ เพ่ือท่ีจะเข้าร่วมงาน
ประเพณีของท้องถิ่น ชาวไทหล่มส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนามาต้ังแต่โบราณ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า
พระพุทธศาสนามีส่วนสําคัญท่ีทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมืองน้ี ความเจริญนั้นนํามาซ่ึง
วัฒนธรรมทางด้านภาษา วรรณกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ดังน้ันจึงมีประเพณีมากมายที่เก่ียวข้องกับ
พระพุทธศาสนาท่ีไทหล่มได้ยึดถือปฏิบัติ และหน่ึงในประเพณีที่กล่าวถึง คือ งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 

 
พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและการดํารงชีพของชุมชนบ้านท่ากกแกยุคเปล่ียนผ่าน 

(พ.ศ. 2500 – 2530) 
ระยะต่อมาถือเป็นจุดเปล่ียนผ่านทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่ากกแก 

เม่ือระบบเศรษฐกิจภายนอกเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชุมชน จากการผลิตเพ่ือการบริโภคเฉพาะ
ครัวเรือน และในหมู่บ้าน กลายเป็นชุมชนท่ีเศรษฐกิจภายนอกเร่ิมเข้ามามีบทบาท โดยชาวบ้านนิยม
ซ้ือข้าวของสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องใช้ที่ทันสมัย ทําให้วิถีการดําเนินชีวิตของชาวบ้าน
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เปลี่ยนไปจากเดิม จากชุมชนท่ีพึงพาธรรมชาติเป็นหลัก เช่น การเก็บพืชผักสวนครัว การหาอาหาร
จากแหล่งน้ําและในชุมชน เป็นต้น ก็เริ่มมีการซ้ือสินค้าจากตลาดมากข้ึน 

ปรากฏการณ์ดังกล่าวถือเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนเริ่มให้ความสําคัญกับการเพ่ิมผลผลิตข้าว 
และพืชพรรณทางการเกษตร เพ่ือให้ผลผลิตมีส่วนเกินเหลือจากการบริโภคเพ่ิมข้ึน และนําส่วนท่ีเหลือ
ไปขายเป็นเงิน ระบบเงินตรา จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญกับชุมชนมากขึ้น ทั้งน้ีเพราะการท่ีจะได้
บริโภคสินค้าจากระบบตลาดจะต้องแลกเปลี่ยนมาด้วยเงิน ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนสิ่งของและอาหาร
ด่ังเช่นชุมชนเคยปฏิบัติมาในยุคก่อน 

ผนวกกับนโยบายของรัฐบาล ที่เข้ามาพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของชุมชน 
เช่น การสร้างถนน และไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน ทําให้ชุมชนสามารถติดต่อค้าขายพืชผลทาง
การเกษตรได้ง่ายขึ้น เน่ืองจากในสมัยก่อนหน้าน้ี การเดินทางมีความสําบากมาก ในฤดูร้อนและฤดูหนาว 
ถนนจะเป็นฝุ่นมากและในฤดูฝนถนนจะเป็นโคลน เป็นหลุมเป็นบ่อ ทําให้เกิดความลําบากในการ
คมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกไปจําหน่ายนอกชุมชน ในช่วงนี้ชุมชนได้มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและวิธีการผลิตของชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น เช่น มีการเปล่ียนแปลงพันธ์ุข้าวที่ทําให้มี
นํ้าหนักเพิ่มขึ้น มีการลงลงทุนซื้อเครื่องจัก (รถอีโก่งที่ใช้ในการไถนา) และใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ 
ในการปลูกพืชเศรษฐกิจของชุมชน 

วิธีการดําเนินชีวิต ยังคงมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่สามารถช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกัน
และกัน แม้จะมีระบบเศรษฐกิจเข้ามา แต่ชาวบ้านก็ยังคงสามารถแลกเปลี่ยนผลผลิตภายในชุมชน 
ยังไม่ต้องพ่ึงพาภายนอกมากนัก ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลักและมีการลงแขกช่วยงานซ่ึงกันและกัน 
ไม่ต้องพ่ึงสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรมากนัก 

ส่วนงานทางด้านประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา เน่ืองจากในช่วงน้ีชุมชนเน้นการเพิ่ม
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตร เพ่ือให้ได้ปริมาณมากๆ ก็เลยทําให้ละเลยงานทางด้านประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนาของชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดงานให้ครบตามขนบธรรมเนียม และประเพณี
ของชุมชนเท่าน้ัน และผู้ที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ โดยผู้ที่อยู่ในวัยทํางานจะให้ความ
ร่วมมือในการทําบุญ หรือเรี่ยไรงบประมาณในการดําเนินงานหรือการประกอบพิธีกรรมเท่าน้ัน และ
ในประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชุมชนบ้านท่ากกแก ก็ถูกลดความสําคัญลงเช่นเดียวกันประเพณีอ่ืน
เช่นกัน คือเป็นการจัดเพ่ือให้ผ่านพ้นไป ไม่ได้ให้ความสําคัญดังเช่นแต่เดิมมา 

 
พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและการดํารงชีพของชุมชนบ้านท่ากกแก ช่วงขยายตัว 

(หลังปี 2530 – ปัจจุบัน) 
ชุมชนบ้านท่ากกแก เริ่มมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็น

การคมนาคม การจราจร ระบบโทรคมนาคม การส่ือสารและการประปา โดยเฉพาะถนนเพ่ือใช้ในการ
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คมนาคมของชุมชน ทําให้มีการขนส่งและการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนสะดวกย่ิงขึ้น ส่งผลให้ชุมชน
ย่ิงเพ่ิมความสามารถในการผลิตพืชผลทางการเกษตรมายิ่งขึ้น ทําให้ชาวบ้านเริ่มหันมาใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีทางการเกษตรมากข้ึนเช่นกัน ระบบเศรษฐกิจของชุมชนยังคงมีลักษณะผสมผสาน คือ มีทั้ง
การพ่ึงพากันเองในชุมชน แต่ก็ยังต้องพ่ึงพิง ระบบตลาดแหละแหล่งทุนจากภายนอก จนทําให้หลาย
ครอบครัวมีหน้ีสินท้ังในและนอกระบบ  

วิถีการผลิตดังกล่าวทําให้ชาวบ้านต้องเร่งเพ่ิมผลผลิตด้วยการใช้เครื่องจักรทางการเกษตร 
ยาปราบศัตรูพืช และปุ๋ยเคมีอย่างเข้มข้น เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีสูงขึ้น จึงทําให้ต้นทุนทางการเกษตรสูง
ตามขึ้นด้วยเช่นกัน ผลท่ีตามมาก็ คือ หลายครอบครัวเริ่มเป็นหน้ีสิน และแหล่งเงินทุนที่สําคัญของ
ชุมชน คือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจท่ีเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ชาวบ้านเริ่มประสบปัญหาเนื่องจากต้นทุนทางการผลิตท่ีสูงขึ้น รวมไปถึงการพ่ึงพา
ปัจจัยการผลิตจากภายนอก ทั้งด้านเงินทุน เทคโนโลยี และการตลาด ตลอดจนราคาพืชผลทาง
การเกษตรที่ไม่คงที่ ราคาขึ้นๆ ลงๆ ยากต่อการคาดการณ์  

วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน จากการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม ส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ ภายในชุมชน ที่มีลักษณะส่งเสริมความเป็นอยู่แบบปัจเจกชนมากขึ้นแต่ก็ยังคงมี
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติอยู่ ไม่ได้ตัดขาดจากกันเลยทีเดียว ความเป็นชุมชนเร่ิมลดน้อยลง เน้นการ
บริโภคนิยมมากข้ึน ให้ความสําคัญทางด้านวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ สมาชิกในชุมชนออกไปหางานทํา
นอกชุมชนและต่างจังหวัดมากข้ึน 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางประเพณีและ
วัฒนธรรมของท้องถ่ิน อันเนื่องมาจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําให้
ชุมชนเรียนรู้และรับวัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามาในชุมชน ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ที่มีอิทธิพล
อย่างย่ิงต่อการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม และอินเตอร์เน็ต ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนแบบ ส่งผลให้
งานทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถ่ินถูกละเลยความสําคัญลงไปเร่ือยๆ  

จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ชุมชนบ้านท่ากกแกได้มีแนวคิดในการริเริ่มการ
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมพ้ืนบ้านขึ้น ในปี พ.ศ. 2550 โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน และ
ในปี พ.ศ. 2555 ได้ก่อต้ังชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่มขึ้น โดยการนําของพระสมุห์ไพรศาล 
ภทฺรมุนี เพ่ือต้องการที่จะสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยประเพณีที่ชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการฟ้ืนฟูและถือเป็นงานบุญใหญ่ของชุมชนก็คือ ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ซ่ึงได้รับความ
ร่วมมือจากเทศบาลตําบลตาลเดี่ยว สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานประเพณีเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ถึงแม้สภาพสังคมของบ้านท่ากกแก จะมีพัฒนาการท่ีก้าวเข้าสู่
กระแสสังคมสมัยใหม่ มีความเจริญทุกด้าน เช่น การคมนาคม เทคโนโลยี และระบบเศรษฐกิจ วิถีการ



84 
 

ดํารงชีวิตจากที่เคยเป็นครอบครัวใหญ่ในสังคมเกษตรกรรม กลับเปลี่ยนไปเป็นวิถีแห่งการแข่งขัน
การดํารงชีพ สังคมเริ่มต่างคนต่างอยู่ เฉกเช่นสังคมอื่นๆ หากมีเพียงแต่ในแง่มุมของประเพณี 
พิธีกรรม ความเช่ือ ศาสนา ที่ยังพอเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงถึงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ที่ชุมชนเช่ือว่าคือ
ส่ิงท่ีบรรพบุรุษสืบทอดต่อกันมา ดังน้ัน ชุมชนบ้านท่ากกแก จึงมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับพระพุทธศาสนา 
และประเพณีที่คือคลองกันมาตามหลักฮีต 12 ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และสามารถนําบริบทชุมชน
บ้านท่ากกแก โดยเฉพาะความเช่ือท่ีมีต่อประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง มาวิเคราะห์พัฒนาการในแต่ละยุค
สมัยของชุมชน ซ่ึงจะทําให้เห็นภาพการวิเคราะห์วาทกรรมการฟ้ืนฟูประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ในช่วงเวลา
ที่แต่งต่างกันจนถึงปัจจุบัน 
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บทที่ 5 
พลวัต : แห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแก 

ตําบลตาลเด่ียว อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ ์
 

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแกเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่
สมัยโบราณ ตามแบบประเพณีของชาวลาว มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา ถือคลองกันตามหลัก 
ฮีต 12 มาต้ังแต่โบราณ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าพระพุทธศาสนามีส่วนสําคัญท่ีทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
แก่บ้านเมืองน้ี ความเจริญนั้นนํามาซ่ึงวัฒนธรรมทางด้านภาษา วรรณกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม 
ที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์เฉพาะถ่ิน  

แต่เม่ือเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
และวัฒนธรรม นอกจากนี้ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครันของบ้านท่ากกแก ไม่ว่าจะเป็น
การคมนาคม การจราจร ระบบโทรคมนาคม การสื่อสารและการประปา ทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ไปในเร่ืองของการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือที่จะได้มีกําไรเพ่ิมมากขึ้น และส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของตนเองและครอบครัวดีขึ้นด้วย 

เดิมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแก เป็นงานประเพณีที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ และจัดข้ึนในวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ของทุกปี (นายบุญโฮม มาสี, 
2558 : สัมภาษณ์) จากผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้งานประเพณีของท้องถิ่น คือ งานประเพณีแห่
ปราสาทผึ้ง ถูกลดความสําคัญลงจนกระทั่งมีการรวมกลุ่มโดยการนําของพระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี 
ได้ก่อต้ังชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม กลุ่มมูลมังบ้านท่ากกแก เพ่ือฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
ของชุมชนบ้านท่ากกแกขึ้นมาอีกครั้ง จนทําให้กลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน
เริ่มเห็นความสําคัญของงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง  

ซ่ึงจะสังเกตได้ว่า งานประเพณีของชุมชนบ้านท่ากกแกในรอบปีมีอยู่หลากหลาย แต่ผู้วิจัย
ได้เลือกที่จะศึกษางานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เนื่องจากเดิมการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
บ้านท่ากกแก เป็นงานประเพณีที่เกิดจากความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อพระพุทธศาสนา และความเช่ือ
เกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ จนกระทั่งก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ทําให้งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแกถูกลดความสําคัญลง เป็นเพียงการจัดงาน
ให้มีตามประเพณีด้ังเดิม 

ต่อมาเม่ือมีการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จากคนในชุมชนจนกลายเป็นประเพณี
ที่เร่ิมเป็นท่ีรู้จักของหมู่บ้านใกล้เคียง ทําให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการจัดงานประเพณี 
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ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่า กระบวนการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแกมีขั้นตอนอย่างไร 
และกลุ่มต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนขับเคลื่อนงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแก ประกอบด้วยใครบ้าง 

ผู้วิจัยได้ทําการลงพื้นที่สํารวจบริบทชุมชนบ้านท่ากกแก โดยเข้าร่วมในกิจกรรมของ
งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ทุกข้ันตอน ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 - พฤศจิกายน 2559 เช่น 
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน จัดทําปราสาทผ้ึง และสิ่งของที่ใช้ในงาน การเข้าร่วมขบวน
แห่ปราสาทผึ้ง และการทอดกฐิน อีกทั้งยังได้ร่วมงานประเพณีอื่นๆ ในชุมชนบ้านท่ากกแก่ เช่น 
งานประเพณีบุญซําฮะ งานบุญพระเวสเทศน์มหาชาติ และประเพณีไหลเรือไฟ ทั้งนี้ได้มีโอกาส
พูดคุยกับกลุ่มผู้นําชุมชน เจ้าอาวาส ชาวบ้านและเยาวชนท่ีเข้าร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 

จากการพูดคุยและสัมภาษณ์ทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ชุมชน หลักฐานทางโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรมท่ีต้ังอยู่ในชุมชนรวมถึง
องค์ประกอบทางด้านประเพณี วัฒนธรรมและพิธีกรรมในรอบปีของชุมชน ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
จากข้อมูลการลงพื้นที่ภาคสนามแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนท้ังจาก
เอกสารหลักฐานช้ันต้น ประกอบกับการสัมภาษณ์บริบทชุมชน วิถีการดําเนินชีวิต ประเพณี และ
วัฒนธรรม นํามาสังเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปพลวัตของงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง โดยได้สรุปเป็น
ประเด็นไว้ดังน้ี 

 
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในช่วงก่อน พ.ศ. 2550 

ในอดีตชุมชนบ้านท่ากกแก มีวิถีการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกับแบบเครือญาติ มีการ
ช่วยเหลือพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน วิถีการดําเนินชีวิตส่วนใหญ่จะทํานาปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินภายใน
ครัวเรือน และเลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร หากินตามฤดูกาล อาชีพของชาวบ้านท่ากกแกจึงเป็นการเกษตร
แบบพ่ึงพิงธรรมชาติเป็นหลัก ชุมชนให้ความสําคัญกับสถานภาพและการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้า
และที่ดิน เน่ืองจากชุมชนยังคงพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติในการใช้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 
ชาวบ้านให้ความสําคัญกับงานประเพณีของท้องถิ่น เป็นประเพณีเก่าแก่ตามแบบประเพณีของชาวลาว 
คือ ฮีต 12 (ประเพณี 12 เดือน) ที่ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติ รวมถึงพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่จะถูก
จัดข้ึนทุกเดือนเป็นประจําทุกปี ชาวบ้านนิยมหยุดงานในช่วงงานบุญ เพ่ือที่จะเข้าร่วมงานประเพณี
ของท้องถ่ิน  

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา ว่าการทําบุญ
ด้วยการถวายปราสาทผ้ึง (ต้นผึ้ง) เป็นบุญกุศลสูงส่ง ดังนั้น ในการถวายทานให้แก่ผู้ตายในงานแจกข้าว 
(งานทําบุญให้ผู้ตาย) เม่ือถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์แล้ว ก็ถวายปราสาทผึ้งเพ่ืออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ 
(พระสมุไพศาล ภทฺรมุณี, 2558 : สัมภาษณ์) นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์สําคัญ เม่ือครั้งที่พระพุทธเจ้า
เสด็จไปจําพรรษาบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ เพ่ือแสดงอภิธรรมปฏิกรณ์แก่พุทธมารดาจนกระทั่งบรรลุโสดาบัน 
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เม่ือถึงกําหนดเสด็จกลับสู่เมืองมนุษย์ ในวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 11 ซ่ึงเป็นวัน “มหาปวารณาออกพรรษา” 
พระอินทร์จึงเนรมิตบันไดขึ้น 3 ชนิด คือ บันไดทอง บันไดเงิน และบันไดแก้วมณี ก่อนเสด็จลง
พระพุทธเจ้าประทับยืนบนยอดเขาสิเนรุราช เพ่ือทรงทํา “โลกนิวรณ์ปาฏิหาริย์” โดยทรงแลดูเบ้ือง
บนปรากฏมีเนินเป็นอันเดียวกันถึงพรหมโลกทรงแลดูข้างล่างก็ปรากฏมีเนินเป็นอันเดียวกันถึงอเวจี
นคร ทรงแลดูรอบทิศจักรวาลหลายแสนโกฏิก็ปรากฏเป็นเนินเดียวกัน (หมายถึงสวรรค์มนุษย์และ
นรกต่างมองเห็นซ่ึงกันและกัน) จึงเรียกวันนี้ว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” 

ครั้นพระพุทธองค์เสด็จถึงประตูเมืองสังกัสนคร นาค มนุษย์และเปรตนรกต่างก็ช่ืนชม
ปลื้มปีติในพระพุทธบารมี เกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลจนเกิดจินตนาการเห็นปราสาทสวยงามใคร่จะไปอยู่ 
จึงรู้ชัดว่าการที่จะได้ไปในอยู่ปราสาทอันสวยงามน้ันต้องสร้างบุญกุศล ประพฤติปฏิบัติในศีลธรรมอันดี 
ทําบุญตักบาตร สร้างปราสาทกองบุญน้ันในเมืองมนุษย์เสียก่อน (สิริวิมล คําคลี่, 2555) โดยรูปแบบ
และขั้นตอนการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ในอดีต ผู้วิจัยได้จัดเก็บข้อมูลและสรุปเป็นประเด็น
สําคัญดังนี้ 

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในช่วงน้ีเป็นการจัดงานแบบดั้งเดิม ตามความเช่ือที่สืบทอด
กันมาจากบรรพบุรุษชาวลาว โดยผู้มีจิตรศรัทธาจะรับเป็นเจ้าภาพ (ผู้ที่รับเป็นเจ้าของงานในพิธี) 
ในการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง แล้วจะทําการบอกบุญให้แก่เพ่ือนบ้านท่ีอยู่ในละแวกเดียวกัน 
ให้มาช่วยกันทําต้นปราสาทผึ้งที่บ้านเจ้าภาพ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะช่วยกันนําข้าวของเคร่ืองใช้ในพิธี 
ตลอดจนพืชผักต่างๆ นํามาช่วยงาน การจัดงานเป็นการจัดทํา ตกแต่งต้นปราสาทผ้ึง และนําไปถวาย
ที่วัดให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว การแห่ปราสาทผึ้งนิยมแห่ทางเรือ เนื่องจากเส้นทางการคมนาคม
เป็นทางล้อเกวียน ฤดูฝนจะมีโคลนตมมาก พอถึงฤดูแล้งก็จะมีฝุ่นมากเช่นกัน  

1. กําหนดจัดงาน 
กําหนดจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง นิยมจัดขึ้นช่วงวันออกพรรษา หรือวัน

มหาปวารณา รูปแบบของปราสาททรงโบราณเป็นทรงพระธาตุเหลี่ยม โดยมีความเช่ือกันว่า การทํา
ต้นผึ้ง หรือปราสาทผึ้ง ทําเพ่ือเป็นพุทธบูชา และให้กุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ชาวบ้านท่ีมีความปรารถนา
ที่จะเป็นเจ้าภาพ ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง แจ้งความจํานงกับพระภิกษุสงฆ์ และปรึกษาหารือ
ร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับผู้นําชุมชนถึงกําหนดการในการแห่ต้นผึ้งไปถวายที่วัด จากนั้นก็จะบอกบุญ
และนัดแนะช่วยกันตกแต่งต้นปราสาทผึ้งที่บ้านของเจ้าภาพ  

2. การจัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งต้นปราสาทผึ้งและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน 
2.1 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกเดียวกัน

กับเจ้าภาพได้บอกบุญให้มาช่วยกันจัดทําต้นปราสาทผึ้ง หลังจากไปร่วมทําบุญท่ีวัดแล้ว จะมารวมตัวกัน
ที่บ้านของเจ้าภาพ การจัดหาอุปกรณ์ในการทําต้นปราสาทผึ้ง เจ้าภาพและเพ่ือบ้านจะช่วยกัน
จัดเตรียมไว้ก่อนวันงาน ซ่ึงประกอบไปด้วย ไม้ไผ่ จํานวน 5 ลํา ได้จากป่าในหมู่บ้าน ซ่ึงฝ่ายชายจะไป
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ช่วยกันตัดมาเตรียมไว้ รังผึ้งที่ทิ้งรังไปแล้ว ต้นกล้วย จํานวน 2 ต้น ตัดจากข้างบ้าน เน่ืองจากในอดีต
ชาวบ้านนิยมปลูกพืชผักไว้ข้างบ้าน สําหรับรับประทานในครัวเรือน ส่วนข้าวตอกดอกไม้ จัดเตรียมไว้
สําหรับตกแต่งต้นผึ้ง ไจไหม เครื่องไทยธรรมและเคร่ืองผ้าป่าเจ้าภาพจะเป็นผู้จัดเตรียม 

2.2 การทําต้นผึ้งหรือปราสาทผึ้ง การแบ่งหน้าที่ในการทําต้นปราสาทผึ้งนั้น 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ จํานวน 10 คน สามารถสรุปได้ว่า มีการแบ่งหน้าท่ีออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่รับผิดชอบในการทําต้นปราสาทผึ้ง ฝ่ายชายจะรับผิดชอบ เน่ืองจากฝ่ายชายจะมีทักษะในด้าน
ของการข้ึนโครงปราสาท และจําเป็นต้องใช้แรงในการมัดโครงให้ม่ันคงแข็งแรง การทําโครงปราสาทผึ้ง
จะนําไม้ไผ่มาขึ้นโครง และใช้ไม้ไผ่แก่มาผ่าซีกและผ่าแบ่งเป็นเสี้ยวเล็กๆ ขนาดประมาณ 1 น้ิว นําแต่ละช้ิน
ที่ผ่าไว้ ลอกใช้แต่ส่วนเปลือก โดยใช้มีดคมๆ เหลาหรือขูดเนื้อไม้ออกและเหลือแต่ส่วนเปลือกบางๆ 
และเหนียว มาสานเป็นโครงปราสาท จากน้ัน นํากาบกล้วยที่มีการแทงหยวกเป็นลวดลายสวยงาม 
กาบกล้วยที่ใช้ในงานแทงหยวกจะใช้ต้นกล้วยที่ยังสาวไม่มีลูก จะทําให้กาบกล้วยมีความเหนียว ไม่หักง่าย 
เมื่อได้ต้นกล้วยมาแล้ว จะนํามาตัดเป็นท่อนให้มีขนาดความยาวตามที่ต้องการ จากนั้น ก็จะลอก
กาบกล้วยออกเป็นกาบๆ เวลาลอกต้องลอกด้วยความประณีต เพ่ือไม่ให้กาบกล้วยชํ้าหรือแตก กาบกล้วย
ที่ลอกออกมาแล้วจะถูกนํามาคัดเลือกขนาดความกว้างของกาบที่เท่ากัน สีที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือนําไป
แทงหลายอย่างเดียวกันให้มีลวดลายสวยงาม แล้วนํามาโอบกับโครงไม้แล้วมัดด้วยเส้นตอก เส้นตอก
จะได้จากการเอาไม้ไผ่มาผ่าออกเป็นช้ินๆ แล้วใช้มีดจักไม้ไผ่ออกเป็นเส้นเล็กๆ แล้วเหลาให้เรียบ เรา
จะเรียกวิธีการนี้ว่า “จักตอก” ซ่ึงรูปแบบของปราสาทผ้ึงของผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพแต่ละคนน้ัน ไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบ และขนาดก็จะแตกต่างกันออกไป 

ส่วนท่ี 2 คือ ส่วนท่ีรับผิดชอบในการจัดทําดอกผึ้งและตกแต่งต้นปราสาทผึ้ง 
ฝ่ายหญิงจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยการนําขี้ผึ้ง ที่ได้จากการเอารังผึ้งที่ผึ้งทิ้งรังไปหมดแล้วมาใส่ลงไป
ในหม้อต้มนํ้าที่เดือนจัด ไขในรังผึ้งจะละลายออกมาเป็นรังผึ้งและจึงช้อนเอารังออก จากนั้นปล่อยท้ิงไว้
ให้เย็น ขี้ผึ้งจะจับตัวลอยอยู่บนนํ้า ซ่ึงสามารถจับยกออกมาได้เลย แต่ขี้ผึ้งที่ได้ยังไม่สะอาดเพราะ
มีสิ่งเจือปนอยู่ ต้องนําไปต้มอีกครั้ง เมื่อละลายเป็นของเหลวก็กรองเอาสิ่งสกปรกออก ก็จะได้ขี้ผึ้ง
ที่สะอาดบริสุทธ์ิย่ิงขึ้น (นางหนูทอง แสงด้วง, 2558: สัมภาษณ์) 

จากนั้น ฝ่ายหญิงจะแบ่งกลุ่มในการตกแต่งปราสาทผึ้ง คือ กลุ่มท่ีเตรียมพิมพ์
สําหรับทําดอกผึ้ง คุณยายสังเวียน สุนลี (2558: สัมภาษณ์) กล่าวว่า ในการทําพิมพ์สําหรับทําดอกผึ้ง
นิยมใช้ผลมะละกอดิบมาแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ สาเหตุที่เลือกใช้มะละกอดิบ เนื่องจากเนื้อมะละกอ
จะแข็ง และมีผิวที่เรียบ สามารถที่จะแกะสลักลายและทําให้ดอกผ้ึงหลุดออกจากพิมพ์ได้ง่าย แล้วใช้
ไม้เสียบที่พิมพ์มะละกอเพื่อสะดวกในการจับ เม่ือทําพิมพ์สําหรับทําดอกผึ้งเสร็จ กลุ่มน้ีก็จะทําเกสร
ดอกผึ้งต่อ โดยใช้ขม้ิน (ขม้ินเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติให้ความเย็น เพราะจะทําให้ดอกผึ้งชุ่มช่ืน
ตลอดเวลา และสีสันของขมิ้นน้ันมีความสดใสสวยงาม) ปอกเปลือกแล้วห่ันเป็นช้ินสี่เหลี่ยมเล็กๆ 
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ขนาดครึ่งเซนติเมตรใช้ไม้กลัดเป็นตัวยึดติดกับดอกผึ้ง และดอกบานไม่รู้โรย ชาวบ้านท่ากกแก
ให้สมญานามว่า ดอกสามปีบ่เหี่ยว เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่กรีบดอกไม่หลุดร่วงง่ายๆ แม้ว่าดอกจะแก่
หรือแห้งแล้วก็ตาม อีกท้ังยังมีสีสันท่ีงดงาม นํามาเด็ดก้านออกแล้วนําไปติดกับดอกผึ้งโดยใช้ไม้กลัด
เป็นตัวยึดเช่นเดียวกัน  

กลุ่มท่ีรับผิดชอบทําดอกผึ้ง จะนําขี้ผ้ึงใส่กระทะต้ังไฟอ่อนๆ เม่ือข้ีผึ้งละลายแล้ว
จะนําแม่พิมพ์จากมะละกอท่ีได้จัดเตรียมไว้ไปจุ่มลงในขี้ผึ้ง และจุ่มลงในน้ําเย็นแกว่างเบาๆ ดอกผึ้ง
ก็จะหลุดล่อนออกมา แล้วนําไปผึ่งไว้ในกระด้ง หรือกระจาด เม่ือได้ดอกผึ้งครบตามจํานวนที่ต้องการแล้ว 
จะนําเกสรดอกผึ้งที่ได้เตรียมไว้ตามติดกับดอกผึ้งแล้วนําไปตกแต่งต้นปราสาทผึ้ง แล้วตกแต่งด้วย
ข้าวตอก ดอกไม้และยอดของดอกผึ้งจะนํามากเบ็งไปประดับไว้ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้า
ในวันออกพรรษา และเป็นการบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ความวิจิตรของต้นผึ้งนั้น 
จะงามมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฝีมือของคนในท้องถิ่น เม่ือตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะนําเคร่ืองไทยธรรม 
และเครื่องผ้าป่า ประกอบไปด้วย สมุด ดินสอ ผ้าสบงจีวร เครื่องใช้อ่ืนๆ และปัจจัย ประดับต้นปราสาท
ผ้ึงอีกที 
 

 
 

ภาพที่ 22 ตัวอย่างต้นผึ้งในสมัยอดีตของบ้านท่ากกแก  
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2558) 
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จากภาพ เป็นต้นผึ้งหรือปราสาทผ้ึงขนาดจําลอง หมายถึง มีขนาดเล็กแต่มีครบ 
ทุกองค์ประกอบโดยเฉพาะมีไม้คานหาม ซ่ึงปกติต้นผึ้งน้อยมีนํ้าหนักไม่มากจึงไม่จําเป็นต้องแบกหาม 
แต่การประกอบต้นผึ้งน้อยก็นิยมทําให้เหมือนต้นผึ้งใหญ่ แต่มีขนาดย่อส่วน การทําต้นผึ้งน้อยหรือ
ต้นผึ้งจําลองน้ีโดยส่วนมากจะนิยมทําขึ้นเพ่ือถวายบูชาในการแก้บนประจําปีแก่ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที่ชาวบ้าน
เคารพนับถือ แต่จะไม่มีพิธีใหญ่โตอะไรเพียงแค่ได้รักษาประเพณีตามฮีตฮอยเอาไว้เท่านั้น 

2.3 ไต้สังคทีป เพียนมาจากคําว่า ไต้ฝางประทีป ใช้ทําเป็นเคร่ืองสักการบูชาใน
พระพุทธศาสนา คําว่า ฝาง คือ ภาชนะดินเผาคล้ายถ้วยเล็กๆ ใช้เป็นถ้วยสําหรับใส่ขี้ผึ้งหรือน้ํามัน 
ไส้ของประทีปทํามาจากเส้นฝ้าย ที่ฝั้นเป็นรูปตีนกา จุดบูชาในวันออกพรรษา ตามตํานานในสมัย
พุทธกาล เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จไปจําพรรษาบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์โปรดพุทธมารดาเป็นการตอบแทน
พระคุณจนกระทั่งบรรลุโสดาบัน เม่ือถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ซ่ึงเป็นวัน “มหาปวารณาออกพรรษา” 
ชาวหล่มไทยหล่ม ต่างพร้อมใจกันจุดไต้สังคทีปที่หน้าบ้านตนเป็นเวลา 3 และบริเวณลานวัด หรือ
ด้านหน้าสิมหรืออุโบสถ ซ่ึงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาต้ังแต่สมัยโบราณ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาและ
ระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธจ้าได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ช้ันดาวดึงษ์  
 

 
 
ภาพที่ 23 ไต้สังคทีปของชุมชนบ้านท่ากกแก 

(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2558) 
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นอกจากน้ี ยังเป็นการจุดบูชาแม่กาเผือกตามตํานานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ 
ได้แก่ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) พระศรีอริยะ
เมตไตร พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ได้ถือกําเนิดจากแม่กาเผือก และวันหนึ่งขณะที่แม่กาออกไปหา
อาหารได้เกิดพายุทําให้ไข่ทั้งห้าฟองของแม่กาเผือกถูกพัดตกจากรังไหลไปตามแม่นํ้า มีแม่ไก่ แม่นาค 
แม่เต่า แม่โค และแม่ราชสีห์เก็บไปเลี้ยง  

 

 
 
ภาพที่ 24 แสดงให้เห็นถงึการเก็บไข่ของแม่กาเผือกท้ัง 5 ไปเลี้ยง 
ที่มา : วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช, พระพุทธเจ้า 5 พระองค์กับโพธิญาณแห่งการตื่นรู้ (ร้อยเอ็ด: เค กราฟิก, 
2558) 

 
ไข่ทั้งห้าฟองฟักออกมาเป็นมนุษย์เป็นเพศชาย และได้บวชเป็นฤๅษีทั้งห้าองค์ 

เม่ือฤๅษีทั้งห้าได้พบกัน จึงไต่ถามถึงมารดาของแต่ละองค์ แต่ละองค์ก็ตอบว่า แม่ไก่เก็บมาเลี้ยง แม่นาค
เก็บมาเลี้ยง แม่เต่าเก็บมาเลี้ยง แม่โคเก็บมาเลี้ยง และแม่ราชสีห์เก็บมาเล้ียง ฤๅษีทั้งห้าองค์จึงสงสัยว่า 
แม่ที่แท้จริงของตนเป็นใคร จึงพากันอธิษฐานขอให้ได้พบแม่ ด้วยคําอธิษฐาน จึงทําให้ท้าวฆฏิกา
มหาพรหม ซ่ึงเป็นแม่กาเผือกท่ีตายไปและได้มาเกิดเป็นพรหม ทราบเหตุการณ์ทั้งหมด จึงจําแลงเพศ
เป็นแม่กาเผือก บินลงมาเล่าเรื่องในอดีตให้ฤๅษีทั้งห้าฟัง และได้บอกว่าหากคิดถึงแม่ ให้นําด้ายดิบ
มาฟั่นเป็นตีนกาจุดเป็นประทีปบูชาในวัน 15 ค่ํา เดือน 12 ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายประทีปตีนกา 
จึงทําให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท้ังห้าพระองค์ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2553) 
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ภาพที่ 25 ท้าวฆฏิกามหาพรหมจําแลงเพศเป็นแม่กาเผือกมาพบพระเจ้าห้าพระองค ์
ที่มา : วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช, พระพุทธเจ้า 5 พระองค์กับโพธิญาณแห่งการต่ืนรู้ (ร้อยเอ็ด: เค กราฟิก, 
2558) 

 
การทําใต้สังคทีปในปัจจุบันของบ้านท่ากกแก คุณยายสีดา ท้าวเงิน (2558 : 

สัมภาษณ์) กล่าวว่า ชุมชนบ้านท่ากกแกนิยมใช้กะลามะพร้าวนํามาขัดจนเงา เป็นภาชนะแทนฝาง 
(ภาชนะดินเผาคล้ายถ้วยเล็กๆ) เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือฝางประทีป อีกท้ัง 
กะลามะพร้าวสามารถหาได้ง่ายจากภายในหมู่บ้าน จากน้ันนําฝ้ายมาฟ่ันเป็นรูปตีนกาใช้ทําเป็นไส้ 
การนําฝ้ายมาฟ่ันเป็นรูปตีนกาเพ่ือใช้จุดบูชาน้ัน เพ่ือเป็นการระลึกถึงแม่กาเผือก ตามตํานาน
พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ จากนั้น เคี่ยวเทียนให้ละลายแล้วเทใส่กะลามะพร้าวประมาณ 1 ใน 3 
ของขนาดกะลา จากน้ันทําฐานรอง โดยใช้ไม้ไผ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 – 10 เซนติเมตร 
ตัดเป็นท่อน ความยาวท่อนละ 10 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 26 ไต้สังคทีปของชุมชนบ้านท่ากกแก 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2558) 

 
2.4 หมากเบ็ง เป็นเคร่ืองเซ่น ที่ใช้ในพิธียกครู หรือไหว้ครู บูชาเทพเจ้าท่ีสูงสุด 

ประกอบไปด้วยดอกไม้ หมากพลู เป็นต้น แต่เดิมประเพณีน้ีเป็นของพราหมณ์อินเดีย เม่ือไทยเรารับเอา
วัฒนธรรมต่างๆ ที่ปนมากับพระพุทธศาสนา ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ ราชคฤห์ 
พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายหมากเบ็งบูชา และได้กราบทูลถามถึงอานิสงส์ของการถวายหมากเบ็งบูชาว่า
เป็นประการใด พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า มีอานิสงส์เป็นลําดับช้ันตามขั้นหมากเบ็ง คือ เม่ือสิ้นชีวิตแล้ว
จะไปอุบัติในสวรรค์ช้ันจาตุมหาราช เม่ือเคลื่อน จากสวรรค์ช้ันจาตุมหาราชแล้วก็ไปอุบัติขึ้นในช้ันดุสิต 
เม่ือเคลื่อนจากช้ันดุสิตแล้วจะไปอุบัติช้ันยามา เม่ือเคลื่อนจากชั้นยามาแล้วจะไปอุบัติช้ันนิมมานรดี 
เม่ือเคลื่อนจากช้ันนิมมานรดีแล้วจะไปอุบัติขึ้นในช้ัน ปรนิมมิตวสวัตดี จนถึงช้ันกามาวจรภพเป็นท่ีสุด 
เสวยทิพยสมบัติอยู่ในเทวโลก นาน 9 ล้านปี มีนางเทพธิดาแวดล้อมเป็นบริวารมีวิมานอันงามวิจิตร 
และเม่ือมาเกิดในแดนมนุษย์ จะมีรูปร่างสิริโฉมงดงามย่ิงนัก 

คําว่า เบ็ง เป็นคําท่ีเลือนเสียงไปจากคําบาลีว่า เบญ หรือ เบญจ แปลว่า ห้า 
รวมความจึงหมายถึง ขันห้า นั่นเอง การใช้หมากเบ็ง มีปรากฏในแถบลุ่มนํ้าโขง ชี มูล รวมถึงลุ่มนํ้า 
ปิง วัง ยม และน่าน ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมในแถบสังคมลาว 

หมากเบ็งในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งนั้น นอกจากจะทําเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา
แด่พระพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นการบูชาดวงวิญญาณของบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่สืบทอดมาต้ังแต่บรรพบุรุษของชาวไทหล่มมาจนถึงปัจจุบัน (นางหนูพิน ล้วนทอง, 2558 : สัมภาษณ์) 
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หมากเบ็ง คือ กรวย หรือ ซวย ใบตองท่ีประกอบขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมสัณฐานกลม
และประดับด้วยดอกไม้ดอกไม้ใช้มักจะเป็นดอกไม้ขาว เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกรัก แต่ห้ามใช้ดอกสีขาว
อย่างดอกจําปา และท่ีสําคัญไม่ควรใช้ดอกไม้แดง เพราะถ้าหากใช้ดอกไม้แดงจะเป็นเคร่ืองบูชาผีไท 
ขันหมากเบ็งที่นิยมทําและใช้ในการประกอบพิธีกรรมทั้งทางพิธีพุทธและพิธีพราหมณ์  

การทําหมากเบ็ง คือการพับใบตองให้เป็นกรวยซ้อนกันขึ้นไป 5 ช้ัน หมายถึง
ขันธ์ทั้ง 5 หรือ ที่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเบญจขันธ์ ได้แก่ รูป คือ ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด 
อันได้แก่ร่างกายและพฤติกรรม สสารและพลังงานด้านวัตถุ เวทนา คือ ความรู้สึก สุข ทุกข์ ซ่ึงเกิดจาก
ผัสสะทางประสาททั้ง 5 และใจ สัญญา คือ ความกําหนดได้ หมายรู้ อันเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์ สังขาร 
คือ คุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต วิญญาณ คือ การรับรู้ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง ได้สัมผัส ได้กลิ่นได้รับรส ซ่ึง
ทั้งหมดก็เป็นการรวบรวมขันธ์ทั้ง 5 และสํารวมเพ่ือน้อมบูชาพระรัตนตรัย แล้วประดับดอกไม้ให้สวยงาม 

2.5 อาหารสําหรับผู้เตรียมงาน เจ้าภาพจะจัดเตรียมอาหารสําหรับผู้ที่มาช่วยทํา
ต้นปราสาทผึ้ง นอกจากน้ี กลุ่มผู้หญิงที่มีความถนัดในเรื่องการทําอาหาร จะช่วยกันจัดเตรียมอาหาร 
โดยจะไปรวมตัวกันที่บริเวณห้องครัว แบ่งงานกันทํา เช่น การน่ึงข้าวเหนียว ห่ันผัก ห่ันหมู ไก่ และผู้ที่
ทําหน้าท่ีปรุงอาหาร สําหรับรับประทานในตอนเที่ยง วัตถุดิบในการปรุงอาหาร ผู้ที่มาร่วมงานจะนํา
วัตถุดิบในการปรุงอาหาร มาช่วยถือเป็นการทําบุญอีกแบบหน่ึง วัตถุดิบที่นํามาส่วนใหญ่จะเป็น ข้าว 
หอม กระเทียม พริก ผักต่างๆ ที่ปลูกไว้รับประทานในครัวเรือน 

3. ลําดับพิธีในวันงาน การจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชุมชนบ้านท่ากกแกในอดีต 
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ และเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี มีความเช่ือใน
หลักศาสนาและนํามาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต รวมถึงยังยึดม่ันในขนมธรรมเนียมประเพณี
ของชุมชนอย่างเคร่งครัด การจัดงานมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ช่วงเช้าของวันงาน ชาวบ้านในละแวกบ้านเดียวกันกับเจ้าภาพ จะมารวมตัวกัน
เพ่ือช่วยกันเตรียมทําปราสาทผึ้ง ประดับและตกแต่งให้เสร็จภายในเวลา 16.00 น. เพ่ือเตรียมนําต้นผึ้ง
ไปร่วมขบวนแห่ทางทิศใต้ของแม่น้ําป่าสัก ท่านํ้าท้ายหมู่บ้าน ในเวลา 17.00 น.  

3.2 การแต่งกายเข้าร่วมงานประเพณี จะเป็นชุดพ้ืนบ้านไทหล่ม ผู้หญิงจะใส่เสื้อ
หมากกะแหล่ง (เสื้อคอกระเช้า) หรือเสื้อผ้าฝ้ายแขนสั้น สไบพาดเฉวียงบ่า นุ่งซ่ินท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาวไทหล่ม คือซ่ินหัวแดงตีนก่าน ผู้ชายใส่เสื้อผ้าฝ่ายย้อมสีดํามะเกลือ หรือสีครามจะนุ่งส่งหัวโหล่ง 
(โสร่ง) คาดผ้าขาวม้า โดยเสื้อผ้าท่ีสวมใส่กันในอดีต จะเป็นผ้าท่ีทอข้ึนมาเองหลังจากว่างเว้นจาการทํา
ไร่ทําสวน วัสดุที่ใช้ในการทอผ้าส่วนใหญ่จะเป็นผ้าย ไหม หรือไหมแกมฝ้าย ขึ้นอยู่กับความถนัดของ
การทอผ้าแต่ละบุคคล เสื้อผ้าท่ีสวมใส่มาร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง เป็นเสื้อผ้าท่ีใช้สวมใส่ในชีวิต 
ประจําวันอยู่แล้ว ที่เพ่ิมมาก็คือ สไบพาดเฉวียงบ่าของผู้หญิง เม่ือมีงานบุญ หรือพิธีกรรมทางศาสนา
จะนิยมนํามาพาดกัน 
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ภาพที่ 27 ภาพถ่ายผู้สาวไทยหล่ม ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2484 
(ถ่ายโดย ป่ัน มารอด เม่ือ 2484) 

 
3.3 ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง เริ่มขบวนแห่จากทางใต้ของสายแม่นํ้าป่าสัก ในเวลา 

17.00 น. เรือท่ีใช้ในการแห่ปราสาทผึ้งก็เป็นเรือแจวที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ในขบวนจะมีการตีกลอง 
เป่าแคนแห่แหนกันไปอย่างสนุกสนานตามลํานํ้าป่าสัก เม่ือต้ังขบวนเรียบร้อยแล้วก็จะพากันพายเรือ
ทวนนํ้าไปทอดปราสาทผึ้งท่ีวัดท่ากกแก แต่ถ้าปีไหนมีปราสาทผึ้งจํานวนมาก ก็จะนําไปทอดยังวัดอ่ืนๆ 
ที่อยู่ทางเหนือวัดท่ากกแกขึ้นไป ในบางปีกว่าจะทอดปราสาทผึ้งครบตามจํานวนที่ได้ทําไว้ เวลาก็ล่วงเลย
ไปจนถึงเช้าก็มี 

เม่ือขบวนแห่มาถึงวัด จะนําปราสาทผึ้งแห่วนรอบสิม จํานวน 3 รอบ ระหว่าง
เดินรอบสิม ผู้ที่มาร่วมงานจะจุดไต้สังคทีป เพ่ือบูชาแม่กาเผือก สืบเนื่องมาจากตํานานพระพุทธเจ้า
ห้าพระองค์ เม่ือแห่ปราสาทผึ้งครบ 3 รอบแล้ว จะนํานําไต้สังคทีปไปวางไว้รอบสิม จากนั้นนํา
ปราสาทผึ้งไปยังสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ ส่วนใหญ่จะเป็นศาลาวัด หรือภายในสิม 
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3.4 การทอดปราสาทผ้ึง มัคนายกจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เทศนาอานิสงส์ของการ
ถวายต้นผึ้ง หลังจากเทศนาเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่า “สัมโมทนียกถาแห่งการ
ถวายต้นผึ้ง”คือ การที่ภิกษุพูดแสดงความขอบคุณหรือกล่าวถึงประโยชน์และอานิสงส์ของความดี
หรือบุญกุศลท่ีทายกทายิกา ได้ทําการถวายต้นผึ้ง หรือปราสาทผึ้ง สัมโมทนียกถาเป็นเหตุให้ผู้ทําบุญ
น้ันเกิดความแช่มช่ืนเบิกบาน เกิดความอิ่มใจในผลบุญท่ีตนทําและปรารถนาจะทําบุญเพ่ิมพูนขึ้นไป
อีก การกล่าวสัมโมทนียกถาเป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์มาแต่โบราณ โดยกล่าวเป็นภาษาไทย ใช้เวลา
มากน้อยแล้วแต่ผู้กล่าว และปกติจะกล่าวก่อนที่จะอนุโมทนาเป็นภาษาบาลี (พระธรรมกิตติวงษ์, 
2548) 

หลังจากที่พระภิกษุสงฆ์สัมโมทนียกถาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มัคนายกก็นํา
กล่าวคําถวายปราสาทผ้ึง ซ่ึงถือว่าเป็นการบูชาและเป็นการขอขมาพระรัตนตรัยเพ่ือให้เกิดสิริมงคลแก่
ตนเองและหมู่คณะ ดังนี้ 

คําถวายปราสาทผ้ึง 
“อิมานิ มะยัง ภัณเต มธุปุพพะปาสาทะ อภิปูชยามะ” 
ข้าพเจ้าขอถวายบูชายังต้นดอกผึ้งแก่พระพุทธเจ้า พระสถูป รูปพระเจดีย์พระศรี

มหาโพธ์ิและเทพยดาอันรักษาวัดวาอารามแห่งวัดท่ากกแกนี้ขอความมาสุขความเจริญจงบังเกิดมี
แก่ฝูงข้าพระพุทธิเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ (พระสมุไพศาล ภทฺรมุณี, 2558) 

เม่ือกล่าวคําถวายปราสาทผึ้งเรียบร้อยแล้ว มัคนายกจะนํา กราบบูชาพระรัตนตรัย
อีกครั้ง กรวดน้ําอุทิศส่วนบุญกุศล ต้ังนโม 3 จบ กราบลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี จากน้ันก็เดินทาง
ไปถวายปราสาทผึ้งยังวัดถัดไปจนครบตามจํานวนท่ีได้กําหนดไว้ 

4. จุดเปล่ียนของงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง  
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่ากกแก เม่ือ

ระบบเศรษฐกิจภายนอกเข้ามามีบทบาทในชุมชน จากการผลิตเพื่อการบริโภคเฉพาะครัวเรือนและ
ในหมู่บ้าน กลายเป็นชุมชนที่เศรษฐกิจภายนอกเริ่มเข้ามามีบทบาท โดยชาวบ้านนิยมซื้อข้าวของ
ส่ิงอํานวยความสะดวกและเครื่องใช้ที่ทันสมัย ทําให้วิถีการดําเนินชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนไปจากเดิม 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวถือเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนเร่ิมให้ความสําคัญกับการเพ่ิมผลผลิตข้าว และพืชพรรณ
ทางการเกษตร เพ่ือให้ผลผลิตมีส่วนเกินเหลือจากการบริโภคเพ่ิมข้ึน และนําส่วนท่ีเหลือไปขายเป็นเงิน 
ระบบเงินตราจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญกับชุมชนมากขึ้น  

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่เข้ามาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างครบ
ครันไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม การจราจร ระบบโทรคมนาคม การสื่อสารและการประปา เพ่ือใช้ในการ
ขนส่งและการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนสะดวกย่ิงขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางประเพณีและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น อันเนื่องมาจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่มี
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ความเจริญก้าวหน้ามากย่ิงขึ้น ผลพวงของความเจริญดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมอย่างมากมาย แล้วยังแผ่ขยายเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน ไฟฟ้า สัญญาโทรทัศน์และระบบอินเตอร์เน็ต (นิคม ชมพูหลง, 
2556) ทําให้ชุมชนเรียนรู้และรับวัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามาในชุมชน ผ่านสื่อต่างๆ ที่มีอิทธิพลอย่างย่ิง
ต่อการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม และอินเตอร์เน็ต ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนแบบ ไม่ว่าจะเป็น
ในด้านวิถีการดําเนินชีวิต การแต่งกาย และอาหารการกิน ส่งผลให้งานทางด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมของท้องถ่ินถูกละเลยความสําคัญลงไปเรื่อยๆ  

จากการสัมภาษณ์ เม่ือปรากฏการทางด้านเศรษฐกิจภายนอกเข้ามามีบทบาทต่อคน
ในชุมชน ทําให้งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแก เริ่มซบเซาลง เม่ือประมาณ พ.ศ. 2530 เป็น
การจัดงานขึ้น เพ่ือให้ครบตามประเพณีของท้องถิ่น โดยกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเท่านั้น ส่วนกลุ่มคนที่
อยู่ในวัยทํางานจะมีส่วนในการร่วมทําบุญ และบริจาคสิ่งของท่ีใช้ในงานเท่านั้น 

 
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในช่วงแห่งการฟ้ืนฟู (พ.ศ. 2550 – 2556) 

จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เข้ามามีผลกระทบต่อชุมชนบ้านท่ากกแก 
ทั้งทางด้านวิถีการดําเนินชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม ทําให้พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เจ้าคณะตําบล
ปากช่องเขต 2 เจ้าอาวาสวัดท่ากกแก ในขณะน้ันดํารงตําแหน่งเลขานุการเจ้าคณะตําบลปากช่อง 
ซึ่งเป็นลูกหลานของชาวบ้านท่ากกแก และกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ ที่ได้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต และการเปลี่ยนแปลงของงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ที่ถูกลดความสําคัญลง เยาวชน
ไม่เห็นถึงความสําคัญของงานประเพณีของท้องถิ่น และไม่รู้ประวัติความเป็นของชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่ 
จึงมีแนวคิดริเริ่มฟ้ืนฟูประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นประเพณีที่มีความเก่ียวข้อง
กับความเช่ือทางศาสนา และการทําบุญด้วยการถวายต้นผึ้ง เป็นบุญกุศลสูงส่ง ดังน้ัน หากมีผู้เสียชีวิต
ในบ้าน จึงนิยมถวายทานให้แก่ผู้ตายในงานแจกข้าว (งานทําบุญให้ผู้ตาย) เม่ือถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์
แล้วก็ถวายต้นผึ้ง เพ่ืออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 
นอกจากน้ี ยังได้ชักชวนกลุ่มผู้นําชุมชน และเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 

การดําเนินงานในรูปแบบดังกล่าว เริ่มเกิดผลสัมฤทธ์ิขึ้นมาเรื่อยๆ จากการที่ผู้เฒ่าผู้แก่
เริ่มดึงบุตรหลานเข้ามาเรียนรู้ถึงกระบวนการในการทําปราสาทผึ้ง และจากนโยบายของรัฐบาลได้มีการ
กระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่น ส่งผลให้มีการจัดตั้งคุ้มบ้าน เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ในชุมชน พระสมุห์ไพศาล จึงได้ชักชวนผู้นําชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 
จากน้ัน ก็ชักชวนชาวบ้านในคุ้มของต้นเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน จากการดําเนินการดังกล่าว
ส่งผลให้ชุมชนมีความใกล้ชิดกันมากย่ิงขึ้น จึงได้มีแนวคิดจัดต้ังชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม 
กลุ่มมูลมังวัดท่ากกแก ขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2555  
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การดําเนินงานด้านการฟ้ืนฟูประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแกในช่วงน้ี นิยมจัดข้ึน
ช่วงหลังออกพรรษา โดยจัดพร้อมกับการทอดกฐินในช่วงต้ังแต่เดือน 11 จนถึงเดือน 12 จนกระท่ังในปี 
พ.ศ. 2554 ได้จัดให้มีขบวนแห่ทางบกขึ้นมาเป็นปีแรก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณี
แห่ปราสาทผึ้งของชุมชนบ้านท่ากกแก และเพ่ือเชิญชวนให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณี
เพ่ิมข้ึน จากการที่วัดท่ากกแก กลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ และผู้นําชุมชนได้ดําเนินการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
มาอย่างต่อเนือง ทําให้ในปี พ.ศ. 2556 ชาวบ้านท่ากกแก เริ่มเห็นความสําคัญของงานประเพณีแห่
ปราสาทผึ้ง ซ่ึงเป็นงานประจําปีของท้องถิ่นตามแบบประเพณีของชาวลาว ได้ทําปราสาทผึ้งเข้าร่วม
ในงานประเพณีถึง 4 ต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดขบวนแห่อย่างย่ิงใหญ่ โดยจัดให้มีวงดนตรีพ้ืนบ้านนําขบวน 
ประกอบด้วยเครื่องดนตรีใช้กลองป้ัง กลองหาง ฉาบ ฉิ่ง แคน และพิณ ร่วมบรรเลงแห่ไปในขบวน อีกท้ัง
ยังได้มีการรณรงค์ให้แต่งกายชุดพ้ืนเมืองเข้าร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เพ่ือเป็นการสร้างอัตลักษณ์
ทางชาติพันธ์ุที่สืบทอดมาจากชาวลาว การนําเสนอข้อมูลในช่วงน้ี ผู้วิจัย จะนําเสนอข้อมูลในช่วงปี 
พ.ศ. 2556 ซ่ึงเป็นปีที่ชุมชนเกิดการต่ืนตัวในการฟ้ืนฟูประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง โดยรูปแบบและ
ขั้นตอนการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในช่วงแห่งการฟ้ืนฟูน้ี ได้รับความร่วมมือจากผู้นําชุมชน 
และชาวบ้านผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยงาน อีกท้ังยังได้มีการชักชวนเยาวชนในหมู่บ้าน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดงาน ในช่วงแรกไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร แต่ด้วยการชักชวนของผู้ปกครอง ทําให้
เยาวชนบางคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ซึ่งผู้วิจัยได้จัดเก็บข้อมูลและสรุป
เป็นประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

1. กําหนดจัดงาน  
กําหนดจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในช่วงน้ี จะจัดในช่วงหลังเทศกาลออกพรรษา 

โดยจัดขึ้นพร้อมกับการทอดกฐินในช่วงเดือน 11 จนถึงเดือน 12 โดยพระสมุห์ไพศาล ภทรมุนี ได้เชิญ
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคุ้มบ้าน สมาชิกชมรมมาร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการจัดงาน เพ่ือทํา
ความเข้าใจและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงาน ในส่วนของสถานที่ใช้วัดท่ากกแกเป็นสถานท่ี
ในการจัดทําต้นปราสาทผ้ึง รวมถึงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงาน นอกจากน้ี หัวหน้าคุ้มบ้าน 
จะไปทําการบอกบุญลูกบ้านในคุ้มของตนเอง เพื่อที่จะได้เรี่ยไรข้าวของเครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัย
ที่จะนํามาใช้ในการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 

2. การจัดเตรียมสถานที่ จัดทําปราสาทผึ้งและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน  
2.1 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ประกอบไปด้วย ไม้ไผ่ ใช้ประมาณ 

50 ลํา นํามาใช้ในการทําโครงต้นปราสาทผึ้ง ทําฮ้าน (ร้าน) ประทีป ทําโครงโคมแขวน และเสาธง
ประดับบริเวณงาน และต้นกล้วย ใช้ประมาณ 10 ต้น กาบกล้วยใช้โอบโครงปราสาทผ้ึง ใบตองใช้สําหรับ
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ทําหมากเบ็ง ชาวบ้านจะรวมตัวกันไปช่วยกันตัดที่บ้านของนางธัญญา คํามี แล้วนํามารวมไว้ที่วัด 
เทียนพรรษาที่ใช้แล้ว นํามาทําดอกผึ้ง หรือดอกเผิ้ง และใช้ทําประทีปโดยเทใส่ในกะลามะพร้าวและ
ใส่ไส้ของประทีป กะลามะพร้าว จํานวน 100 ใบ ใช้สําหรับทํา ไต้สังคทีปสําหรับถือนําทางในขบวน
แห่ประสาทผึ้ง ส่วนใหญ่เม่ือใกล้ถึงงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ชาวบ้านจะช่วยกันเก็บกะลามะพร้าว
ที่ใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน แล้วนํามารวบรวมไว้ที่วัด ผ้าและด้ายไหมพรม ใช้สําหรับทําทุงรือตุง 
ภายในงานจะทําธงประมาณ 10 ทุง ธงประจําวัดและธงชาติ อย่างละ 100 ผืน ได้จากการสั่งซ้ือ
ในอําเภอ 

2.2 การทําต้นปราสาทผ้ึง การทําต้นปราสาทผึ้งได้แบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 
การทําโครง เป็นหน้าท่ีของฝ่ายชาย และการประดับตกแต่ง เป็นหน้าท่ีของฝ่ายหญิง การทําโครง
ปราสาทผึ้ง การแบ่งหน้าท่ีปรับผิดชอบในแต่ละงานนั้นจะเป็นการแบ่งตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

การทําโครงปราสาทผึ้งในปีน้ีได้เลือกใช้ทรงพระพระธาตุ ลักษณะโดยรวม
คลายกับพระสถูปเจดีย์ หรือพระธาตุที่ปรากฏในบริเวณภาคอีสาน และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว คือ เป็นเจดีย์ทรงส่ีเหลี่ยม หรือบางทีเรียกว่า เจดีย์ทรงดอกบัวเหล่ียม หรือบางทีเรียกว่า 
เจดีย์ทรงดอกบัวเหลี่ยม เหมือนกันหมดทั้ง 4 ต้น โดยคุณตายอด สายแสงจันทร์ (2558 : สัมภาษณ์) 
ได้เล่าว่า การทําโครงปราสาทผึ้งเป็นหน้าท่ีของฝ่ายชาย ในอดีตการทําต้นปราสาทผึ้ง เป็นองค์ความรู้
ที่ได้มีการสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติและทําเป็นกันทุกครัวเรือน 
ปัจจุบันผู้ที่ทําโครงปราสาทผึ้งได้ส่วนใหญ่จะเป็นวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และจะมารวมตัวกันที่หลัง 
พระอุโบสถและสิม โดยจะต้ังเต็นท์เพ่ือให้เป็นร่มเงา จากน้ัน จะนําไม่ไผ่มาตัดให้มีความยามตามท่ีต้องการ 
แล้วขึ้นโครงปราสาท นํากาบกล้วยมาผ่าซีก ขนาดประมาณ 2 น้ิว มาสานเป็นโครงปราสาท ซ่ึงจะต่างจาก
ในอดีตที่จะใช้ไม้ไผ่มาสาน การใช้กาบกล้วยง่ายและสะดวกกว่าการใช้ไม้ไผ่ เนื่องจากกาบกล้วยนํามา
ตัดเป็นซีกแล้วสามารถนํามาสานโอบโครงปราสาทผึ้งได้เลย แต่ไม้ไผ่ต้องผ่าซีกแล้วลอกใช้แต่ส่วนเปลือก 
อีกท้ังยังต้องเหลาหรือขูดเนื้อไม้ออกให้เหลอืแต่ส่วนเปลือกบางๆ แล้วจึงนํามาสานโอบโครงปราสาท
อีกที ในช่วงน้ียังไม่มีการแทงหยวกตกแต่งต้นปราสาทผึ้ง เน่ืองจากเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคม ทําให้การแทงหยวกจึงถูกลดความนิยมลงไปด้วย ช่างแทงหยวกต่างก็พากัน
ไปประกอบอาชีพอ่ืน เพ่ือหารายได้มาจุนเจือครอบครัว 
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ภาพที่ 28 การข้ึนโครงปราสาทผึ้งในยุคแห่งการฟ้ืนฟูประเพณี 

(ถ่ายภาพโดย พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เม่ือ 7 พฤศจิกายน 2556) 
 

การทําดอกผ้ึงและประดับตกแต่งปราสาทผึ้ง ฝ่ายหญิงจะเป็นผู้รับผิดชอบงาน
ในส่วนนี้ โดยจะรวมตัวกันที่บริเวณด้านข้างของโรงครัวภายในวัด นางธันยา คํามี (2558 : สัมภาษณ์) 
ได้เล่าว่า การทําดอกผึ้งในยุคนี้จะมีแม่พิมพ์อยู่ 2 ชนิด คือ แม่พิมพ์จากมะละกอ โดยการนําผล
มะละกอดิบมาแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ และแม่พิมพ์จากผลลูกโพธ์ิศรี โดยการนําผลลูกโพธิ์ศรีที่แห้ง
แล้วมาแกะเปลือกออก นําไม้เสียบเพ่ือให้ง่ายต่อการจับ  

ระหว่างนี้ ก็จะมีอีกกลุ่มท่ีจัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับการทําดอกผึ้ง โดยการก่อไฟ 
ต้ังกระทะใส่เทียนลงไปให้ละลาย เทียนท่ีนํามาใช้ในงานได้จากเทียนท่ีเหลือกจากช่วงเข้าพรรษา โดย
การเก็บรวบรวมไว้ของพระภิกษุสงฆ์ จากน้ัน นําแม่พิมพ์จากมะละกอ และลูกโพธ์ิศรีที่ได้จัดเตรยีมไว้
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ไปจุ่มลงในข้ีผึ้ง และจุ่มลงในนํ้าเย็นแกว่างเบาๆ ดอกผ้ึงก็จะหลุดล่อนออกมา แล้วนําไปผ่ึงไว้ในกระด้ง 
กระจาด หรือภาชนะที่ได้จัดเตรียมไว้ ในช่วงน้ีจะมีเยาวชนบางกลุ่มที่ติดตามผู้ปกครองมาช่วยงาน 
ทางกลุ่มก็จะให้เด็กลองฝึกทําดอกผึ้ง เม่ือเริ่มทําได้ เด็กๆ ก็จะสนุกกับการได้ทําดอกผึ้ง อีกอย่างยัง
เป็นการฝึกสมาธิให้เด็กสามารถทํางานท่ีได้รับมอบหมายได้สําเร็จ เม่ือได้ดอกผึ้งครบตามจํานวนท่ี
ต้องการแล้ว จะนําเกสรดอกผึ้งที่ได้เตรียมไว้ตามติดกับดอกผึ้งแล้วนําไปตกแต่งต้นปราสาทผึ้ง 
แล้วตกแต่งด้วยข้าวตอก ดอกไม้และยอดของดอกผึ้งจะนํามากเบ็งไปประดับไว้ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา
แก่พระพุทธเจ้าในวันออกพรรษา และเป็นการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ความวิจิตร
ของต้นผึ้งนั้น จะงามมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฝีมือของคนในท้องถิ่น เม่ือตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็จะนํา
เครื่องไทยธรรม และเคร่ืองผ้าป่า ประกอบไปด้วย สมุด ดินสอ ผ้าสบงจีวร เคร่ืองใช้อ่ืนๆ และปัจจัย 
ประดับต้นปราสาทผึ้งอีกที 
 

 
 
ภาพที่ 29 เยาวชนในหมู่บ้านมาช่วยกันทําดอกผึ้ง 

(ถ่ายภาพโดย พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เม่ือ 7 พฤศจิกายน 2556) 



102 
 

 
 

ภาพที่ 30 การตกแต่งต้นปราสาทผึ้งในยุคแห่งการฟ้ืนฟู 
(ถ่ายภาพโดย พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2556) 

 
2.3 ไต้สังคทีป การทําไต้สังคทีปในช่วงนี้ ชาวบ้าน จะมารวมกลุ่มกันบริเวณหน้า

ศาลาการเปรียญของวัด เพ่ือนํากะลามะพร้าวที่ได้จากในหมู่บ้าน นํามาขัดให้เงางาม เพ่ือใช้สําหรับใส่ขี้ผ้ึง 
โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทําให้แล้วเสร็จก่อนถึงกําหนดวันงาน จากนั้นก็จะนําฝ้ายมาฟั่น
เป็นรูปตีนกา เพ่ือนําไปทําเป็นไส้ประทีป และใช้เทียนที่ละลายแล้วเทใส่ในกะลามะพร้าว เตรียมไว้
สําหรับถือในขบวนแห่ปราสาทผึ้ง อีกท้ังเป็นการจุดบูชาในวันออกพรรษา และนําไปจุดไว้รอบพระ
อุโบสถ หรือสิม ในวันแห่ปราสาทผึ้ง 
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ภาพที่ 31 ภาพการจัดทําไต้สังคทีปของบ้านท่ากกแก 

(ถ่ายภาพโดย พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2556) 
 

2.4 ฮ้าน (ร้าน) ประทีป หรือฮ้านสังคทีป ของชาวไทหล่มบ้านท่ากกแก เป็นฮ้าน
ประทีปแบบยาว จะทําไว้ด้านขวา ด้านซ้าย และด้านหลังพระอุโบสถ เป็นร้านไม้ไผ่ความสูงประมาณ 
1 เมตร ความยาวตามขนาดของพระอุโบสถแต่ละด้าน พ้ืนฮ้านปูด้วยไม้ไผ่สานขัดแตะ เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งนําประทีปของตนมาวางรอบพระอุโบสถ 

2.6 หมากเบ็ง การทําหมากเบ็ง จะนิยมทําในช่วงเช้าของวันแห่ปราสาทผึ ้ง 
ชาวบ้านจะรวมตัวกันที่ด้านหน้าอาคารชมรมฯ เพ่ือช่วยกันทําหมากเบ็งเข้าร่วมในงาน การทําหมากเบ็ง
นิยมใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งทางพิธีพุทธและพิธีพราหมณ์ นอกจากจะทําเพ่ือถวายเป็น
พุทธบูชาตามความเช่ือของชาวพุทธแล้ว ยังเป็นการทําเพ่ือบูชาผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วตามความเช่ือ
ในเร่ืองผีบรรพบุรุษ ที่ชาวบ้านไทหล่มได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน 

2.7 วัสดุและของตกแต่งภายในงาน การประดับตกแต่งวัดในช่วงนี้ยังไม่มีอะไร 
จะมีเพียง ธุงหรือธง ธงตราประจําวัดและธงชาติ และฉัตร 5 ช้ัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ทุง หรือตุง คือ ผืนผ้าประดับด้วยกระดาษอังกฤษฉลุเป็นลวดลาย มีความกว้าง 
ประมาณ 2 คืบ ยาว 2 เมตร เป็นฝีมือของชาวบ้านในท้องถิ่น ถือเป็นสัญลักษณ์ทางความเช่ือท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างเมืองฟ้าและเมืองคน เป็นสถานท่ีที่ผู้คนให้ความยําเกรง จึงได้ทําพิธีบูชาเพ่ือสื่อสารกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ
เช่ือมโยงความเช่ือเร่ืองผีดํ้าหรือผีผู้เป็นใหญ่ ผีฟ้า แถน ทุงยังเป็นสัญลักษณ์บอกเขตให้ผู้คนรับรู้ว่า
บริเวณที่ปักทุงนั้น เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมต่างๆ และบ่งบอกว่าพิธีกรรมนั้นๆ 
ได้เริ่มขึ้นและจบสิ้นลงแล้ว ถือเป็นความเช่ือด้ังเดิมที่ได้ สืบทอดส่งต่อสัญลักษณ์สิ่งนี้เพ่ือให้ความ
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เคารพบูชาและการแสดงออกซ่ึงความศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา เม่ือได้ทุงทั้งแบบถัก และแบบผืนผ้า 
ก็จะนําไปมันไว้ที่ปลายของเสาไม้ไผ่ จากน้ันนําเสาไม้ไผ่ไปติดต้ังตามจุดท่ีได้กําหนดไว้ โดยการมัดติด
กับหลักไม้ให้แข็งแรง 

ธงตราประจําวัดและธงชาติ นํามาติดกับเชือกไนล่อนเส้นเล็ก การติดจะติด
สลับกันระหว่างธงตราประจําวัด และธงชาติ โดยขนาดของธงทั้งสองชนิด จะมีความกว้างประมาณ 10 น้ิว 
โดยเว้นระยะห่าง ประมาณ 20 น้ิว เม่ือติดเสร็จเรียบร้อยก็นําไปโยงรอบวัด หรือสถานท่ีที่ได้จัดเตรียมไว้ 

ฉัตร 5 ชั้น เป็นเครื่องไทยทานต้นกัลปพฤกษ์ ซ่ึงทําด้วยไม้ไผ่สูงตามต้องการ 
นําไม้ไผ่เหลาและทําเป็นวงกลมทําเป็นชั้น จํานวน 5 ชั้น มีรูปทรงคร้ายเจดีสูง และนํากระดาษว่าว
ที่ฉะลุลายมาติดที่ขอบวงกลมในแต่ละช้ัน สลับสีให้สวยงาม จากนั้นนําเสาไม้ไผ่ไปติดต้ังตามจุดท่ีได้
กําหนดไว้ โดยการมัดติดกับหลักไม้ให้แข็งแรง 

 

 
 
ภาพที่ 32 การจัดเตรียมสถานที่งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 

(ถ่ายภาพโดย พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เม่ือ 19 พฤศจิกายน 2556) 
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2.5 อาหารสําหรับผู้เตรียมงาน ทุกวันต้ังแต่เริ่มมีการเตรียมงาน จะมีกลุ่มแม่ครัว
ที่รับผิดชอบหน้าที่ในการทําอาหารกลางวันสําหรับผู้ที่มาช่วยงาน จะสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน 
ส่วนใหญ่ผู้ที่มาช่วยงานก็จะเป็นคนที่ว่างเว้นจากการทําไร่ ทําสวน อาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร
พ้ืนบ้าน และกับข้าวจากวัดท่ีได้จากการบิณฑบาต ชาวบ้านจะเตรียมอาหารให้แล้วเสร็จก่อนเวลาฉัน 
ภัตตาหารเพลของพระสงฆ์ เม่ือได้ยินเสียงกลองเพลง สมาชิกในกลุ่มจะนําอาหารที่ได้เตรียมไว้ไป
ถวายพระสงฆ์ ที่ศาลาการเปรียญของวัด เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลเสร็จแล้ว ก็จะทําภัตตาหาร
ที่เหลือจากท่ีนําไปถวายและที่เหลือจากการบิณฑบาต มาร่วมรับประทานกันต่อท่ีบริเวณด้านข้างโรงครัว
ของวัด เมนูหลักท่ีขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นข้าวเหนียว ส้มตํา และน้ําพริก วัตถุดิบในการปรุงอาหารส่วน
ใหญ่ได้มาจากชาวบ้านช่วยกันบริจาคสิ่งของ เช่น ข้าวสาร มะละกอ พริก หอม กระเทียม ผักต่างๆ 
และมะพร้าว และวัตถุดิบบางอย่างท่ีจําเป็นจะต้องซ้ือ ไม่ว่าจะเป็น น้ํามัน นํ้าปลา ปลาร้า น้ําด่ืมและอ่ืนๆ 
ได้งบประมาณจากชาวบ้านที่ช่วยกันบริจาค 
 

 
 
ภาพที่ 33 การเตรียมอาหารสําหรับผู้มาเตรียมงาน 

(ถ่ายภาพโดย พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เม่ือ 10 พฤศจิกายน 2556) 
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ภาพที่ 34. การล้อมวงรับประทานอาหารระหว่างเตรียมงาน 
(ถ่ายภาพโดย พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เม่ือ 10 พฤศจิกายน 2556) 

 

3. ลําดับพิธีการในวันงาน 
การจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งช่วงนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากผู้นําชุมชน 

และประชาชนในท้องถิ่น ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชุมชน
บ้านท่ากกแก ไม่ว่าเป็นในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน การบริจาคท้ังในรูปแบบสิ่งของ
และปัจจัย โดยมีลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

3.1 ช่วงเช้าของวันงาน ชาวบ้านจะมาช่วยกันดูแลความเรียบร้อยในงานประเพณี
แห่ปราสาทผึ้ง เช่น จัดเก้าอ้ีสําหรับแขกท่ีมาร่วมงาน และจัดเตรียมน้ําด่ืมสําหรับผู้มาร่วมงาน เวลา 
11.00 น. ยังได้มีการต้ังโรงทานของชาวบ้านท่ากกแก อาทิ ผัดหม่ีแดง ก๋วยเต๋ียว ส้มตํา ข้าวราดแกง 
ไอติม และน้ําดื่ม ไว้สําหรับชาวบ้านที่มาช่วยงานและดูแลความเรียบร้อยของบริเวณงาน ในวันน้ี
แต่ละคุ้มบ้านจะทยอยกันมารับต้นผึ้งที่วัด เพ่ือนําไปเตรียมความพร้อมในการเดินขบวนแห่ปราสาทผึ้ง
ในเวลา 19.00 น. 

3.2 การแต่งกายเข้าร่วมงานประเพณี ทางชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม 
กลุ่มมูลมังบ้านท่ากกแก ได้มีรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมกันใส่ชุดพื้นบ้านในการเข้าร่วมกิจกรรมและ
งานประเพณีของชุมชน โดยผู้หญิงจะนุ่งซ่ินหัวแดงตีนก่าน ส่วนผู้ชายนุ่งโสร่ง คาดผ้าขาวม้า ในช่วงน้ี
ชาวบ้านยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการแต่งกายในชุดพ้ืนบ้าน ยังคงแต่กายตามสมัยนิยมในการเข้า
ร่วมงานประเพณีของท้องถิ่น ผู้ที่แต่งกายเข้าร่วมงานจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ
ทางวัดเป็นประจํา 
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ภาพที่ 35. การแต่งกายเข้ารว่มงานระเพณีแห่ปราสาทผึง้ในช่วงการฟ้ืนฟูประเพณี 

(ถ่ายภาพโดย พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุน ีเม่ือ 19 พฤศจิกายน 2556) 
 

3.3 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น ก่อนถึงกําหนดการเดินขบวนแห่ปราสาทผึ้ง จะมีการ
เจริญพระพุทธมนต์เย็น เป็นพิธีกรรมฝ่ายสงฆ์ปฏิบัติที่ปฏิบัติกันในงานมงคลต่างๆ เพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่ ผู้ที่มาร่วมงานในเวลา 18.00 น. โดยมีเจ้าอาวาสวัดท่ากกแก พระลูกวัด ผู้ทําหน้าท่ีด้าน 
ศาสนพิธี หรือมัคทายก และชาวบ้านท่ากกแกบางส่วนที่เข้าร่วมพิธี เนื่องจากผู้นําชุมชนและชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ จะไปตั้งขบวนรอ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเดินขบวนแห่ เม่ือเจริญพระพุทธมนเย็นเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี พระลูกวัด และผู้เฒ่าผู้แก่ที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น 
จะลงมาจุดใต้สังคทีปที่บริเวณฮ้านประทีปด้านข้างฝั่งซ้ายของพระอุโบสถ ทรงส่ีเหลี่ยมจัตุรัส และบูชา
หมากเบ็งก่อนเดินทางไปร่วมขบวนแห่ปราสาทผึ้ง 

3.4 ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ชาวบ้านจะรวมตัวกันที่หน้าบ้าน นายสุนทร ท้าวเงิน 
ผู้ใหญ่หมู่ 8 เพ่ือต้ังขบวนรอจนถึงกําหนดการแห่ปราสาทผึ้งในเวลา 19.00 น. ในปี พ.ศ. 2556 มีต้น
ปราสาทผึ้งในขบวนถึง 4 ต้น ในขบวนแห่น้ัน จะมีวงดนตรีพ้ืนบ้านนําขบวน ประกอบด้วยเครื่องดนตรี
ใช้กลองป้ัง กลองหาง ฉาบ ฉิ่ง แคน และพิณ ร่วมด้วยบรรเลงแห่ไปในขบวน มีผู้เฒ่าผู้แก่ หนุ่มสาว
และเด็กๆ ร่วมฟ้อนรําในขบวนกันอย่างสนุกสนาน ในขบวนแห่ชาวบ้านจะถือประทีปเพ่ือเป็นพุทธบูชา
แม่กาเผอืก ตามตํานานพระเจ้า 5 พระองค์  
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ภาพที่ 36 ขบวนแห่ปราสาทผึ้งในช่วงแห่งการฟ้ืนฟู พ.ศ. 2556 
(ถ่ายภาพโดย พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เม่ือ 19 พฤศจิกายน 2556) 

 

 
 

ภาพที่ 37 วงดนตรีนําขบวนแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแกในปี พ.ศ. 2556 
(ถ่ายภาพโดย พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เม่ือ 19 พฤศจิกายน 2556) 
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ภาพที ่38 กลุม่รําฟ้อนนําขบวนแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแกในปี พ.ศ. 2556 
(ถ่ายภาพโดย พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เม่ือ 19 พฤศจิกายน 2556) 

 
เม่ือหัวขบวนแห่ปราสาทผ้ึงเริ่มเข้าถึงเขตวัดท่ากกแก จะมีพิธีกรกล่าวต้อนรับ 

ทางวัดได้จัดสถานที่ไว้ให้นั่งรออยู่ภายในบริเวณวัด จากน้ัน ขบวนแห่ปราสาทผึ้งจะแห่วนรอบพระอุโบสถ
และสิมเก่า จํานวน 3 รอบ เมื่อครบแล้วจะนําปราสาทผึ้งไปวางเรียงกันที่ด้านหน้าพระอุโบสถ 
ส่วนไต้สังคทีปที่ชาวบ้านถือมานั้น ก็จะถูกนําไปวางที่ฮ้านประทีปรอบๆ พระอุโบสถ แล้วแยกย้ายกัน
ไปน่ังในบริเวณที่ได้จัดสถานที่ไว้ให้ 
 



110 
 

 
 

ภาพที ่39 ไต้สังคทีปและฮ้านประทีปทีจ่ัดเตรียมไว้รอบพระอุโบสถ 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2558) 

 
3.5 พิธีเปิดงานและกิจกรรมภายในงาน เม่ือทุกอย่างพร้อมเพียงกันแล้ว ก็จะ

นิมนต์พระภิกษุสงฆ์เทศนาอานิสงส์ของการถวายต้นผึ้ง หลังจากเทศนาเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็น
ขั้นตอนที่เรียกว่า “สัมโมทนียกถาแห่งการถวายต้นผึ้ง” หลังจากที่พระภิกษุสงฆ์สัมโมทนียกถา
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มัคนายกก็นํากล่าวคําถวายปราสาทผึ้ง ซึ่งถือว่าเป็นการบูชาและเป็นการ
ขอขมาพระรัตนตรัยเพ่ือให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเองและหมู่คณะ ดังนี้ 

คําถวายปราสาทผ้ึง 
“อิมานิ มะยัง ภัณเต มธุปุพพะปาสาทะ อภิปูชยามะ” 
ข้าพเจ้าขอถวายบูชายังต้นดอกผึ้งแก่พระพุทธเจ้า พระสถูป รูปพระเจดีย์พระศรี

มหาโพธิ์และเทพยดาอันรักษาวัดวาอารามแห่งวัดท่ากกแกนี้ขอความมาสุขความเจริญจงบังเกิดมี
แก่ฝูงข้า พระพุทธเจ้าท้ังหลายด้วยเทอญ (พระสมุไพศาล  ภทฺรมุณี, 2558) 

หลังจากที่กล่าวคําถวายต้นผึ้งเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จากน้ันเป็นการเปิดงาน
โดย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อําเภอหล่มสัก เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานเป็นแขก
ผู้มีเกียรติ เช่น ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมท้ังแขกผู้มีเกียรติ จากน้ันตัวแทนของ
ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม กลุ่มมูลมังบ้านท่ากกแก ได้มอบของที่ระลึกแก่ท่านประธานในพิธี 
หลังจากน้ันก็เป็นกิจกรรมรื่นเริงภายในหมู่บ้าน โดยจัดให้มีการละเล่นฟ้อนรํา โดยวงดนตรีพ้ืนบ้าน
ของไทหล่ม 
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3.6 วันทอดกฐินและปราสาทผึ้ง รุ่งเช้าวันถัดมาชาวบ้านท่ากกแกจัดให้มีพิธี
ทอดกฐินและปราสาทผึ้งพร้อมกัน การทอดกฐิน ตามความหมายของพระไตรปิฎก ได้อธิบาย
ความหมายของคําว่ากฐิน โดยสรุปไว้ 4 ประการ คือ ข้อแรกเป็นช่ือของกรอบไม้อันเป็นแม่แบบสําหรับ
ทําจีวร ข้อสอง เป็นช่ือของผ้าท่ีถวายแก่พระภิกษุสงค์ เพ่ือทําจีวรตามแบบหรือกรอบไม้นั้น ข้อสาม 
เป็นช่ือของบุญกิริยาในการถวายผ้ากฐิน เพ่ือให้พระสงฆ์ทําจีวร หรือ ข้อสี่ เป็นช่ือของสังฆกรรม คือ
กิจกรรมของสงฆ์ที่จะต้องมีการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสงฆ์ในการมอบผ้ากฐิน
ให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง (กรมศาสนา, 2551) 

นอกจานี้ คําว่ากฐิน ในอีกความหมายหน่ึง แปลว่า สุก หมายความว่า ผู้ที่จะรับกฐิน
ได้ต้องบ่มตัวให้สุขเสียก่อน คือการท่ีพระสงฆ์จะต้องไม่หนีไปค้างคืนวันอ่ืนเลยตลอดระยะเวลา 3 เดือน 
เว้นแต่มีกิจจําเป็นตามพระวินัยท่ีพระพุทธเจ้าอนุญาติไว้ เพราะฉะน้ัน คําว่า กฐิน จึงได้แปลว่า สุข 
เพราะผู้ที่เข้าจําพรรษาตลอดไตรมาสเท่านั้นที่จะรับกฐินได้ โดยมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่จําพรรษา
ครบด้วยปริยวัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ตามสมควรแก่สติปัญญาและวาสนาบารมีของตน จึงสมควรรับกฐินได้ 
(สมทรง ปุญญฤทธิ์, 2525) 

การทอดกฐินในปัจจุบัน ถือว่าเป็นทานพิเศษ กําหนดเวลาปีหนึ่งทอดถวายได้
เพียงครั้งเดียว ตามอรรถกถาฎีกาต่าง ๆ พอกําหนดได้ว่าชนิดของกฐินมีสองลักษณะ คือ จุลกฐิน 
การทําจีวร พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทําให้เสร็จภายในกําหนดหน่ึงวัน ทําฝ้าย 
ป่ัน กรอ ตัด เย็บ ย้อม ทําให้เป็นขันธ์ได้ขนาดตามพระวินัย แล้วทอดถวายให้เสร็จในวันน้ัน และ 
มหากฐิน คืออาศัยปัจจัยไทยทานบริวารเครื่องกฐินจํานวนมากไม่รีบด่วน เพ่ือจะได้มีส่วนหน่ึงเป็นทุน
บํารุงวัด คือทํานวกรรมบ้าง ซ่อมแซมบูรณของเก่าบ้าง ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า กฐินสามัคคี 

การทอดกฐินของบ้านท่ากกแก เป็นแบบกฐินสามัคคี โดยมีการนําผ้ากฐินทาน
กับเครื่องบริวารท่ีจะถวายไปต้ังไว้ ณ วัดพร้อมกับปราสาทผึ้ง พอถึงวันกําหนดเจ้าภาพผู้เป็นเจ้าของกฐิน 
จึงพากันไปยังวัด เพ่ือทําพิธีถวาย การถวายกฐินนิยมถวายในโบสถ์ ก่อนจะถึงกําหนดเวลาจะเอา
เครื่องบริวารกฐินไปจัดต้ังไว้ในโบสถ์ก่อน พอถึงกําหนดเวลาพระสงฆ์ที่จะรับกฐิน จะลงโบสถ์พร้อมกัน 
น่ังบนอาสนท่ีจัดไว้ เจ้าภาพกฐิน พร้อมด้วยผู้ร่วมงานจะพากันไปยังโบสถ์ เม่ือถึงหน้าโบสถ์เจ้าหน้าท่ี
จะนําผ้าพระกฐินไปรอส่งให้ประธาน ประธานรับผ้าพระกฐินวางบนมือถือประคอง นําคณะเดินเข้าสู่โบสถ์ 
แล้วนําผ้าพระกฐินไปวางบนพานที่จัดไว้หน้าพระสงฆ์ และหน้าพระประธานในโบสถ์ คณะท่ีตามมาเข้าน่ังที่ 
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วกราบพระพุทธรูปประธานในโบสถ์แบบเบญจางคประดิษฐ์
สามคร้ัง แล้วกล่าวคําถวายผ้าพระกฐิน จบแล้วพระสงฆ์รับ สาธุการ ประธานวางผ้าพระกฐินลงบนพาน
เช่นเดิม แล้วกลับเข้านั่งที่ ต่อจากน้ีไปเป็นพิธีกรานกฐินของพระสงฆ์ 
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คํากล่าวถวายกฐิน 
อิมัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังฆัสสะ,  

โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภัณเต, สังโฆ, อิมัง สะปะริวารัง,  
กะฐินะจีวะระทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหตวา จะ,  
อิมินา, ทุสเสนะ, กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง,  
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ,  สุขายะ,  
นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ 
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐิน กับของบริวารน้ี

แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐิน พร้อมกับของบริวารของข้าพเจ้าทั้งหลาย ครั้งรับแล้วจงกรานกฐิน
ด้วยผ้าผืนน้ี เพ่ือประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพเจ้าท้ังหลาย ตลอดกาลนาน เทอญฯ 

เจ้าภาพกฐินถวาย “ผ้ากฐิน” แก่พระภิกษุ โดยนําถวายต้ังไว้พระภิกษุสงฆ์จะนําไป
กระทําพิธี “อุปโลกน์กฐินและกรานกฐิน” อันเป็น “สังฆกรรม” ถูกต้องตามพระธรรมวินัยของพระผู้มี
พระภาคเจ้า 

เม่ือพระภิกษุสงฆ์เสร็จพิธีในการกรานกฐิน เรียบร้อยแล้ว คณะจึงถวายผ้าจํานํา
พรรษา และพระภิกษุสงฆ์จะถอนจีวรเก่าและพินทุอธิษฐานผ้าพร้อมกัน พร้อมท้ังนิมนต์พระภิกษุสงฆ์
ครองผ้าจีวรใหม่ทันที เพ่ือเจ้าภาพจะได้อานิสงส์ในทันที 

จากนั้น พระภิกษุสงฆ์ทักษิณาวัตรรอบพระอุโบสถ พร้อมมาลาพุทธบูชา เม่ือ
พระภิกษุสงฆ์ครองผ้าจีวรเรียบร้อยแล้ว ได้ทักษิณาวัตรรอบพระอุโบสถพร้อมมาลาพุทธบูชา 3 รอบ 
แล้วนํามาลาสักการะ บูชาคุณพระรัตนตรัย ภายในพระอุโบสถ จากนั้นก็ถวายเครื่องบริวารกฐิน
ทั้งหมดแด่พระภิกษุสงฆ์ ต่อด้วยการแสดงธรรมของพระภิกษุสงฆ์ เม่ือจบการแสดงธรรมเทศนาแล้ว 
คณะเจ้าภาพกฐิน รับด้วย สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ พร้อมกราบสักการะพระภิกษุสงฆ์พร้อมกัน 

จากน้ันกราบบูชาพระรัตนตรัยอีกครั้ง แล้วกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญกุศล ต้ังนโม 3 จบ 
กราบลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี 

 
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งกับการเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน) 

จากการที่ชาวบ้านได้รวมกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแก 
จนทําให้เริ่มเป็นที่รู้จักของหมู่บ้านใกล้เคียง จึงทําให้เทศบาลตําบลตาลเด่ียวเกิดความสนใจในงาน
ประเพณีดังกล่าว และสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน โดยเริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 และได้บรรจุ
เป็นแผนการดําเนินงานประจําปีของเทศบาลตาลเด่ียว ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา อันเป็นผลมาจากการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 ทางการพัฒนา
ประเทศด้วยอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
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ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นมา หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ จึงนําต้นทุนทางวัฒนธรรม
มาสร้างเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เพ่ือเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี และ
สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552) 
ผนวกกับชุมชนบ้านท่ากกแก มีความโดดเด่นในเรื่องของงานประเพณีและวัฒนธรรมท่ีได้รับการสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ อีกท้ังยังได้มีการรวมกลุ่มการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จึงได้รับความสนใจ
จากเทศบาลตําบลตาลเด่ียว เข้ามาให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ตามแผนพัฒนา
ข้อที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อีกท้ังยังได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่คอยสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ และการสืบค้นประวัติความเป็นมาของชุมชน 
และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูประเพณีแห่ปราสาทผึ้งทํา
ให้ชาวบ้านเกิดความภาคภูมิใจที่หน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีกํากับดูแลโดยตรง และให้ความสําคัญกับ
งานประเพณีของท้องถิ่น 

โดยรูปแบบและขั้นตอนการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในช่วงการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นําชุมชน 
ชาวบ้าน และเยาวชน โดยเยาวชนที่เข้ามาร่วมงาน จะเป็นกลุ่มที่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับ
การจัดงานต่างๆ ของวัดอยู่เป็นประจํา โดยบทบาทของเยาวชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในช่วงนี้จะเข้ามามี
ส่วนช่วยในการจัดทําอุปกรณ์ในการตกแต่งในงาน ทําดอกผึ้ง และเข้าร่วมในกิจกรรมอ่ืนๆ ของทางวัด 
นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมของแห่ปราสาทผึ้ง โดยการ
ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นในกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ เช่น กิจกรรมการแสดง 
การจัดต้ังวงดนตรีพ้ืนบ้าน เม่ือได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เสนอแนะในสิ่งที่ต้องการจะนําเสนอในงาน
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งแล้ว ก็ส่งเสริมให้เยาวชนได้ดําเนินการโดยมีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนํา 
นอกจากน้ี เยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 
นอกจากน้ียังได้มีการประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งท้ังในรูปแบบป้ายไวนิล และ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม กลุ่มมูลมังบ้านท่ากกแก 
ชาวบ้านท่ากกแก และท่ีสําคัญที่สุดคือ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เป็นกระบอกเสียง
สําคัญ เพ่ือเชิญชวนให้นักท่องเท่ียวหรือผู้สนใจเข้าร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชุมชน อีกท้ังยัง
ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐให้เข้าร่วมงานประจําอําเภอ และประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผู้วิจัยได้จัดเก็บข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นสําคัญดังนี้ 

1. กําหนดจัดงาน 
กําหนดจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแก เจ้าอาวาสวัดท่ากกแก พร้อมด้วย

หน่วยงานภาครัฐ และผู้นําชุมชน ประกอบไปด้วย นายกเทศมนตรีตําบลตาลเด่ียว ผู้ใหญ่บ้านและ
หัวหน้าคุ้มบ้าน มาประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเรื่อง กําหนดวันจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และการกําหนด
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หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงาน ซ่ึงในปี พ.ศ. 2558 (ปีที่ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล) การประชุมเตรียมงาน
ต้องจัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือทําความเข้าใจและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดงาน รวมถึง
การจัดเตรียมสถานท่ี และการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงาน 

จากมติที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า กําหนดจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งขึ้น ระหว่างวันที่ 
22 – 23 พฤศจิกายน 2558 โดย เทศบาลตําบลตาลเดี่ยว สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จํานวน 
50,000 บาท และให้การสนับสนุนในเรื่องของการจัดสถานที่ เช่น กางเต็นท์ จัดโต๊ะ เก้าอ้ี และการดูแล
ทําความสะอาดรอบๆ บริเวณงาน การจัดทําปราสาทผึ้งให้แต่ละคุ้มบ้านรวมตัวกันทําท่ีวัด รวมถึงการ
ตกแต่ง สถานที่ต่างๆ ในวัด ให้ชาวบ้านช่วยกัน ส่วนการเรี่ยไรเงินทําบุญ และข้าวสารอาหารแห้ง
ที่จะนํามาใช้ในการจัดงาน มอบหมายให้หัวหน้าคุ้มบ้านดําเนินการ  
 

 
 
ภาพที่ 40 ประชุมเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 

(ถ่ายภาพโดย พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เม่ือ 12 ตุลาคม 2558) 
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2. การจัดเตรียมสถานที่ จัดทําปราสาทผึ้งและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน 
2.1 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ประกอบไปด้วย ไม้ไผ่ ใช้ประมาณ 

300 ลํา นํามาใช้ในการทําโครงต้นปราสาทผึ้ง ทําฮ้าน (ร้าน) ประทีป ฐานรองประทีป ซุ้มอาหาร 
ทําโครงโคมแขวน และเสาธงประดับบริเวณงาน ต้นกล้วย ใช้ประมาณ 30 ต้น กาบกล้วยใช้โอบ
โครงปราสาทผ้ึง ใบตองใช้สําหรับทําหมากเบ็ง ทั้งไม้ไผ่และต้นกล้วย ชาวบ้านจะไปรวมตัวตัดกันที่
บ้านของนางธัญญา คํามี แล้วนํามารวมไว้ที่วัด ไม้จ๊อยท์ ใช้สําหรับการทําโครงต้นปราสาทผึ้ง ซ้ือจาก
ร้านขายไม้ในอําเภอหล่มสัก เทียนพรรษาท่ีใช้แล้ว นํามาทําดอกผึ้ง หรือดอกเผิ้ง และใช้ทําประทีป
โดยเทใส่ในกะลามะพร้าวและใส่ไส้ของประทีป กะลามะพร้าว จํานวน 700 กะลา ใช้สําหรับทําไต้สังคทีป
ถือนําทางในขบวนแห่ประสาทผึ้ง ส่วนใหญ่เม่ือใกล้ถึงงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ชาวบ้านจะช่วยกัน
เก็บกะลามะพร้าวที่ใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน แล้วนํามารวบรวมไว้ที่วัด ผ้าและด้ายไหมพรม 
ใช้สําหรับทําทุงรือตุง ภายในงานจะทําธงประมาณ 20 ทุง ขวดกระทิงแดง จํานวน 200 ขวด ใช้ทํา
ตะเกียงส่องสว่างตามเส้นทางขบวนแห่ ได้จากร้านขายของชํา ในหมู่บ้าน 
 

 
 

ภาพที่ 41 ไม้ไผ่ที่นํามาใช้ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 3 พฤศจิกายน 2558) 
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2.2 การทําต้นปราสาทผ้ึง การทําต้นปราสาทผึ้งได้แบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 
การทําโครง เป็นหน้าท่ีของฝ่ายชาย และการประดับตกแต่ง เป็นหน้าท่ีของฝ่ายหญิง การทําโครงการ
ปราสาทผึ้ง การแบ่งหน้าท่ีปรับผิดชอบในแต่ละงานนั้นจะเป็นการแบ่งตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

การทําโครงการเริ่มจากการเลือกรูปแบบ และออกแบบโครงไม้ให้มีสัดส่วน
สวยงาม โครงปราสาทผึ้งมีด้วยกัน 4 แบบ คือ ปราสาทผึ้งทรงพระธาตุ ลักษณะโดยรวมคลายกับ
พระสถูปเจดีย์ หรือพระธาตุที่ปรากฏในบริเวณภาคอีสาน และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว คือ เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม หรือบางทีเรียกว่า เจดีย์ทรงดอกบัวเหลี่ยม ทรงหอผี เป็น
ปราสาทผึ้งที่สร้างขึ้นเลียนแบบอาคารเรือนที่อยู่อาศัยแบบพ้ืนเมืองของชาวอีสาน แต่สร้างให้มีขนาด
เล็กเป็นลักษณะของเรือนจําลอง ปราสาทผึ้งแบบทรงหอผีมีลักษณะเช่นเดียวกับศาลพระภูมิ ศาลมเหศักด์ิ 
หรือศาลปู่ตา ตามหมู่บ้านต่างๆ ในชนบท ซ่ึงศาลต่างๆ เหล่านั้นมีลักษณะโดยรวมจําลองรูปแบบมาจาก
อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ทรงบุษบก เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นจําลองจากบุษบก บุษบกเป็นเรือน
เครื่องยอดขนาดเล็ก หลังคาทรงมณฑป ตัวเรือนโปร่ง มีฐานทึบ และเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลักษณะ
คล้ายกับบุษบกธรรมาสน์ ชาวอีสานเรียกว่า หอธรรมาสน์ หรือ ธรรมาสน์เทศน์ และทรงจตุรมุข 
เป็นปราสาทผึ้งที่จําลองแบบมาจากปราสาทราชมณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง เป็นอาคารจําลองขนาด
เล็กทรงจตุรมุข มีแผนผังเป็นรูปกากบาท มีสันหลังคาจ่ัว ช้ันบนอยู่ในระดับเดียวกัน และออกมุขเสมอกัน
ทั้งสี่ด้าน ที่หลังคามีจ่ัว หรือหน้าบันประจํามุขด้านละจั่วหรือด้านละหน่ึงหน้าบัน ด้วยเหตุที่มีการออก
มุขท้ังสี่ด้าน และประกอบด้วยหน้าบันสี่ด้าน จึงเรียกว่าทรงจตุรมุข ซ่ึงเป็นอาคารที่มีเรือนยอดเป็น
ช้ันสูง ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแกที่นิยมทํากันก็คือ ทรงพระธาตุ และทรงจตุรมุข การข้ึนโครงในช่วงน้ี
ทําโดยการใช้ไม้ไผ่และไม้จ๊อยท์ผสมกัน โดยจะใช้ไม้ไผ่เป็นเสากลาง และใช้ไม้จ๊อยท์ตีเป็นโครง แล้วขนาบ
ด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก  
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ภาพที่ 42 การเตรียมโครงต้นผึ้งหรือปราสาทผึ้งทรงจตุรมุข 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 14 พฤศจิกายน 2558) 
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ภาพที่ 43 การเตรียมโครงต้นผึ้งหรือปราสาทผึ้งทรงพระธาตุ 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 14 พฤศจิกายน 2558) 

 
การทําดอกผ้ึงและประดับตกแต่งปราสาทผึ้ง ฝ่ายหญิงจะเป็นผู้รับผิดชอบงาน

ในส่วนน้ี โดยจะรวมตัวกันที่บริเวณด้านข้างของโรงครัวภายในวัด การทําดอกผึ้งในยุคน้ีจะมีแม่พิมพ์อยู่ 
2 ชนิด คือ แม่พิมพ์จากมะละกอ โดยการนําผลมะละกอดิบมาแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ และแม่พิมพ์จาก
ผลลูกโพธ์ิศรี โดยการนําผลลูกโพธ์ิศรีที่แห้งแล้วมาแกะเปลือกออก นําไม้เสียบเพื่อให้ง่ายต่อการจับ  
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ระหว่างนี้ ก็จะมีอีกกลุ่มท่ีจัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับการทําดอกผึ้ง โดยการก่อไฟ 
ต้ังกระทะใส่เทียนลงไปให้ละลาย เทียนที่นํามาใช้ในงานได้จากการเก็บรวบรวมไว้จากปีที่ผ่านมา และ
เทียนที่เหลือจากช่วงเข้าพรรษา โดยการเก็บรวบรวมของพระภิกษุสงฆ์ เพ่ือนํามาทําเป็นดอกผึ้ง
สําหรับตกแต่งต้นปราสาทผึ้ง ในช่วงน้ีจะมีเยาวชนท่ีเคยติดตามผู้ปกครองมาช่วยงาน ก็จะมาร่วมทํา
ดอกผ้ึงตามคําชักชวนของผู้ปกครอง เม่ือได้ดอกผ้ึงครบตามจํานวนที่ต้องการแล้ว จะนําเกสรดอกผึ้ง
ที่ได้เตรียมไว้ตามติดกับดอกผึ้งแล้วนําไปตกแต่งต้นปราสาทผึ้ง แล้วตกแต่งด้วยข้าวตอก ดอกไม้และ
ยอดของดอกผึ้งจะนํามากเบ็งไปประดับไว้ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้าในวันออกพรรษา 
และเป็นการบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ความวิจิตรของต้นผึ้งนั้น จะงามมากหรือ
น้อยข้ึนอยู่กับฝีมือของคนในท้องถิ่น เม่ือตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะนําเคร่ืองไทยธรรม และ
เครื่องผ้าป่า ประกอบไปด้วย สมุด ดินสอ ผ้าสบงจีวร เครื่องใช้อ่ืนๆ และปัจจัย ประดับต้นปราสาทผึ้ง
อีกที 

 

 
 

ภาพที่ 44 ดอกผึ้งพร้อมเกสรที่ใช้ในการตกแต่งต้นปราสาทผึ้ง 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 20 พฤศจิกายน 2558) 
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ภาพที่ 45 การตกแต่งต้นปราสาทผึ้ง 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 20 พฤศจิกายน 2558) 

 
การแทงหยวก เป็นวิชาความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาต้ังแต่อดีต โดยใช้วัสดุที่หาง่าย 

คือ ต้นกล้วย มาสร้างงานฝีมือซ่ึงมักใช้ในงาน ตกแต่งประดับประดา เมรุเผาศพ งานบวช งานกฐิน 
และงานตกแต่งอ่ืนๆ สืบทอดกันมา อุปกรณ์ที่ใช้ในการแทงหยวก ประกอบไปด้วย 1. ต้นกล้วย 2. มีด 
3. มีดสองคม 4. หินลับมีด 5. เส้นตอก ในอดีตนิยมใช้กล้วยตานี เพราะไม่แตกง่าย ปัจจุบันต้นกล้วยตานี
หายาก และมีขนาดไม่เหมาะสมสําหรับใช้งาน จึงนิยมใช้ต้นกล้วยนํ้าว้าแทน โดยต้องเป็นต้นกล้วย
นํ้าว้าสาว คือ ต้นกล้วยที่ยังไม่มีเครือ หรือยังไม่ออกหวีกล้วย ต้นกล้วยจะอ่อนแทงลวดลายได้ง่าย  
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ปัจจุบันช่างแทงหยวกฝีมือดีของบ้านท่ากกแกเหลืออยู่เพียงคนเดียวของบ้าน
ท่ากกแก คือ นายเก่ง คชสาร หรือช่างเก่ง ที่ยังคงสืบทอดศิลปะการแทงหยวกไว้ ก่อนเริ่มการแทงหยวก 
จะต้องนําต้นกล้วยมาตัดเป็นท่อนให้มีขนาดความยาวตามท่ีต้องการ จากน้ัน ก็จะลอกกาบกล้วย
ออกเป็นกาบๆ เวลาลอกต้องลอกด้วยความประณีต เพ่ือไม่ให้กาบกล้วยชํ้าหรือแตก กาบกล้วยที่ลอก
ออกมาแล้วจะถูกนํามาคัดเลือกขนาดความกว้างของกาบท่ีเท่ากัน สีที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือนําไปแทงลาย
อย่างเดียวกัน นับว่าเป็นขั้นตอนท่ีพิถีพิถันอย่างยิ่ง แล้วนํากาบกล้วยออกมาวางแยกไว้เป็นพวกๆ เพ่ือ
จะได้หยิบไปใช้ได้สะดวก 

ลายแทงหยวก นิยมใช้ลายไทยโบราณเป็นลายมาตรฐาน ซ่ึงปัจจุบันก็ยังลายไทย
แบบด้ังเดิมอยู่ อาจจะมีการประยุกต์ลายขึ้นใหม่บ้าง แต่ก็ยังใช้ลายไทยเป็นพ้ืนฐาน หรือเป็นหลักในการ
แทงหยวกเสมอ ดังนี้  

ลายฟันหนึ่ง หมายถึง ลายที่มีหนึ่งยอดเป็นลวดลายเบ้ืองต้นสําหรับผู้ที่เร่ิมฝึกหัด 
แทงหยวกจะต้องฝึกฝนให้เกิดทักษะความชํานาญ ขนาดของฟันจะต้องเท่ากันทุกซ่ี แทงเป็นเส้นตรง
ไม่คดโค้ง และต้องฉลุให้เท่ากันทั้งสองด้าน ลายฟันหนึ่งเป็นลวดลายที่ช่างแทงหยวกใช้กันทุกท้องถิ่น
มีทั้งฟันขนาดเล็ก และฟันขนาดใหญ่ ลายฟันหนึ่งขนาดเล็กเรียกว่า ลายฟันปลา ลายฟันหน่ึง เม่ือแทง
และแยกลายออกจากกันแล้วสามารถนําไปใช้ได้ทั้งสองขา้ง 

ลายฟันสาม หมายถึง ลายที่มีสามยอดเป็นลวดลายอีกแบบหน่ึงที่ช่างแทงหยวก
นิยมใช้กันทุกท้องถิ่น ขนาดของลายฟันสามโดยทั่วไป มีขนาดความกว้างประมาณ 8 เซนติเมตร 
สูงประมาณ 7 เซนติเมตร ลายฟันสาม เม่ือแทงและแยกลายออกจากกันแล้วสามารถนําไปใช้ได้ทั้งสองข้าง
เช่นเดียวกับลายฟันหน่ึง 

ลายฟันห้า หมายถึง ลายที่มีห้ายอด มีขนาดใหญ่กว่าฟันสามเล็กน้อย มีขนาด
ความกว้างประมาณ 9 เซนติเมตร สูงประมาณ 8 เซนติเมตร การแทงลายฟันห้ายากกว่าลายฟันสาม 
เน่ืองจากต้องแทงถึงห้าหยักหรือห้ายอด หากไม่มีความชํานาญด้านซ้ายและด้านขวาจะมีขนาดไม่เท่ากัน 
และโดยเหตุที่ขนาดฟันห้าเป็นลายขนาดใหญ่ การแทงลายจึงต้องสอดไส้เพ่ือให้ได้ลวดลายท่ีสวยงาม
เด่นชัดย่ิงขึ้น ลายฟันห้า เม่ือแทงและแยกลายออกจากกันแล้วสามารถนําไปใช้ได้ทั้งสองข้างเช่นเดียวกับ
ลายฟันหนึ่งและลายฟันสาม 

ลายน่องสิงห์หรือแข็งสิงห์ เป็นลายที่ประกอบส่วนที่เป็นเสาและนิยมใช้กัน
ในทุกท้องถิ่นไม่แตกต่างกันลายน่องสิงห์เป็นลายที่แทงยาก กล่าว คือในการฉลุลายน่องสิงห์เป็น
การฉลุเพียงครั้งเดียวแต่เม่ือแยกออกจากกันจะ ได้ลายท้ังสองด้านและท้ังสองด้านจะต้องเท่ากัน
เช่นเดียวกับลายฟันหนึ่ง ฟันสาม และฟันห้า แต่ลายน่องสิงห์ เป็นลายต้ังประกอบเสาด้านซ้ายและ
ด้านขวา 
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ลายหน้ากระดาน ใช้เป็นส่วนประกอบของแผงส่วนบน ส่วนกลางและส่วนฐาน 
ช่ือของลายหน้ากระดานท่ีใช้กันอยู่ทั่วไป ได้แก่ ลายรักร้อย ลายก้ามปู ลายเครือเถา ลายดอก เป็นต้น 

ลายเสา เป็นลายที่มีความสําคัญเน่ืองจากการแทงกระทําได้ยาก เช่นเดียวกับ
ลายหน้ากระดานส่วนฐาน ออกแบบลวดลายแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล ช่างแทงหยวกมักจะออกแบบ
ลวดลายมีความวิจิตรพิสดาร เพราะลายเสา เป็นลายที่จะแสดงฝีมือของช่างแต่ละคนเป็นพิเศษ ทั้งน้ี
เพ่ือเป็นการประกวดประชันฝีมือกันอีกนัยหน่ึง ลายที่มักใช้ในการแทงลายเสา ได้แก่ ลายเครือเถา 
เช่น มะลิเลื้อย ลายกนก ลายรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่นปลา นก ผีเสื้อ มังกร สัตว์หิมพานต์ ลายดอกไม้ ลายตลก 
ลายอักษร ลายสัตว์ 12 ราศี 

ลายกระจังหรือลายบัวควํ่า เป็นลายท่ีใช้ประกอบกับลายฟันสาม และลายฟันหน่ึง 
นิยมใช้เป็นส่วนยอดและส่วนกลางเท่าน้ัน ไม่นิยมใช้เป็นส่วนฐาน มีหลายแบบ ได้แก่ กระจังรวน 

ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแก นิยมใช้ลายฟันหน่ึง และลายฟันสาม 
ซ่ึงเป็นลาย ที่ง่าย และเม่ือแทงและแยกลายออกจากกันแล้วสามารถนําไปใช้ได้ทั้งสองข้าง จากนั้น
ก็นําไปโอบโครงปราสาทผึ้ง โดยใช้เส้นตอกในมันมัดยึดให้ติดกับโครง 

ศิลปะการแทงหยวก มีคุณค่าสูงด้านศิลปะ จิตใจ ประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น การแทงหยวก เป็นภูมิปัญญาที่นับวันจะเลือนหายไปจากสังคมไทย จึงควรได้รับการ
อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี จึงได้ปรึกษากับ
คุณลุงเก่ง คชสาร เปิดสอนศิลปะการแทงหยวกขึ้น ณ วัดท่ากกแก และได้รับความสนใจจากเยาวชนและ
คนในหมู่บ้านเข้ามาเรียนรู้วิธีการแทงหยวก โดยเยาวชนท่ีเข้ามาเรียนรู้วิธีการแทงหยวกนั้น เป็นกลุ่ม
ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของทางวัดอยู่เป็นประจํา จากการชักชวนของผู้ปกครอง จนได้เรียนรู้และซึมซับ
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านจนเกิดความสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น รวมถึงเรียนรู้ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านเพ่ือท่ีจะได้ร่วมสืบทอดต่อไป ในการเรียนรู้วิธีการแทงหยวกของชุมชนบ้านท่ากกแก คุณลุงเก่ง
บอกว่า จะมาสอนจนกว่าผู้เรียนจะชํานาญ แต่ในช่วงน้ียังอยู่ในระยะเริ่มแรกของการฝึก จึงยังทําได้
เพียงลายเบ้ืองต้นเท่าน้ัน นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการส่งเสริมให้งานแทงหยวกของบ้านท่ากกแก 
ได้เผยแพร่ในงานประเพณีต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะการแทงหยวกของบ้านท่ากกแกให้เป็นท่ีรู้จักแก่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ภาพที่ 46 การฝึกสอนศิลปะการแทงหยวกของบ้านท่ากกแก 
(ถ่ายภาพโดย พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เม่ือ 12 มิถุนายน 2559) 

 

 
 

ภาพที่ 47 ผลงานการแทงหยวกเยาวชนและชาวบ้านของบ้านท่ากกแก 
(ถ่ายภาพโดย พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เม่ือ 12 มิถุนายน 2559) 
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2.3 ไต้สังคทีป การทําไต้สังคทีปในช่วงน้ี ชาวบ้าน จะมารวมกลุ่มกันบริเวณหน้าศาลา
การเปรียญของวัด เพ่ือนํากะลามะพร้าวที่ได้จากในหมู่บ้าน นํามาขัดให้เงางาม เพ่ือใช้สําหรับใส่ขี้ผึ้ง 
โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทําให้แล้วเสร็จก่อนถึงกําหนดวันงาน ไต้สังคทีปที่ได้ จะนํามา
จําหน่ายให้แก่ผู้เข้ามาร่วมงานขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ในราคาอันละ 10 บาท เพื่อเป็นการหารายได้
เข้าวัดอีกทางหนึ่ง  
 

 
 
ภาพที่ 48 ใต้สงัคทีปของชุมชนบ้านท่ากกแก 

(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 20 พฤศจิกายน 2558) 
 

2.4 ฮ้าน (ร้าน) ประทีป หรือฮ้านสังคทีป ฝ่ายชายจะรวมกลุ่มกันด้านข้างของ
พระอุโบสถ เพ่ือจัดทําฮ้านสังคทีป สําหรับวางไต้สังคทีปของผู้ที่มาร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
ของชุมชนบ้านท่ากกแก โดยฮ้านประทีปของชาวไทหล่มบ้านท่ากกแกมี 2 แบบ คือ ฮ้านประทีป ทรง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นร้านไม้ไผ่ความสูงประมาณเมตรห้าสิบเซ็น พื้นฮ้านปูด้วยไม้ไผ่สานขัดแตะ  
(สานขัดแตะ คือ การเอาไม้ไผ่มาตัดเป็นท่อนๆ แล้วนํามาผ่าเป็นซ่ีขนาด 2 เซนติเมตร แล้วนํามีดมาเหลา
ข้อไม้ไผ่ออก แล้วนํามาสานสลับกัน) ตกแต่งร้านด้วยทางมะพร้าวและกาบกล้วยที่ได้จากการแทงหยวก
และปุกระดาษสวยงาม ต้ังไว้บริเวณด้านซ้ายของพระอุโบสถ เพ่ือใช้สําหรับวางประทีป และขันหมากเบ็ง
ก่อนการไปเดินขบวนแห่ปราสาทผึ้ง แบบที่สอง คือ ฮ้านประทีปแบบยาว จะทําไว้ด้านขวา ด้านซ้าย 
และด้านหลังพระอุโบสถ เป็นร้านไม้ไผ่ความสูงประมาณ 1 เมตร ความยาวตามขนาดของพระ
อุโบสถแต่ละด้าน พ้ืนฮ้านปูด้วยไม้ไผ่สานขัดแตะ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึงนําประทีป
ของตนมาวางรอบพระอุโบสถ 
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ภาพที่ 49 ฮ้านสังคทีปของชุมชนบ้านท่ากกแก 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 20 พฤศจิกายน 2558) 

 
2.5 หมากเบ็ง การทําหมากเบ็ง จะนิยมทําในช่วงเช้าของวันแห่ปราสาทผึ้ง 

ชาวบ้านจะรวมตัวกันที่ด้านหน้าอาคารชมรมฯ เพ่ือช่วยกันทําหมากเบ็งเข้าร่วมในงาน โดยการพับ
ใบตองให้เป็นกรวยซ้อนทับกันขึ้นไป 5 ช้ัน อันมีความหมายถึงขันธ์ทั้ง 5 หรือ ที่ทางพระพุทธศาสนา
เรียกว่าเบญจขันธ์ การทําหมากเบ็งนิยมใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท้ังทางพิธีพุทธและพิธี
พราหมณ์ นอกจากจะทําเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาตามความเช่ือของชาวพุทธแล้ว ยังเป็นการทําเพ่ือ
บูชาดวงวิญญาณของผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วตามความเช่ือในเร่ืองผีบรรพบุรุษ ที่ชาวบ้านไทหล่ม
ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน 
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ภาพที่ 50 หมากเบ็งของชุมชนบ้านท่ากกแก 

(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 20 พฤศจิกายน 2558) 
 

2.6 วัสดุและของตกแต่งภายในงาน ประกอบไปด้วย ธุงหรือธง โคมแขวน หรือ
โคมหมากนัด ฉัตร 5 ช้ัน และตะเกียงน้ํามันจากขวดกระทิงแดง เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงที่ชุมชนให้ความ
สนใจเข้าร่วม โดยจะมารวมตัวกันท่ีด้านหน้าชมรมฯ เพ่ือช่วยกันจัดทําอุปกรณ์ตกแต่งภายในวันงาน 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ทุง หรือตุง คือผืนผ้าที่ถักทอด้วยด้ายหลากสี หรือท่ีเรียกว่าทุงใยแมงมุม และทุง
ที่เป็นผืนผ้าประดับด้วยกระดาษอังกฤษฉลุเป็นลวดลาย มีความกว้าง ประมาณ 2 คืบ ยาว 2 เมตร 
เป็นฝีมือของชาวบ้านในท้องถิ่น ถือเป็นสัญลักษณ์ทางความเชื่อที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองฟ้าและ
เมืองคน เป็นสถานท่ีที่ผู ้คนให้ความยําเกรง จึงได้ทําพิธีบูชาเพื่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมโยง
ความเชื่อเรื่องผีดํ้าหรือผีผู้เป็นใหญ่ ผีฟ้า แถน ทุงยังเป็นสัญลักษณ์บอกเขตให้ผู้คนรับรู้ว่าบริเวณที่
ปักทุงนั้น เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ถือเป็นความเช่ือด้ังเดิมท่ีได้ สืบทอด
ส่งต่อสัญลักษณ์สิ่งนี้เพ่ือให้ความเคารพบูชาและการแสดงออกซ่ึงความศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา 
เม่ือได้ทุงทั้งแบบถัก และแบบผืนผ้า ก็จะนําไปมันไว้ที่ปลายของเสาไม้ไผ่ จากน้ันนําเสาไม้ไผ่ไปติดต้ัง
ตามจุดท่ีได้กําหนดไว้ โดยการมัดติดกับหลักไม้ให้แข็งแรง  
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ภาพที่ 51 การทําทุงใยแมงมุมของชาวบ้านและเยาวชนบ้านท่ากกแก 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 20 พฤศจิกายน 2558) 

 
โคมแขวน หรือโคมหมากนัด ใช้เป็นเคร่ืองสักการะและใช้ส่องแสงสว่าง เป็นงาน

หัตถกรรมพ้ืนเมืองจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีสืบทอดต่อกันมาและได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือให้
คงอยู่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุที่การดํารงชีวิตผูกพันกับศาสนา การสร้างผลงานทางศิลปะ
จึงมีแรงบันดาลใจจากความศรัทธา จึงนิยมนํามาใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆ ทําด้วยไม้ไผ่และกระดาษ 
สร้างเป็นโคมทรงแปดเหลี่ยม ใช้ประดับตกแต่งมีเทียนและประทีปเพ่ือเป็นการสักการบูชา
พระพุทธเจ้า และเช่ือว่าเป็นการบวงสรวงพระเกษแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ ซ่ึงถือว่าเม่ือได้กระทํา
เช่นน้ีแล้ว แสงประทีปจากโคมจะช่วงส่งประกายให้การดําเนินชีวิตเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุข 
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ภาพที่ 52 การทําโคมแขวนของเยาวชนบ้านท่ากกแก 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 20 พฤศจิกายน 2558) 

 

ฉัตร 5 ชั้น เป็นเครื่องไทยทานต้นกัลปพฤกษ์ ซ่ึงทําด้วยไม้ไผ่สูงตามต้องการ 
นําไม้ไผ่เหลาและทําเป็นวงกลมทําเป็นชั้น จํานวน 5 ชั้น มีรูปทรงคร้าวเจดีสูง และนํากระดาษว่าว
ที่ฉะลุลายมาติดที่ขอบวงกลมในแต่ละช้ัน สลับสีให้สวยงาม จากนั้นนําเสาไม้ไผ่ไปติดต้ังตามจุดท่ีได้
กําหนดไว้ โดยการมัดติดกับหลักไม้ให้แข็งแรง 
 

 
 

ภาพที่ 53 การทําฉัตร 5 ช้ันของชุมชนบ้านท่ากกแก 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 20 พฤศจิกายน 2558) 
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ตะเกียงน้ํามันจากขวดกระทิงแดง ใช้ประดับตามถนนที่เป็นเส้นทางในการ
แห่ปราสาทผึ้ง เพ่ือให้แสงสว่าง และใช้จุดประทีปในขบวน วิธีการทํา คือ นําฝากระทิงแดงมาเจาะรู 
แล้วใช้ได้ฟ่ันเป็นไส้ตะเกียง น้ํามันตะเกียงใช้น้ํามันเบนซิน 2 ส่วน และนํ้ามันโซล่า 1 ส่วนผสมกัน 
การติดต้ังจะใช้เสาไม้ไผ่ตอกเป็นหลัก ใช้ยางในของรถมอเตอร์ไซ ตัดเป็นช้ินให้มีลักษณะเป็นวงกลม 
แล้วนําขวดน้ํามันไปติดต้ังที่หลักไม้ไผ่  

นอกจากน้ียังมีการประดับตกแต่งในส่วยอ่ืนๆ อีก เช่น การติดธงวัดและธงชาติ
เป็นทิวบริเวณงาน การติดกระดาษฉลุลายตกแต่งตามศาลา และกุฏิวัด เป็นต้น 

2.7 ซุ้มอาหาร เป็นซุ้มท่ีใช้ในสําหรับการจัดกิจกรรมตลาดพ้ืนบ้านไทหล่ม เป็นซุ้ม
ขนาด 1.5 เมตร สูง 60 เซนติเมตร วัสดุทําจากไม้ไผ่ ทําลักษณะคล้ายแคร่ ยกพ้ืนปูด้วยระแนงไม้ไผ่
สําหรับวางอาหารท่ีจะนํามาขาย ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง หลังคามุงจาก 

2.8 อาหารสําหรับผู้เตรียมงาน ทุกวันต้ังแต่เริ่มมีการเตรียมงาน จะมีกลุ่มแม่ครัว
ที่รับผิดชอบหน้าที่ในการทําอาหารกลางวันสําหรับผู้ที่มาช่วยงาน จะสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน
อาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพ้ืนบ้าน และกับข้าวจากวัดที่ได้จากการบิณฑบาต ชาวบ้านจะเตรียม
อาหารให้แล้วเสร็จก่อนเวลาฉัน ภัตตาหารเพลของพระสงฆ์ เม่ือได้ยินเสียงกลองเพลง สมาชิกในกลุ่ม
จะนําอาหารที่ได้เตรียมไว้ไปถวายพระสงฆ์ ที่ศาลาการเปรียญของวัด เม่ือพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล
เสร็จแล้ว ก็จะทําภัตตาหารที่เหลือจากที่นําไปถวายและท่ีเหลือจากการบิณฑบาต มาร่วมรับประทาน
กันต่อท่ีบริเวณด้านข้างโรงครัวของวัด เมนูหลักท่ีขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นข้าวเหนียว ส้มตํา และนํ้าพริก 
วัตถุดิบในการปรุงอาหารส่วนใหญ่ได้มาจากชาวบ้านช่วยกันบริจาคสิ่งของ เช่น ข้าวสาร มะละกอ 
พริก หอม กระเทียม ผักต่างๆ และมะพร้าว และวัตถุดิบบางอย่างที่จําเป็นจะต้องซ้ือ ไม่ว่าจะเป็น 
นํ้ามัน นํ้าปลา ปลาร้า นํ้าด่ืมและอ่ืนๆ ได้งบประมาณจากชาวบ้านท่ีช่วยกันบริจาค 
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ภาพที่ 54 การเตรียมอาหารสําหรับผู้มาช่วยงาน 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 3 พฤศจิกายน 2558) 

 

 
 
ภาพที่ 55 การล้อมวงรับประทานอาหาร 

(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 3 พฤศจิกายน 2558) 
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3. ลําดับพิธีการในวันงาน 
การจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแก ได้รับความร่วมมือจาก

หน่วยงานภาครัฐ ผู้นําชุมชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน ดังนี้  
3.1 ช่วงเช้าของวันงาน ชาวบ้านจะมาช่วยกันดูแลความเรียบร้อยในงานประเพณี

แห่ปราสาทผึ้ง เช่น จัดเก้าอ้ีสําหรับแขกท่ีมาร่วมงาน และจัดเตรียมน้ําด่ืมสําหรับผู้มาร่วมงาน เวลา 
11.00 น. ยังได้มีการต้ังโรงทานของชาวบ้านท่ากกแก อาทิ ผัดหม่ีแดง ก๋วยเต๋ียว ส้มตํา ข้าวราดแกง ไอติม 
และน้ําด่ืม ไว้สําหรับชาวบ้านที่มาช่วยงานและดูแลความเรียบร้อยของบริเวณงาน ในวันน้ีแต่ละคุ้มบ้าน
จะทยอยกันมารับต้นผึ้งที่วัด เพ่ือนําไปเตรียมความพร้อมในการเดินขบวนแห่ปราสาทผึ้งในเวลา 18.30 น. 

3.2 การแต่งกายเข้าร่วมงานประเพณี ทางชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม 
กลุ่มมูลมังบ้านท่ากกแก ได้มีรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมกันใส่ชุดพื้นบ้านในการเข้าร่วมกิจกรรมและ
งานประเพณีของชุมชน โดยผู้หญิงจะนุ่งซ่ินหัวแดงตีนก่าน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ หัวซ่ิน ตัวซ่ิน 
และตีนซ่ิน ผู้ชายจะนุ่งโสร่งคาดผ้าขาวม้า อีกท้ังยังถือเป็นการแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ ผ่านการ
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของการทอผ้าท่ีแฝงไปด้วยภูมิปัญญา เทคนิคในการทอผ้าให้เกิดลวดลาย
ที่สื่อถึงความเป็นอยู่ ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ นอกจากน้ียังได้มีการ
ถ่ายทอด อัตลักษณ์ที่สําคัญของท้องถิ่น คืองานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ซ่ึงถือเป็นงานบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเป็นประเพณีที่ชาวบ้านในท้องถิ่นปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ โดยการทอ
ให้เกิดเป็นลวดลายปราสาทผึ้งลงบนผืนผ้าซ่ิน ซ่ึงถือเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นและถือเป็นมรดกตกทอด
มาสู่อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไป 
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ภาพที่ 56 การแต่งกายเข้าร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึง้ของกลุ่มสตรีไทหล่ม 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2558) 

 

 
 
ภาพที่ 57 การแต่งกายเข้าร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึง้ของกลุ่มผู้ชายไทหล่ม 

(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2558) 
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ปัจจุบัน ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม กลุ่มมูลมังบ้านท่ากกแก ได้จัดให้
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทอผ้าให้แก่เยาวชนบ้านท่ากกแก ในเร่ืองของการทอหัวซิน โดย
ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณยายหนูพิน ล้วนทอง เป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของไทหล่มให้แก่
เยาวชนและผู้ที่สนใจของบ้านท่ากกแก เพื่อต้องการที่จะให้การทอผ้าพื้นเมืองของท้องถิ่นได้มีการ
สืบทอดต่อไป 
 

 
 

ภาพที่ 58 การฝึกทอหัวซ่ินของชุมชนบ้านท่ากกแก 
(ถ่ายภาพโดย พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เม่ือ 14 ตุลาคม 2559) 

 

 
 

ภาพที่ 59 กลุ่มเยาวชนและชาวบ้านท่ากกแกท่ีเข้าร่วมการฝึกทอหัวซ่ิน 
(ถ่ายภาพโดย พระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี เม่ือ 14 ตุลาคม 2559) 



134 
 

3.3 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น ก่อนถึงกําหนดการเดินขบวนแห่ปราสาทผึ้ง จะมี
การเจริญพระพุทธมนต์เย็น เป็นพิธีกรรมฝ่ายสงฆ์ปฏิบัติที่ปฏิบัติกันในงานมงคลต่างๆ เพ่ือความเป็น
สิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงาน ปกติการเจริญพระพุทธมนต์เย็นจะเริ่มปฏิบัติในเวลา 18.00 น. แต่เพื่อ 
ให้การดําเนินงานเป็นไปตามกําหนดเวลา จึงได้เลื่อนเวลามาเป็น 17.30 น. โดยมีเจ้าอาวาสวัดท่ากกแก 
พระลูกวัด ผู้ทําหน้าท่ีด้านศาสนพิธี หรือมัคทายก และชาวบ้านท่ากกแกบางส่วนที่เข้าร่วมพิธี 
เนื่องจากผู้นําชุมชนและชาวบ้านส่วนใหญ่ จะไปต้ังขบวนรอเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเดินขบวนแห่ 
เม่ือเจริญพระพุทธมนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าอาวาส และผู้เฒ่าผู้แก่ที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น 
จะลงมาจุดใต้สังคทีปที่บริเวณฮ้านประทีปด้านข้างฝั่งซ้ายของพระอุโบสถ ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และ
บูชาหมากเบ็งก่อนเดินทางไปร่วมขบวนแห่ประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง 

3.4 ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ชาวบ้านจะรวมตัวกันที่หน้าบ้าน นายสุนทร ท้าวเงิน 
ผู้ใหญ่หมู่ 8 เพ่ือต้ังขบวนรอจนถึงกําหนดการแห่ปราสาทผึ้งในเวลา 18.30 น. แต่ก็จะมีบ้างคุ้มบ้าน
ที่จะตั้งขบวนรอด้านหน้าคุ้มบ้านของตนเองเพื่อที่จะเข้าร่วมขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ในปี พ.ศ. 2558 
มีต้นปราสาทผึ้งในขบวนถึง 17 ต้น เป็นปราสาทผึ้งของชุมชน 9 ต้น เทศบาลตําบลตาลเดี่ยว ร้าน
โนนทองค้าไม้ กลุ่มเจ้าพ่อเจ้าแม่บ้านนาซ่าว ตําบลวังบาล อําเภอหล่มเก่า กลุ่มวัดทุ่งธงไชย กลุ่มวัด
โนนสว่างทางหลวง กลุ่มวัดจอมมณี กลุ่มวัดหินโง้น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (จังหวัดพิษณุโลก) 
ในขบวนแห่น้ัน จะมีวงดนตรีพ้ืนบ้านนําขบวน ประกอบด้วย เคร่ืองดนตรีใช้กลองป้ัง กลองหาง ฉาบ 
ฉิ่ง แคน และพิณ ร่วมด้วยบรรเลงแห่ไปในขบวน โดยมีแขกผู้เกียรติ หน่วยงานราชการ พ่อค้าประชาชน 
ผู้เฒ่าผู้แก่ หนุ่มสาวและเด็กๆ ร่วมฟ้อนรําในขบวนกันอย่างสนุกสนาน ในขบวนแห่ชาวบ้านจะถือ
ประทีปเพ่ือเป็นการส่องให้เกิดแสงสว่างในระหว่างการเดินทาง และเพื่อเป็นองค์ประกอบที่สวยงามใน
ขบวนแห่ 
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ภาพที่ 60 ขบวนแห่ปราสาทผึ้งของชุมชนบ้านท่ากกแก 

(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2558) 
 

 
 

ภาพที่ 61 วงดนตรีพ้ืนบ้านนําขบวนแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแก 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2558) 
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เม่ือหัวขบวนแห่ปราสาทผ้ึงเริ่มเข้าถึงเขตวัดท่ากกแก จะมีพิธีกรกล่าวต้อนรับ 
รวมถึงชาวบ้านท่ีมาร่วมงานแต่ไม่ได้ไปร่วมขบวนแห่ ทางวัดก็ได้จัดสถานที่ไว้ให้น่ังรออยู่ภายใน
บริเวณวัด จากน้ัน ขบวนแห่ปราสาทผ้ึงจะแห่วนรอบพระอุโบสถและสิมเก่า จํานวน 3 รอบ เม่ือครบแล้ว
จะนําปราสาทผึ้งไปวางเรียงกันที่ด้านหน้าพระอุโบสถ ส่วนไต้สังคทีปที่ชาวบ้านถือมาน้ัน ก็จะถูก
นําไปวางที่ฮ้านประทีปรองๆ พระอุโบสถ แล้วแยกย้ายกันไปนั่งในบริเวณท่ีได้จัดสถานที่ไว้ให้ 

3.5 พิธีเปิดงานและกิจกรรมภายในงาน เม่ือทุกอย่างพร้อมเพียงกันแล้ว ก็จะ
นิมนต์พระภิกษุสงฆ์เทศนาอานิสงส์ของการถวายต้นผึ้ง หลังจากเทศนาเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็น
ขั้นตอนที่เรียกว่า “สัมโมทนียกถาแห่งการถวายต้นผึ้ง” คือ การที่ภิกษุพูดแสดงความขอบคุณหรือ
กล่าวถึงประโยชน์และอานิสงส์ของความดีหรือบุญกุศลท่ีทายกทายิกาได้ทําการถวายต้นผึ้ง หรือ
ปราสาทผึ้ง สัมโมทนียกถาเป็นเหตุให้ผู้ทําบุญน้ันเกิดความแช่มช่ืนเบิกบาน เกิดความอ่ิมใจในผลบุญ
ที่ตนทําและปรารถนาจะทําบุญเพ่ิมพูนขึ้นไปอีก การกล่าวสัมโมทนียกถาเป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์
มาแต่โบราณ โดยกล่าวเป็นภาษาไทย ใช้เวลามากน้อยแล้วแต่ผู้กล่าว และปกติจะกล่าวก่อนที่จะ
อนุโมทนาเป็นภาษาบาลี (พระธรรมกิตติวงษ์, 2548) 

หลังจากที่พระภิกษุสงฆ์สัมโมทนียกถาเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว มัคนายกก็นํากล่าว
คําถวายปราสาทผึ้ง ซ่ึงถือว่าเป็นการบูชาและเป็นการขอขมาพระรัตนตรัยเพ่ือให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเอง
และหมู่คณะ ดังนี้ 

คําถวายปราสาทผ้ึง 
“อิมานิ มะยัง ภัณเต มธุปุพพะปาสาทะ อภิปูชยามะ” 
ข้าพเจ้าขอถวายบูชายังต้นดอกผึ้งแก่พระพุทธเจ้า พระสถูป รูปพระเจดีย์พระศรี

มหาโพธ์ิและเทพยดาอันรักษาวัดวาอารามแห่งวัดท่ากกแกนี้ขอความมาสุขความเจริญจงบังเกิดมี
แก่ฝูงข้าพระพุทธิเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ (พระสมุไพศาล ภทฺรมุณี, 2558) 

คติความเชื่อที่มีต่อประเพณีการแห่ปราสาทผึ้ง ที่ยังคงความเช่ือท่ีสืบทอดจาก
บรรพบุรุษมาหลายช่ัวอายุคน ซ่ึงในงานประเพณีน้ันมีการแฝงนัยสําคัญทางด้านความเช่ือในเร่ืองต่างๆ 
ดังน้ี 

ความเชื่อท่ีแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มชน ในการร่วมมือ
ร่วมแรง ทํางานร่วมกัน ด้วยใจรักในการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนบ้านท่ากกแก 
และความเช่ือท่ีเกี่ยวข้องกับหลักของพระพุทธศาสนา ที่นิยมนําเทียนไขมาร่วมทําบุญเพ่ือแสงสว่าง
จากเทียนท่ีหล่อหลอมร่วมกันได้เปรียบเสมือนธรรมะท่ีจะนําทางชีวิตของพุทธศาสนิกชนต่อไป 

หลังจากที่กล่าวคําถวายต้นผึ้งเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเป็นการเปิดงาน 
โดยประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมท้ังแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน
กันจากหลายหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้หน่ึง
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ที่มีบทบาทสําคัญในการฟ้ืนฟูประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแก โดยร่วมเสนอแนวคิดในการ
จัดงานร่วมกับเจ้าอาวาส และผู้นําชุมชน อีกท้ังยังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งาน รวมถึง
เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนที่ท่านได้เข้ามาสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชุมชน
บ้านท่ากกแก หลังจากพิธีเปิดงานแล้ว ชุมชนยังได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ดังน้ี 

กิจกรรมการแสดงฟ้อนกลองโบราณ การฟ้อนรําของชุมชนบ้านท่ากกแกมีมานาน 
ตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งจะจัดให้การฟ้อนรําเนื่องในโอกาสพิธีการงานบุญสําคัญ เพื่อเป็นการต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมือง การฟ้อนจะต้ังขบวนเป็นแถวและฟ้อนรําตามเสียงจั้งหวะกลองป้ัง พร้อมกับ
เครื่องดนตรีที่ร่วมบรรเลง กลองหาง ฉาบ ฉิ่ง แคน และพิณ แต่เดิมนั้นการฟ้อนไม่มีแบบแผนอะไร
มากมาย โดยการนําลูกหลานทั้งชายและหญิง มาแต่งกายแบบพ้ืนบ้าน ไทหล่มผู้หญิงนุ่งผ้าซ่ินมีหัวมีตีน
แบบโบราณ ผู้ชายนุ่งกางเกงบ้าง นุ่งโสร่งบ้างผ้าขาวม้าคาดเอวและโพกศีรษะ ต่อมาเม่ือประมาณ 
ปีพ.ศ. 2520 ได้มีผู้ที่ชํานาญในการฟ้อนรําชาวผู้ไท จากจังหวัดกาฬสินธุ์มาช่วยฝึกสอนให้ลูกหลาน
บ้านท่ากกแก จึงสามารถฟ้อนรําจังหวะแบบผู้ไทต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมา เรียกได้ว่าหนุ่มสาวบ้านท่ากกแก
เม่ือสมัยย่ีสิบกว่าปีก่อนน้ัน มีความสามารถในการฟ้อนรํา เกือบท้ังหมู่บ้านทีเดียว ซ่ึงปัจจุบันน้ีทางวัด
พยายามรักษาประเพณีการฟ้อนรําเพ่ือต้อนรับคณะกฐินผ้าป่า เม่ือมีบุคคลสําคัญมาเย่ียมเยือน จึงมี
การฟ้อนรําต้อนรับคณะศรัทธาเป็นประจํา การแสดงฟ้อนกลองโบราณได้มีการรวมกลุ่มการฝึกซ้อม
ดนตรีและการฟ้อนรําเป็นประจํา ใช้ระยะเวลาในการฝึกประมาณ 1 เดือน กลุ่มนักดนตรี และกลุ่มฟ้อนรํา
มีทั้งเยาวชนและกลุ่มหนุ่มสาว ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงชุดน้ี ส่วนใหญ่เกิดจากความชอบ
ในการเล่นดนตรีและการฟ้อนรํา นอกจากน้ีก็ยังมีกลุ่มท่ีเพ่ือนถูกชักชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมเช่นกัน 
โดยจะมีการรวมตัวฝึกซ้อมกันที่วัดในช่วงเย็นทุกวันจนถึงวันงาน 

 

 
 

ภาพที่ 62 การแสดงฟ้อนกลองโบราณของชุมชนบ้านท่ากกแก 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2558) 
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กิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ เป็นการเดินโชว์เครื่องแต่งกายของวัฒนธรรมไทหล่ม
แต่ละยุคสมัย ถือเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุลาว ซ่ึงในงานมีการเดินโชว์
เครื่องแต่งกายทั้งชายและหญิง รวมถึงการแต่งกายในโอกาสต่างๆ ซ่ึงมีการอธิบายเคร่ืองแต่งกายทั้งชาย
และหญิง ดังน้ี 

การแต่งกายของสตรีไทหล่มแต่เดิมนั้นนิยมนุ่งผ้าซ่ิน ที่ทําด้วยไหมหรือฝ้าย ถ้าเป็น
สตรีสูงศักด์ิก็มีการเพ่ิมความสวยงามมากขึ้น เช่น ผ้าซ่ินไหมตีนเงิน ผ้าซ่ินไหมตีนคํา และอาจจะมีผ้าซ่ิน
ที่รับมาจากถิ่นอ่ืน เช่นผ้าซ่ินยวน (ภาคเหนือ) ผ้าแพรจีน ผ้ายกดอกของภาคกลาง บางครั้งหญิงสูงศักด์ิ
หรือภริยาคหบดีบางท่านก็นิยมนุ่งโจงกระเบนแบบสตรีภาคกลาง การแต่งกายโบราณแท้ไม่มีการนุ่งเสื้อ 
เพียงแต่มีผ้าห่ออกและสไบพาดเฉวียงบ่าเท่าน้ัน ต่อมาจึงมีการตัดเสื้อแขนกระบอกผ่าอก เสื้อแขนสั้น
ที่ทําจากฝ้ายหรือไหม และเสื้อคอกระเช้า ไทหล่มเรียกว่า “เส้ือหมากกะแหล่ง” เย็บตะเข็บด้วยด้าย
สีแดง หรือเย็บห้าตะเข็บก็มีแล้วแต่ความนิยม ส่วนมากเป็นเสื้อสีขาวฝ้ายด้ายดิบ หรือย้อมสีด้วย
มะเกลือ คราม ติดกระดุมเงินเม็ดถ่ีๆ  

การแต่งกายของผู้ชายไทหล่ม ผู้ชายไทหล่มไม่ว่าจะฐานะอะไรแต่เดิมน้ัน เม่ือ
อยู่กับบ้านก็นุ่งผ้าขาวม้าธรรมดา นุ่งโสร่ง หรือนุ่งกางเกงขาก๊วย สีขาว สีเทา และสีดํา ไทหล่มเรียกว่า 
“ส้งหัวโหล่ง” แบบสบายๆ เม่ือมีกิจธุระจึงนุ่งเสื้อที่ทําด้วยผ้าฝ้ายแขนยาวหรือสั้น ผ่าอก กระดุมเงิน 
หรือใช้ผ้าตัดเป็นเส้นสําหรับผูกติดกัน เสื้อย้อมเป็นสีดํามะเกลือ สีคราม 

ชายไทหล่ม ซ่ึงสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษชาวลาว นิยมสักลายขา มีอยู่ด้วยกัน 
2 แบบ คือ แบบที่เรียกว่า ลาวพุงขาว และลาวพุงดํา ส่วนใหญ่ชายไทหล่มนิยมสักแค่ส่วนขาท่อนบน 
หรือท่ีเรียกว่าลาวพุงขาว การสักนอกจากจะใช้เป็นเครื่องรางของคลังแล้ว ค่านิยมการสักก็เพ่ือแสดงถึง
ความเป็นชายชาตรี ความอดทนแข็งแรง และความกล้าหาญ และเพ่ือโอ้อวดผู้สาว ซ่ึงเป็นค่านิยมของ
ผู้ชายชาวลุ่มนํ้าโขงไทลาวโดยทั่วไป ในสมัยน้ัน สมกับคําผญาโบราณว่า “ขาขาวมาน่ังใกล้เหม็นคาว
ฮากสิออก ขาลายมาย่างผ้ายเหลียวแล้ว กะเหล่าเหลียว” (พระสมุไพศาล ภทฺรมุณี, 2558: สัมภาษณ์) 
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ภาพที ่63 การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดไทหล่ม 

(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2558) 
 

กิจกรรมจําลองวิถีชีวิตของไทหล่ม ผู้สาวเข็นฝ้าย ผู้บ่าวเป่าแคน เนื่องจาก
วิถีการดําเนินชีวิตของผู้หญิงไทหล่ม หลังจากว่างเว้นการทํางานในไร่ในสวน นิยมทอผ้าเพ่ือใช้ในชีวิต 
ประจําวัน การทอผ้าของสตรีไทหล่มได้มีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น วัตถุดิบที่ใช้ในการทอผ้าส่วนใหญ่
จะผลิตจากไหม ฝ้าย และไหมแกมฝ้าย ชาวบ้านจะนิยมปลูกฝ้ายในท่ีดินบริเวณใกล้บ้าน หรือบริเวณ
ที่เป็นเนินสูง ดังน้ัน ก่อนการทอผ้าจะต้องเข็นฝ้ายเพ่ือนําเส้นด้ายไปเป็นวัตถุดิบในการทอผ้า หรือท่ี
เรียกว่า ตําหูก โดยมีความเช่ือว่าหากลูกสาวบ้านไหนทอผ้าไม่เป็นก็จะไม่ได้ออกเรือน และการทอผ้า
สมัยก่อน นิยมทอกันใต้ถุนบ้าน ผู้บ่าวสมัยก่อนต้องการจะจีบลูกสาวบ้านไหนก็นิยมที่จะเป่าแคนไป 
เพ่ือเป็นการบอกให้ผู้ใหญ่รับทราบว่าจะมาจีบลูกสาวท่ีบ้าน 
 



140 
 

 
 
ภาพที ่64 กิจกรรมการสาธิตวิถีชีวิตไทยหล่ม “ผู้สาวเข็นฝ้าย ผู้บ่าวเป่าแคน” 

(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2558) 
 

กิจกรรมการแสดงเส็งกลองหาง จากลูกหลานพ่อไสว บ้านขวัญโยน เป็นอีกหนึ่ง
เอกลักษณ์ไทหล่มในเทศกาลเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง การเส็งกลองหางเกิดข้ึนเม่ือใด
ไม่มีใครทราบ เพราะแต่เดิมแท้กลองเส็งโบราณจะตีกลองคู่หรือกลองก่ิงเป็นกลองสองหน้า สําหรับ
กลองหางนั้น แต่เดิมมีไว้สําหรับแห่กองบุญกองทานต่างๆ ในอดีตการละเล่นเส็งกลอง เป็นการละเล่น
เพ่ือสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และความสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่คณะ เสียงของกลองท่ีตี
ออกมาก่อให้เกิดความเร้าใจ อีกท้ังยังบ่งบอกถึงความสามารถ และภูมิปัญญาในการทํากลอง ดังนั้น 
ยามว่างเจ้าของกลองคงคิดอยากปะลองเสียงกัน จึงตีกลองเพ่ือประชันขันแข่งกันขึ้น ลักษณะการตี
จะตีเป็นยกๆ สลับกันไปมา กรรมการก็จะตัดสนิจากเสียงกลองว่าลูกไหนดังดีและไพเราะกว่าก็เป็นผู้ชนะ 
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ภาพที่ 65 การประชันเส็งกลองหาง 
(ถ่ายภาพโดย นิภา พิลาเกิด เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2558) 

 
ตลาดพ้ืนบ้านไทหล่ม วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร วัฒนธรรมการกิน

แบบไทหล่มนั้น นิยมรับประทานข้าวเหนียวมาตั้งแต่ดึกดําบรรพ์ ต่อมาจึงรับประทานข้าวเจ้าบ้าง 
การรับประทานน้ัน นิยมนําใส่ภาชนะที่เรียกว่า “ภาข้าวหย่อง” มีลักษณะคล้ายขันโตกแต่ทําด้วยหวาย 
การรับประทาน คือ การน่ังล้อมวงลงกับพ้ืนและนิยมให้บุรุษทานก่อนและสมัยโบราณจะต้องได้ยินเสียง
พระตีกลองหรือรอเวลาให้พระฉันจังหันหรือเพลแล้ว ชาวบ้านจึงจะรับประทานอาหาร เป็นธรรมเนียม
เม่ือเก่าก่อน ปัจจุบันค่านิยมเหล่าน้ีได้เลิกไปแล้ว สาํหรับพาข้าวหย่องนั้นในปัจจุบันนิยมใช้เป็นภาชนะ
อาหารถวายแก่พระสงฆ์ชาวบ้านทั่วไปจึงไม่นิยมใช้พาข้าวหย่องในการรับประทานอาหารในชีวิตประจําวัน
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ภายในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งมีการออกร้านอาหารพ้ืนบ้านไทหล่มที่มี
ความหลากหลาย ถือเป็นเอกลักษณ์ของไทหล่มที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อสืบทอดกันมาแต่โบราณให้ท่าน
ทั้งหลายได้ลิ้มลองกันภายในงาน ยกตัวอย่างเช่น 

ขี้ปู เป็นการถนอมอาหารอย่างหน่ึง ขี้ปูมีลักษณะคล้าย “นํ้าปู๋” ของภาคเหนือ 
บางคร้ังก็เรียกกันว่า กะปิปู เพราะมีลักษณะคล้ายกะปิ ขี้ปูไทหล่มนั้นทํามาจากการนําเอาตัวปูทั้งตัว
ปริมาณมากพอสมควรนํามาตําให้ละเอียด กรองเอาเฉพาะน้ําท่ีได้จากการตํานั้น ตํากระเทียมผสมลงไป 
แล้วนํามาเคี่ยวจนกว่านํ้าน้ันงวดเต็มที่จึงนํามารับประทานและเก็บไว้ได้นานหลายเดือน และนิยม
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นํามาประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ใส่ส้มตํา (ตําส้มขี้ปู) ใส่นํ้าพริก (แจ่วขี้ปู) จ้ิมกินกับหน่อไม้ 
จ้ิมกินกับมะขามอ่อน หรือผลไม่อ่ืนๆ  

หน่อไม้ ด้วยภูมิประเทศของเมืองหล่มน้ันมีภูเขาอยู่รอบ หน่อไม้จึงเป็นอาหาร 
อีกประเภทหน่ึงที่ไทหล่มช่ืนชอบและขาดไม่ได้ในเมนูอาหาร หน่อไม้นํามาทําเป็นอาหารได้หลายประเภท 
เช่น หน่อไม้ที่ไทหล่มเรียกว่า “ไม้ซาง” นํามาต้มกินกับนํ้าพริก แกงใส่ใบย่านาง หน่อไม้ประเภท
หน่อไม้รวก นิยมนํามาทําเป็นหน่อไม้ดอง ไทหล่มเรียกว่า หน่อไม้ส้ม เมนูประเภทหน่อไม้น้ัน ได้แก่ 
ซุปหน่อไม้ ลาบหน่อไม้ หมกหน่อไม้ คั่วหน่อไม้ แกงหน่อไม้ อูดลูดหน่อไม้ ฯลฯ 

ส้มตํา ภาษาไทหล่มเรียกว่า “ตําส้ม” เป็นอาหารยอดนิยมของไทหล่ม เพราะ
เป็นอาหารท่ีกินมาต้ังแต่ดึกดําบรรพ์ ตําส้มท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ ตําบักหุ่ง หรือมะละกอ ความจริงแล้ว 
คําว่า “มะละกอ” มาจากคําว่า “เกาะมะละกา” แสดงว่าเราพึ่งรับเอาเข้ามาเมื่อประมาณสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์น้ีเอง แสดงให้เห็นว่าแต่เดิม ตําส้มน้ัน มิใช่ตํามะละกออย่างท่ีเรารู้จักกันในปัจจุบัน 
แต่เดิมนั้นตําส้มเป็นการตําผลไม้อย่างอื่น เช่น ตํามะยม ตําขนุน ตําลูกยอ ตํามะม่วง ตํากล้วยฯลฯ 
ซ่ึงไทหล่มก็ยังนิยมกินกันเป็นอาหารหลักและเป็นอาหารว่างกันมานาน ทีสําคัญตําส้มฉบับไทหล่ม
ต้องใส่ปลาร้า จึงจะเป็นตําส้มแบบไทหล่มแท้ๆ 

ขนมจีน เรียกตามภาษาไทหล่มว่า “เข้าหนมเส้น” เป็นอาหารท่ีได้รับอิทธิพล
มาจากอาหารมอญโบราณ คนมอญเรียกอาหารชนิดน้ีว่า “ขะนอมจ้ิน” คนไทยและคนลาวก็รับ
วัฒนธรรมการกินขนมจีน สืบต่อมาดัดแปลงตามรสนิยมของตนเอง ขนมเส้นไทหล่มน้ันมีลักษณะพิเศษ 
คือ เส้นเล็ก และมีความเหนียวนุ่มกว่าขนมจีนทั่วๆ ไป เป็นที่เรื่องช่ือลือชา คือ ขนมเส้นหล่มเก่า 
โบราณนิยมทานขนมเส้นในงานมงคล เช่น งานบวช การแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ เพราะถือว่าเส้น
ขนมจีนน้ัน หมายถึงความมีอายุยืนน่ันเอง 

ลาบ อาหารประเภทลาบนั้น ก็เป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งที่นิยมรับประทาน
กันอยู่หลายภูมิภาค แต่ลาบไทหล่มนั้นมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือ เหมือนลาบเมืองเหนือกรายๆ 
ไม่ค่อยเหมือน ลาบอีสานสักเท่าไหร่ เพราะนิยมใส่เครื่องปรุงมากเป็นพิเศษเรียกว่าแทบจะใส่ทุกอย่าง
เลยที่เดียว ไม่ว่าตะไคร้ ใบมะกรูด ข่า หมากแค่น ใส่มากจนกลิ่นแทบฉุนสําหรับคนไม่เคยทาน แต่เดิมน้ัน
ลาบไทหล่มนิยมกินลาบดิบล้วนๆ ใส่เลือดด้วยก็มีไม่ว่าจะเป็นลาบวัว ลาบควาย ลาบหมู ลาบไก่ 
ปัจจุบันนิยมลาบสุกกัน เนื่องจากมีการเตือนจากสาธารณสุข หรือเห็นตามข่าวอยู่บ่อยครั้งว่าการกิน
บาลดิบอาจทําให้เป็นโรคได้หลายอย่าง แต่ก็ยังมีบางคนที่ยังนิยมกินลาบดิบอยู่ คําว่าลาบนั้น 
ไม่ใช่จะลาบได้เฉพาะเน้ือสัตว์เท่าน้ัน ไทหล่มยังนิยม ลาบพืชผักอาทิเช่น ลาบหน่อไม้ ลาบหมากเขือ 
ลาบเทา (ตะไคร่น้ํา) ฯลฯ คําว่าลาบยังพ้องกับคําว่า “โชคลาภ” จึงทําให้อาหารชนิดน้ีนิยมรับประทาน
ในงานมงคลต่างๆ อีกด้วย 
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ซุป คําว่า ซุป ในที่นี้เป็นอาหารพ้ืนบ้านไทหล่มอย่างหน่ึงมีลักษณะคล้ายลาบ 
โดยการนําผัก ที่เราชอบ พืชผักท่ีนิยมนํามาซุปนั้น ได้แก่ ถั่วฝักยาว มะเขือ ใบมะม่วง หมากแปบ หัวทูน 
ขนุน เหล่าน้ีนํามาน่ึงก่อน และนํามาผสมด้วยเครื่องปรุงมีน้ําปลาร้า งา ข้าวคั่ว พริกป่น มะพร้าวฝอย 
ไข่ไก่ หอยขม คลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วนํามารับประทาน เป็นอาหารสมุนไพรช้ันเลิศ 

แกง เป็นอาหารหลักชนิดหน่ึงของไทหล่ม อาหารประเภทแกงของไทหล่ม
ด้ังเดิมน้ันไม่นิยม ใส่กะทิ ดังนั้น จึงเป็นแกงชนิดท่ีเรียกว่าแกงป่าเสียเป็นส่วนใหญ่ เม่ือพูดถึงแกป่า
ต้องหนีไม่พ้นเคร่ืองแกงที่เผ็ดร้อน รสชาติเข้มข้น ย่ิงใส่เน้ือสัตว์ลงไปให้เข้ากับนํ้าแกง ย่ิงจะทําให้รสชาติ
กลมกล่อมขึ้น นิยมปรุงรสด้วยนํ้าปลา น้ําปลาร้า นํ้าจากใบย่านาง ขี้ปู หรือน้ําผักกะทอน เช่น 
แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงซ่ึงไทหล่มเรียกว่าไข่มดส้ม แกงอ่อมเน้ือวัว เน้ือไก่ เนื้อหมู เน้ือปลา หรือ
แม้กระทั่งกบและเขียด  

ไส้กรอกไทหล่ม เป็นอาหารชนิดป้ิงย่างที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไทหล่ม
ทําจากเนื้อหมู และไส้หมู มีความคล้ายคลึงกับ ไส้อั่วของภาคเหนือ แตกต่างที่ไส้กรอกของไทหล่ม
ไม่นิยมใส่ขม้ิน มีเครื่องปรุงดังน้ี เนื้อหมูสับละเอียด กระเทียม พริกสด ตะไคร้ ขม้ิน เกลือและพริกแกง 

ถั่วแต้หรือถ่ัวเน่า ทํามาจากถั่วเหลืองโดยผ่านการต้มจนสุกแล้วนํามาหมักด้วย
จุลินทรีย์ในธรรมชาติจนมีกลิ่น สี รส และลักษณะเฉพาะตัว กรรมวิธีการหมักถ่ัวเน่าน้ัน เป็นภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจากคนรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง อาจมีการปรับเปล่ียนท้ังรสชาติ
และกรรมวิธีให้เหมาะสมกับยุคสมัย การทําถั่วเน่าของแต่ละท้องถิ่นจะมีกรรมวิธีการทําถั่วเน่า
แตกต่างกันไปบ้าง แต่โดยท่ัวไปชาวบ้านจะนิยมทําถั่วเน่าอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ ถั่วเน่าแบบเปียกและถ่ัวเน่า
แบบแห้ง  

วิธีการทําถั่วเน่า เร่ิมแรกเลือกซ้ือเมล็ดถ่ัวเหลืองท่ีมีคุณภาพ นํามาคัดแยกเมล็ด
ที่เสียออก แล้วนําไปล้างนํ้าให้สะอาดและแช่น้ําทิ้งไว้ 1 คืน เพ่ือให้ถั่วนิ่ม จากน้ัน นําถั่วเหลืองมาซาวน้ํา
ทิ้งไว้ให้พอหมาดๆ ต้มในนํ้าเดือดนาน 4 - 6 ช่ัวโมง หรือ 1 วัน จนกว่าถั่วจะเปื่อย นําไปใส่ในกระบุง 
ตะกร้า หรือเข่ง ที่รองและปิดทับด้วยใบตองตึง หาฝาหม้อ หรือไม้ที่หนักๆ มาทับอีกช้ัน หมักให้ถั่วอบ
และร้อนโดยทิ้งไว้ 2 คืน หรืออาจนําไปตาก ส่วนใหญ่นิยมหมักถั่วเน่า ประมาณ 2-3 วัน จะได้ถั่ว
ที่เร่ิมเปื่อยยุ่ยและส่งกลิ่นเล็กน้อย ไทหล่มนิยมนําถั่วเน่ามาหมกแอบ เพ่ือรับประทานเป็นอาหาร ไม่นิยม
นํามาใส่แกงเหมือนทางภาคเหนือ 

นํ้าผักกะทอน เป็นนํ้าที่ได้จากการต้มใบหรือเปลือกของต้นไม้ชนิดหน่ึง ที่เรียกว่า 
“ผักกะทอน” นําใบหรือเปลือกมาต้มจนได้นํ้าที่เข้มข้น สําหรับเก็บไว้รับประกอบอาหาร เช่น ทําน้ําแจ่ว
ผักกะทอน ใส่ส้มตํา ทําเป็นนํ้าจ้ิมทานกับมะม่วงดิบ 

เม่ือมหรสพรื่นเริงต่างๆ ภายในงานได้เสร็จส้ินลง ชาวบ้านก็จะทยอยกันกลับบ้าน 
เพ่ือเตรียมตัวร่วมพิธีทอดกฐินของวัดในวันรุ่งขึ้น 
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3.6 วันทอดกฐินและปราสาทผึ้ง รุ่งเช้าวันถัดมาชาวบ้านท่ากกแกจัดให้มีพิธี
ทอดกฐินและปราสาทผึ้งพร้อมกัน การทอดกฐิน ตามความหมายของพระไตรปิฎก ได้อธิบาย
ความหมายของคําว่ากฐิน โดยสรุปไว้ 4 ประการ คือ ข้อแรกเป็นช่ือของกรอบไม้อันเป็นแม่แบบสําหรับ
ทําจีวร ข้อสอง เป็นช่ือของผ้าท่ีถวายแก่พระภิกษุสงค์ เพ่ือทําจีวรตามแบบหรือกรอบไม้นั้น ข้อสาม 
เป็นช่ือของบุญกิริยาในการถวายผ้ากฐินเพ่ือให้พระสงฆ์ทําจีวร หรือ ข้อสี่ เป็นช่ือของสังฆกรรม คือ
กิจกรรมของสงฆ์ที่จะต้องมีการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสงฆ์ในการมอบผ้ากฐิน
ให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง  

นอกจาน้ี คําว่ากฐิน ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า สุก หมายความว่า ผู้ที่จะรับ
กฐินได้ต้องบ่มตัวให้สุขเสียก่อน คือการที่พระสงฆ์จะต้องไม่หนีไปค้างคืนวันอ่ืนเลยตลอดระยะเวลา 3 เดือน 
เว้นแต่มีกิจจําเป็นตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าอนุญาติไว้ เพราะฉะนั้น คําว่า กฐิน จึงได้แปลว่า สุข 
เพราะผู้ที่เข้าจําพรรษาตลอดไตรมาสเท่าน้ันท่ีจะรับกฐินได้ โดยมีความเช่ือว่าพระสงฆ์ที่จําพรรษาครบ
ด้วยปริยวัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ตามสมควรแก่สติปัญญาและวาสนาบารมีของตน จึงสมควรรับกฐินได้ 
(สมทรง ปุญญฤทธ์ิ, 2525) 

การทอดกฐินในปัจจุบัน ถือว่าเป็นทานพิเศษ กําหนดเวลาปีหนึ่งทอดถวายได้
เพียงครั้งเดียว ตามอรรถกถาฎีกาต่าง ๆ พอกําหนดได้ว่าชนิดของกฐินมีสองลักษณะ คือ จุลกฐิน 
การทําจีวร พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทําให้เสร็จภายในกําหนดหน่ึงวัน ทําฝ้าย 
ป่ัน กรอ ตัด เย็บ ย้อม ทําให้เป็นขันธ์ได้ขนาดตามพระวินัย แล้วทอดถวายให้เสร็จในวันน้ัน และ 
มหากฐิน คืออาศัยปัจจัยไทยทานบริวารเครื่องกฐินจํานวนมากไม่รีบด่วน เพ่ือจะได้มีส่วนหน่ึงเป็นทุน
บํารุงวัด คือทํานวกรรมบ้าง ซ่อมแซมบูรณของเก่าบ้าง ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า กฐินสามัคคี 

การทอดกฐินของบ้านท่ากกแก เป็นแบบกฐินสามัคคี โดยมีการนําผ้ากฐินทาน
กับเครื่องบริวารท่ีจะถวายไปต้ังไว้ ณ วัดพร้อมกับปราสาทผึ้ง พอถึงวันกําหนดเจ้าภาพผู้เป็นเจ้าของกฐิน 
จึงพากันไปยังวัด เพ่ือทําพิธีถวาย การถวายกฐินนิยมถวายในโบสถ์ ก่อนจะถึงกําหนดเวลาจะเอา
เคร่ืองบริวารกฐินไปจัดต้ังไว้ในโบสถ์ก่อน พอถึงกําหนดเวลาพระสงฆ์ที่จะรับกฐิน จะลงโบสถ์พร้อม
กัน นั่งบนอาสนที่จัดไว้ เจ้าภาพกฐิน พร้อมด้วยผู้ร่วมงานจะพากันไปยังโบสถ์ เม่ือถึงหน้าโบสถ์
เจ้าหน้าท่ีจะนําผ้าพระกฐินไปรอส่งให้ประธาน ประธานรับผ้าพระกฐินวางบนมือถือประคอง นําคณะ
เดินเข้าสู่โบสถ์ แล้วนําผ้าพระกฐินไปวางบนพานที่จัดไว้หน้าพระสงฆ์ และหน้าพระประธานในโบสถ์ 
คณะที่ตามมาเข้านั่งที่ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบพระพุทธรูปประธานในโบสถ์
แบบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้ง แล้วกล่าวคําถวายผ้าพระกฐิน จบแล้วพระสงฆ์รับ สาธุการ ประธาน
วางผ้าพระกฐินลงบนพานเช่นเดิม แล้วกลับเข้าน่ังที่ ต่อจากนี้ไปเป็นพิธีกรานกฐินของพระสงฆ์ 
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คํากล่าวถวายกฐิน 
อิมัง ภันเต,  สะปะริวารัง,  กะฐินะจีวะระทุสสัง,  สังฆัสสะ,   

โอโณชะยามะ,  สาธุ โน ภัณเต,  สังโฆ,  อิมัง สะปะริวารัง,   
กะฐินะจีวะระทุสสัง,  ปะฏิคคัณหาตุ,  ปะฏิคคะเหตวา จะ,   
อิมินา,  ทุสเสนะ,  กะฐินัง,  อัตถะระตุ,  อัมหากัง,   
ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ,      
นิพพานะ ปัจจะโย  โหตุ 
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐิน กับของ

บริวารน้ีแก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐิน พร้อมกับของบริวารของข้าพเจ้าท้ังหลาย ครั้งรับแล้ว
จงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้ เพ่ือประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพเจ้าท้ังหลาย ตลอดกาลนาน เทอญฯ 

เจ้าภาพกฐินถวาย “ผ้ากฐิน” แก่พระภิกษุ โดยนําถวายต้ังไว้พระภิกษุสงฆ์จะ
นําไปกระทําพิธี “อุปโลกน์กฐินและกรานกฐิน” อันเป็น “สังฆกรรม” ถูกต้องตามพระธรรมวินัยของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า 

เม่ือพระภิกษุสงฆ์เสร็จพิธีในการกรานกฐิน เรียบร้อยแล้ว คณะจึงถวายผา้จํานํา
พรรษา และพระภิกษุสงฆ์จะถอนจีวรเก่าและพินทุอธิษฐานผ้าพร้อมกัน พร้อมท้ังนิมนต์พระภิกษสุงฆ์
ครองผ้าจีวรใหม่ทันที เพ่ือเจ้าภาพจะได้อานิสงสใ์นทันที 

จากนั้น พระภิกษุสงฆ์ทักษิณาวัตรรอบพระอุโบสถ พร้อมมาลาพุทธบูชา เม่ือ
พระภิกษุสงฆ์ครองผ้าจีวรเรียบร้อยแล้ว ได้ทักษิณาวัตรรอบพระอุโบสถพร้อมมาลาพุทธบูชา 3 รอบ 
แล้วนํามาลาสักการบูชาคุณพระรัตนตรัย ภายในพระอุโบสถ จากน้ันก็ถวายเครื่องบริวารกฐินท้ังหมด
แด่พระภิกษุสงฆ์ ต่อด้วยการแสดงธรรมของพระภิกษุสงฆ์ เม่ือจบการแสดงธรรมเทศนาแล้ว คณะ
เจ้าภาพกฐิน รับด้วย สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ พร้อมกราบสักการะพระภิกษุสงฆ์พร้อมกัน 

จากน้ันกราบบูชาพระรัตนตรัยอีกครั้ง แล้วกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญกุศล ต้ังนโม 3 จบ 
กราบลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี 

นอกจากนี้ ชาวบ้านท่ากกแกยังได้มีการประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง 
โดยการนําวิธีการประดับตกแต่งต้นผ้ึง การจัดขบวนแห่ต้นผึ้ง การแทงหยวกของชุมชนบ้านท่ากกแก 
และการแต่งกายของไทหล่ม ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุลาว 
เข้าร่วมในงานประเพณีต่างๆ ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ และนําผ้าทอพ้ืนบ้านของชุมชนบ้านท่ากกแก
ออกจัดแสดงรวมถึงจัดจําหน่ายในงานประจําอําเภอ และประจําจังหวัด เช่น งานประเพณีอุ้มพระดํา
นํ้า งานวัฒนธรรม ไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่า งานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง งานกาชาด
มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ งานสภากาแฟ ณ หอวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ และงานเฉลิม
พระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ใต้ร่มพระบารมี 634 ปีเมืองเพชบุระ ในปี พ.ศ. 2558 ทําให้งานประเพณี
แห่ปราสาทผึ้งของบ้านกกแก เป็นท่ีรู้จักของคนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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กระบวนการฟ้ืนฟู “แห่ปราสาทผึ้ง” บ้านท่ากกแก ในแต่ละยุคมีรูปแบบและ
ขั้นตอนในการดําเนินงานที่แตกต่างกัน เพ่ือช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างและสร้างความเข้าใจได้อย่างชัดเจน 
ผู้วิจัยจึงสรุปขั้นตอนการดําเนินงานในรูปแบบตาราง เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานในแต่ละยุค ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในแต่ละช่วง 
 

ขั้นตอน ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2550 ช่วงแห่งการฟื้นฟ ู
(พ.ศ. 2550 - 2556) 

การเขา้มามีส่วนร่วม
ของหน่วยงานภาครัฐ  

(พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน)
กําหนดจัดงาน วันออกพรรษา ขึ้น 15 คํ่า

เดือน 11 
จัดพร้อมงานทอดกฐิน 
ระหว่างเดือน 11 จนถึง  
เดือน 12 ของทุกปี

จัดพร้อมงานทอดกฐิน 
ระหว่างเดือน 11 จนถึง  
เดือน 12 ของทุกปี 

สถานท่ีจัดทํา
ปราสาทผ้ึง 

บ้านเจ้าภาพ วัดท่ากกแก วัดท่ากกแก 

วัสดุอุปกรณ์ ได้จากการจัดหาจากป่าใน
หมู่บ้าน และชาวบ้านช่วยกัน
บริจาค 

ได้จากการจัดหาจากป่าใน
หมู่บ้าน เพ่ือนชาวบ้านกัน
บริจาค และจัดซ้ือจากร้านค้า
ในตลาด

ได้จากการจัดหาจากป่าใน
หมู่บ้าน เพื่อนชาวบ้านกัน
บริจาค และจัดซ้ือจากร้านค้า
ในตลาด 

งบประมาณใน
การจัดงาน 

เจ้าภาพและเงินทําบุญจาก
เพื่อนบ้าน 

เงินเรี่ยไรจากชาวบ้าน เงินเรี่ยไรจากชาวบ้าน และ
งบประมาณสนับสนุนจาก
เทศบาลตําบลตาลเดี่ยว 
50,000 บาท 

การจัดทําต้นผ้ึง
และส่ิงของท่ีใช้
ในงาน 

เจ้าภาพและเพื่อนบ้านใน
ละแวกเดียวกัน 

เริ่มแรกมีเพียงกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ 
ระยะหลังได้รับความร่วมมือ
จากผู้นําชุมชน ชาวบ้านและ
เยาวชน บางกลุ่มผลัดเปล่ียน
กันมาช่วยงาน 

กลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้นําชุมชน 
ชาวบ้าน และเยาวชน
ผลัดเปล่ียนกันมาช่วยงาน 
และได้รับความร่วมมือจาก
เทศบาลตําบลตาลเดี่ยวจัด
สถานท่ีในวันงาน 

รูปแบบงาน ทําปราสาทผ้ึงและทอดให้แล้ว
เสร็จภายในวันเดียว 

งานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1. จัดทําต้นปราสาทผ้ึงไว้ 
ต้องทําให้เสร็จก่อนถึงวันงาน 
2. วันแห่ต้นปราสาทผ้ึงไป
ถวายที่วัด 
3. ช่วงเช้าของวัดถัดมานําต้น
ปราสาทผ้ึงมาทอดพร้อมกัน
กับงานทอดกฐิน

งานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1. จัดทําต้นปราสาทผ้ึงไว้ 
ต้องทําให้เสร็จก่อนถึงวันงาน 
2. วันแห่ต้นปราสาทผ้ึงไป
ถวายท่ีวัด 
3. ช่วงเช้าของวัดถัดมานําต้น
ปราสาทผ้ึงมาทอดพร้อมกัน
กับงานทอดกฐิน 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในแต่ละช่วง (ต่อ) 
 

ข้ันตอน ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2550 
ช่วงแห่งการฟ้ืนฟู 

(พ.ศ. 2550 - 2556) 

การเข้ามามีส่วนร่วม 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

(พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน)
กิจกรรมวันงาน - ขบวนแห่ปราสาทผ้ึงทางเรือ

ดนตรีพื้นบ้าน 
-ขบวนแห่ทางบกพร้อมดนตรี
พื้นบ้านนําขบวน 

- พิธีเปิดงาน 
- กิจกรรมร่ืนเริงการฟ้อนรํา 
โดยวงวงดนตรีพื้นบ้าน 

-ขบวนแห่ทางบกพร้อมดนตรี
พ้ืนบ้านนําขบวน 

- พิธีเปิดงาน 
- กิจกรรมการแสดงฟ้อนกลอง
โบราณ 

- กิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์
เครื่องแต่งกายของ
วัฒนธรรมไทหล่ม 

- กิจกรรมจําลองวิถีชีวิตของ
ไทหล่ม ผู้บ่าวเป่าแคน ผู้สาว
เข็นฝ้าย 

- กิจกรรมการแดงเส็งกลองหาง 
- ตลาดพื้นบ้านไทหล่ม 

วัตถุประสงค์  
ในการจัดงาน 

เพื่อสืบทอดงานประเพณีของ
ท้องถิ่น ตามความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนา และความ
เช่ือในส่ิงเหนือธรรมชาติ 

- เพื่อฟ้ืนฟูงานประเพณีของ
ท้องถ่ิน 

- เพื่อสืบทอดงานประเพณี
ของท้องถิ่น ตามความเช่ือ
ทางพระพุทธศาสนา และ
ความเช่ือในส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ 

- เพื่อฟ้ืนฟูงานประเพณีของ
ท้องถิ่น 

- เพื่อสืบทอดงานประเพณี
ของท้องถ่ิน ตามความเช่ือ
ทางพระพุทธศาสนา และ
ความเช่ือในส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ 

- เพื่อประสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานภาครัฐในการจัด
งานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง 

- เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
และเศรษฐกิจชุมชน 

 
จึงเห็นได้ว่า พลวัตของงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแก ตําบลตาลเด่ียว อําเภอ

หล่มสัก มีรูปแบบการดําเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดังน้ี  
การจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2550 เป็นการจัดงานตามความเช่ือทาง

พระพุทธศาสนา และส่ิงเหนือธรรมชาติ ซ่ึงจะจัดตรงกับวันออกพรรษา คือวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 11 นิยม
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จัดงานให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว โดยช่วงเช้าหลังจากกลับจากทําบุญท่ีวัดก็จะมารวมตัวกันที่บ้าน
เจ้าภาพ เพ่ือช่วยกันจัดทําต้นปราสาทผึ้ง และนําไปทอดท่ีวัดโดยใช้ขบวนแห่ทางเรือ 

การจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2556 เม่ือเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชุมชนจึงมีแนวคิด
ที่จะฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งขึ้นมาในช่วงปี 2550 และได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินงาน 
รวมถึงเปลี่ยนมาจัดพร้อมงานทอดกฐิน ระหว่างเดือน 11 จนถึง เดือน 12 ของทุกปี โดยสถานท่ีในการ
จัดทําต้นปราสาทผึ้งในช่วงท่ีมีการฟ้ืนฟูงานประเพณีน้ี กลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่และชาวบ้านจะมารวมตัวกันทํา
ต้นปราสาทผึ้งกันที่วัดท่ากกแก วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําต้นปราสาทผึ้งหาได้จากในหมู่บ้าน และ
ชาวบ้านนํามาบริจาค มีเพียงส่วนน้อยที่หาซื้อจากร้านค้าในตลาด งบประมาณที่ใช้ในการจัดงาน
ได้จากจากการเร่ียไรเงินทําบุญของชาวบ้าน ครัวเรือนละ 100 บาท  

การจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ช่วงปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ชุมชนบ้านท่ากกแก 
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 
ดังน้ี เทศบาลตําบลตาลเด่ียวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และได้สนับสนุน
งบประมาณ จํานวน 50,000 บาท และสนับสนุนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในด้านองค์ความรู้ต่างๆ และจากประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแนวคิดในการจัดงาน 
ข้าวของเครื่องใช้ในงานได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน กลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ และเยาวชนผลัดเปลี่ยนกันมา
ช่วยงานที่วัดท่ากกแก โดยมีระยะเวลาในการเตรียมงานประมาณ 1 เดือน นอกจากนี้วันงานยังได้มี
การเพ่ิมเติมกิจกรรมอีกมากมาย เช่น กิจกรรมการแสดงฟ้อนกลองโบราณ แฟช่ันโชว์เคร่ืองแต่งกาย
ของวัฒนธรรมไทหล่ม การจําลองวิถีชีวิตของไทหล่ม ผู้บ่าวเป่าแคน ผู้สาวเข็นฝ้าย กิจกรรมการแสดง
เส็งกลองหา และตลาดพ้ืนบ้านไทหล่ม เพ่ือเป็นการดึงดูดชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาร่วมงาน
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 

การฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแก เป็นการดําเนินการเพ่ือท่ีจะอนุรักษ์
ความด้ังเดิมของท้องถิ่น แต่เม่ือเริ่มกระบวนการฟ้ืนฟูไปได้ระยะหน่ึง ทําให้ชุมชนเริ่มมีการปรับตัวท่ี
จะเรียนรู้ที่จะใช้กระบวนการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งให้สามารถกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัตน์ 
และใช้ดึงดูดความสนใจของชาวบ้าน และเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณี เช่น การเพ่ิมเติม
กิจกรรมภายในงานให้มีความน่าสนใจ เยาวชนท่ีเข้ามาร่วมงานเกิดความสนุกสนานและอยากมาร่วม
กิจกรรมในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 
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บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง กระบวนการฟ้ืนฟู “แห่ปราสาทผึ้ง” บ้านท่ากกแก อําเภอหล่มสัก จังหวัด

เพชรบูรณ์ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษากระบวนการฟื้นฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
บ้านท่ากกแกที่กําลังจะสูญหายไปจากชุมชน 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
ให้สามารถดํารงอยู่ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แนวคิดโลกาภิวัฒน์ (Globalization) แนวคิด
ท้องถิ่นนิยม (Localism) และแนวคิดเรืองการฟ้ืนฟู (Revitalization) มาใช้เป็นกรอบในการศึกษา 
เก็บข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง และการสนทนาร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
กล่าวถึงรายละเอียดในสิ่งท่ีผู้วิจัยต้องการนําข้อมูลน้ันไปวิเคราะห์ในการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยประกอบด้วย กลุ่มผู้นําชุมชน 
พระภิกษุสงฆ์ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยกลางคน และกลุ่มตัวแทนจากส่วนราชการ เม่ือรวบรวม
ข้อมูลท่ีได้ครบถ้วนแล้วทําการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ซ่ึงเป็นการตีความจาก
ข้อสรุปที่มองเห็น จากน้ันนําเสนอผลงานด้วยการเขียนรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห์  
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการวิจัยเร่ือง กระบวนการฟ้ืนฟู “แห่ปราสาทผึ้ง” บ้านท่ากกแก อําเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถสรุปผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแก เป็นงานประเพณีที่เกิดจากความศรัทธา
ของชาวบ้านที่มีต่อพระพุทธศาสนา และความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ชุมชนบ้านท่ากกแก 
ให้ความสําคัญกับงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เพราะมีความเช่ือว่าการทําบุญด้วยปราสาทผึ้ง ถือเป็น
บุญกุศลสูงส่ง มีคติอยู่ 2 อย่าง คือ ถวายเป็นพุทธบูชาเพ่ืออานิสงส์กับตัวเรา ตายไปจะได้มีที่อยู่อาศัย 
อีกนัยหน่ึงก็คือ ทําให้คนท่ีตายไปแล้ว เพ่ืออุทิศให้เป็นอานิสงส์แก่ผู้ตาย สะท้อนให้เห็นจากเหตุการณ์
ที่คนในชุมชน ทําบุญถวายทานให้แก่ผู้ตายในงานแจกข้าว และการถวายปราสาทผึ้งในงานบุญออกพรรษา
เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้า ตามความเช่ือของชุมชนจะนําเราไปสู่ภพภูมิที่ดีในชาติหน้า 
(สิริวิมล คําคลี่, 2555) 
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2. พัฒนาการของงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแก อําเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ยุค โดยใช้การแบ่งตามช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการ
จัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ของชุมชนบ้านท่ากกแก ดังนี้ 

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในช่วงก่อน พ.ศ. 2550  
ในอดีตการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จะจัดตรงกับวันออกพรรษา คือวันข้ึน 15 ค่ํา 

เดือน 11 นิยมจัดงานให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว โดยช่วงเช้าหลังจากกลับจากทําบุญที่วัดก็จะมารวมตัวกัน
ที่บ้านเจ้าภาพ เพ่ือช่วยกันจัดทําต้นปราสาทผ้ึง โดยชาวบ้านที่มีความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าภาพจัดทํา
ต้นปราสาทผึ้งไปถวายท่ีวัด จะแจ้งความจํานงแก่พระภิกษุสงฆ์และปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างชาวบ้าน
กับผู้นําชุมชนถึงกําหนดการในการแห่ต้นผึ้งไปถวายที่วัด สถานที่ที่ใช้จัดทําต้นปราสาทผึ้งจะเป็น
ที่บ้านของเจ้าภาพ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทําต้นปราสาทผึ้งได้จากการจัดหาจากป่าในหมู่บ้าน 
และชาวบ้านช่วยกันนํามาทําบุญ เม่ือจัดทําต้นปราสาทผ้ึงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนําไปร่วมขบวนแห่
ทางเรือที่ท้ายหมู่บ้าน ในขบวนจะมีการตีกลอง เป่าแคนแห่แหนกันไปอย่างสนุกสนานตามลํานํ้าป่าสัก 
เพ่ือท่ีจะนําต้นปราสาทผึ้งไปทอดที่วัดท่ากกแก 

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในช่วงแห่งการฟ้ืนฟู (พ.ศ. 2550 – 2556) 
การจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึงแห่งการฟ้ืนฟู ได้มีการปรับเปล่ียนกําหนดการจัดงาน

จากเดิมที่จัดขึ้นในวันออกพรรษา มาเป็นจัดพร้อมกับงานทอดกฐิน ซ่ึงจะจัดขึ้นระหว่างเดือน 11 
จนถึงเดือน 12 ของทุกปี โดยสถานที่ในการจัดทําต้นปราสาทผึ้งน้ัน กลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่และชาวบ้านจะมา
รวมตัวกันทําต้นปราสาทผึ้งกันท่ีวัดท่ากกแก วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําต้นปราสาทผึ้งหาได้จากในหมู่บ้าน 
และชาวบ้านนํามาบริจาค มีเพียงส่วนน้อยท่ีหาซ้ือจากร้านค้าในตลาด งบประมาณในการจัดงานนั้น 
ได้จากการเรี่ยไรเงินกันภายในหมู่บ้าน โดยมอบหมายให้หัวหน้าคุ้มบ้านเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ
เงิน และนําเงินดังกล่าวมารวมไว้ที่วัด การจัดทําต้นปราสาทผึ้งในช่วงน้ีส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่
ที่เป็นกําลังหลัก ชาวบ้านบางส่วนจะผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยงานหลังจากว่างเว้นจากงานในไร่ในสวน 
ในยุคนี้ได้มีการเพิ่มเติมกิจกรรมโดยการจัดให้มีขบวนแห่ทางบก พร้อมทั้งจัดให้มีวงดนตรีพื้นบ้าน
นําขบวน รวมถึงการฟ้อนรํานําขบวนอย่างสนุกสนานและจัดให้มีพิธีเปิดงานโดยนายจักรัตน์ พ้ัวช่วย 
ขณะนั้นดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

ประเพณีแห่ปราสาทผ้ึงกับการเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ (พ.ศ. 2557 
- ปัจจุบัน) 

การดําเนินงานฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึงในยุคน้ี ยังคงจัดงานในช่วงระหว่าง
เดือน 11 จนถึงเดือน 12 พร้อมกับงานทอดกฐินของบ้านท่ากกแก ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐ คือ เทศบาลตําบลตาลเดี่ยว สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่เข้ามาให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ งบประมาณในการจัดงานได้จากการสนับสนุน
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ของเทศบาลตําบลตาลเด่ียว จํานวน 50,000 บาท และจากการเร่ียไรเงินทําบุญของชาวบ้าน 
ครัวเรือนละ 100 บาท การจัดทําต้นปราสาทผึ้ง ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ในงานได้รับความร่วมมือ
จากชาวบ้าน กลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ และเยาวชนผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยงานที่วัดท่ากกแก โดยมีระยะเวลา
ในการเตรียมงานประมาณ 1 เดือน นอกจากน้ีวันงานยังได้มีการเพ่ิมเติมกิจกรรมอีกมากมาย เช่น 
กิจกรรมการแสดงฟ้อนกลองโบราณ แฟช่ันโชว์เครื่องแต่งกายของวัฒนธรรมไทหล่ม การจําลองวิถี
ชีวิตของไทหล่ม ผู้บ่าวเป่าแคน ผู้สาวเข็นฝ้าย กิจกรรมการแสดงเส็งกลองหา และตลาดพื้นบ้านไทหล่ม 
เพ่ือเป็นการดึงดูดชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 

3. จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กระบวนการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
ของบ้านท่ากกแก เป็นการฟ้ืนฟูเพ่ือท่ีจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยการท่ีชาวบ้านได้รวมกลุ่ม
ในการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ตามคติความเช่ือท่ีว่าเป็นการกระทําเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา
แก่พระพุทธเจ้า อีกท้ังเพ่ือเป็นอานิสงส์แก่ตัวเราและผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว แต่เม่ือเริ่มกระบวนการฟื้นฟู 
ไปได้ระยะหนึ่ง ทําให้ชุมชนเริ่มมีการปรับตัวเรียนรู้ที่จะใช้กระบวนการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
ให้สามารถกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัตน์ และใช้ดึงดูดความสนใจของชาวบ้าน และเยาวชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในงานประเพณี เช่น การเพ่ิมเติมกิจกรรมภายในงานให้มีความน่าสนใจ จึงเป็นเหตุให้
ความหมายในการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเปลี่ยนไปจากเดิม คือ การมาร่วมงานประเพณีแห่
ปราสาทผึ้งเพ่ือความสนุกสนาน อีกท้ังการแต่งกายในชุดพ้ืนถ่ินเข้าร่วมงานน้ัน ยังเป็นกระแสที่กลุ่มวัยรุ่น
และชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่สําหรับกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ ก็ยังคงความเช่ือด้ังเดิมอยู่ 

นอกจากน้ี กระบวนการฟ้ืนฟูยังสามารถใช้ในการต่อรองในด้านต่างๆ เช่น การต่อรองกับภาครัฐในฐานะ
การท่องเที่ยวชุมชน การดึงงบประมาณในการจัดงาน และยังใช้ในการต่อรองกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดงานได้ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง กระบวนการฟ้ืนฟู “แห่ปราสาทผึ้ง” บ้านท่ากกแก อําเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้ใช้กรอบแนวคิดโลกาภิวัฒน์ (Globalization) แนวคิดท้องถิ่นนิยม (Localism) และ
แนวคิดเรื่องการฟ้ืนฟู (Revitalization) มาใช้ในการศึกษา โดยมีการอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

1. กระบวนการฟื้นฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแก 
ชุมชนบ้านท่ากกแก เป็นชุมชนท่ีสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษชาวลาวที่อพยพมาจาก

เมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจันทน์ ยึดถือประเพณีเก่าแก่ตามแบบประเพณีของชาวลาว คือ ฮีต 12 
(ประเพณี 12 เดือน) มีวิถีการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกับแบบเครือญาติ มีการช่วยเหลือพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่จะทํานาปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินภายในครัวเรือน และเลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร 
หากินตามฤดูกาล คนในชุมชนนับถือพระพุทธศาสนา และมีความเชื่อในเรื่องของการนับถือผีและ
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ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเหนือธรรมชาติ ในอดีตชาวบ้านนิยมหยุดงานในช่วงงานบุญเพ่ือร่วมกันประกอบพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนา และเข้าร่วมงานประเพณีของท้องถิ่น มีวัดท่ากกแกเป็นศูนย์กลางในการประกอบ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของคนบ้านท่ากกแก ต่อมาเม่ือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ที่เข้ามา
ในชุมชน ที่เรียกกันว่า กระแสโลกาภิวัตน์ คือสภาวะโลกไร้พรมแดน ส่งผลให้มีวิวัฒนาการทางด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสารให้มีความเจริญก้าวหน้ามากย่ิงขึ้น ซ่ึงผลพวงของความเจริญดังกล่าวได้ส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างมากมายแล้วยังแผ่ขยายเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน ไฟฟ้า สัญญาณโทรทัศน์และระบบ
อินเตอร์เน็ต (นิคม ชมพูหลง, 2556) นอกจากน้ี อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (2546) ยังได้แสดงทัศนะของ
สังคมในยุคโลกาภิวัตน์กับความเป็นท้องถิ่น ว่า กระบวนการดังกล่าวเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างโลก (Global) กับท้องถิ่น (Local) ผนวกรวมกันโดยมีเศรษฐกิจไร้พรมแดนเป็นตัวผลักดันให้
เข้าสู่กระแสวัตถุนิยมและลัทธิบริโภคนิยม  

จากส่ิงที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้ชุมชนเรียนรู้และรับวัฒนธรรมต่างถิ่น เข้ามาผสมผสาน
หรือแทนท่ีวัฒนธรรมเดิมของท้องถิ่น ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนแบบในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านวิถีการดําเนินชีวิต การแต่งกาย อาหารการกิน และท่ีอยู่อาศัย ทําให้ชาวบ้านมุ่งเน้นและให้
ความสําคัญกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือให้ผลผลิตมีส่วนเกินเหลือจากการบริโภคเพ่ิมขึ้น 
และนําส่วนท่ีเหลือไปขายเป็นเงิน นอกจากน้ี เยาวชนยังให้ความสนใจกับสื่อต่างๆ ที่เข้ามาในชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และเกมส์ออนไลน์ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักท่ีทําให้เยาวชนและ
ชาวบ้าน ละเลยงานประเพณีของท้องถิ่น กลายเป็นเพียงการจัดงานให้ครบตามประเพณีโดยกลุ่มผู้เฒ่า
ผู้แก่ในชุมชนเท่านั้น 

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ทําให้พระสมุห์ไพรศาล 
ภทฺรมุนี เจ้าอาวาสวัดท่ากกแก ในขณะน้ันดํารงตําแหน่งเลขานุการเจ้าคณะตําบลปากช่อง ซ่ึงเป็นลูกหลาน 
ของชาวบ้านท่ากกแก และกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมาแต่ด้ังเดิม ที่ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดําเนินชีวิต และการเปลี่ยนแปลงของงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ที่ถูกลดความสําคัญลง 
เยาวชนไม่เห็นถึงความสําคัญของงานประเพณีของท้องถิ่น และไม่รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนที่
ตนอาศัยอยู่ จึงมีแนวคิดริเริ่มฟื้นฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ แอนโทนี่ เอฟ ซี วอลเลซ (Anthony F. C. Wallace, 1986) ที่กล่าวว่า กระบวนการ
ฟ้ืนฟู เป็นความพยายามที่มีการไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ และใช้สติของสมาชิกในสังคม เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมที่น่าพอใจมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการฟ้ืนฟูต้องตระหนักรู้ในวัฒนธรรม
ของตนและเน้ือหาส่วนใหญ่ของระบบวัฒนธรรม ซ่ึงผู้ที่จะตระหนักรู้ในวัฒนธรรมของตนก็จะต้องเป็น
คนในท้องถิ่นน่ันเอง 
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ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน ยังสอดคล้องกับแนวคิดท้องถิ่นนิยม ของอานันท์ กาญจนพันธ์ุ 
(2543) ที่มองว่า ท้องถิ่นนิยม คือ กระบวนการยืนหยัดเพ่ือต่อสู้ บูรณะ ฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
และศิริพร ภักดีผาสุก (2548) ได้แสดงทัศนคติเก่ียวกับการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ค่อยๆ ทับถม
เข้าสู่สังคมไทยอย่างช้าๆ ทําให้หลายคนหว่ันเกรงว่า “ความเป็นหน่ึงเดียวในระดับสากล” จะลบเลือน 
“อัตลักษณ์ของท้องถิ่น” ไปจนหมด ดังน้ัน กระบวนการอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่น จึงเริ่มเป็นประเด็น
ที่สังคมในทุกๆ ภาคส่วนต้องทบทวนกันอย่างจริงจัง 

กระบวนการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแก ได้รับความร่วมมือ
จากผู้สูงอายุในหมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังได้ชักชวนกลุ่มผู้นําชุมชน เยาวชนและหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้ามา
เป็นกลุ่มขับเคลื่อนในการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ก็คือ นางสายนภา ภูอินอ้อย นายกเทศมนตรี
ตําบลตาลเด่ียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สําราญ ท้าวเงิน อาจารย์ ดร.บุญช่วย สุทธิรักษ์ อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และนายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยเฉพาะนายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ที่เป็นที่รู้จักในนามของปราชญ์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ อีกทั้งยัง
เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ถือเป็นกําลังหลัก
ในการเข้ามาผลักดันกระบวนการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชุมชนบ้านท่ากกแกให้เป็นท่ีรู้จัก
ของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งาน ให้แนวคิดและนําเสนอรูปแบบ
ในการจัดงาน ซ่ึงรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข (2557) ได้ช้ีให้เห็นว่า แนวคิดท้องถิ่นนิยม ยังให้ความสําคัญกับ
ความเป็นชุมชน (Community) ที่ชีวิตของมนุษย์จะต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆ ในลักษณะพ่ึงพาอาศัย 
ให้ความสําคัญกับรากเหง้าความเป็นมา (History) ของตนเองและชุมชน อันแสดงให้เห็นผ่านประเพณี 
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตท่ีบรรพบุรุษได้ร่วมกันสร้างสมและถ่ายทอดมา 

จากการวิจัย เร่ือง กระบวนการฟ้ืนฟู “แห่ปราสาทผึ้ง” บ้านที่กกแก อําเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีขั้นตอนในการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่หนึ่ง มีการรวมกลุ่มการฟื้นฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชุมชน
บ้านท่ากกแก โดยการนําของพระสมุห์ไพรศาล ภทฺรมุนี ร่วมกับกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
มาแต่ด้ังเดิม ที่ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งที่เกิดข้ึนในชุมชน และมีความรู้
เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ที่เป็นความรู้ที่ได้มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ไม่ว่า
จะเป็นขั้นตอนในการจัดทําต้นปราสาทผึ้ง การจัดทําดอกผ้ึง และข้าวของเครื่องใช้ในพิธี จากนั้น จึงได้
ชักชวนผู้นําชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ซ่ึงประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน
และหัวหน้าคุ้มบ้าน จะเป็นผู้รับผิดชอบไปประสานงานกับลูกบ้านและเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งอีกครั้งหนึ่ง 

ขั้นตอนที่สอง ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จากเดิม
งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแก จะจัดตรงกับวันออกพรรษา คือ วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 
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แต่เม่ือเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จึงได้มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการจัดงานมาเป็นจัด
พร้อมกับงานทอดกฐิน ซ่ึงจะจัดข้ึนระหว่างเดือน 11 จนถึงเดือน 12 ของทุกปี ส่วนวันงานในแต่ละปี
จะมีการประชุมเพื่อระบุวันที่ในการดําเนินงานอีกครั้ง โดยการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของ
ชุมชนบ้านท่ากกแก ชาวบ้านจะมาร่วมกันจัดทําต้นปราสาทผึ้งที่วัดท่ากกแก นอกจากนี้ ชาวบ้าน
ยังช่วยกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ภายในงาน และวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ไม่ว่าจะเป็น ข้าวสาร 
มะละกอ พริก หอม กระเทียม ผักต่างๆ และมะพร้าว รวมไปถึงงบประมาณท่ีใช้ในการจัดงาน โดยมี
ข้อตกลงร่วมกันภายในหมู่บ้านคือ จะช่วยกันบริจาคเงินในการจัดงานครัวเรือนละ 100 บาท และให้
หัวหน้าคุ้มบ้านเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บเงินมารวบรวมไว้ที่วัด 

ขั้นตอนที่สาม ได้มีการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม กลุ่มมูลมัง
บ้านท่ากกแก ขึ้นในปี พ.ศ.2555 จากการท่ีได้มีการชักชวนกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้นําชุมชน กลุ่มชาวบ้าน
และเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูงานประงานเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าว
ส่งผลให้ชุมชนมีความใกล้ชิดกันมากย่ิงขึ้น เพราะต้องปรึกษาหารือถึงรูปแบบการดําเนินงานในด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็น การจัดทําต้นปราสาทผึ้ง การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การจัดสถานที่ในการดําเนินงานและ
การประชาสัมพันธ์งานประเพณี อีกท้ังยังได้มีการจัดทํา Face book ของชมรม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก รวมถึงใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานประเพณี
แห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแก  

ข้ันตอนท่ีส่ี การพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน ชุมชนบ้านท่ากกแก ได้พัฒนารูปแบบ
ของงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง โดยในปี 2554 ได้จัดให้มีขบวนแห่ทางบกขึ้นมาเป็นปีแรก เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชุมชนบ้านท่ากกแก และเพ่ือเชิญชวนให้ชาวบ้านเข้ามา
มีส่วนร่วมในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จากการที่วัดท่ากกแก กลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ และผู้นําชุมชน 
ได้ดําเนินการฟ้ืนฟูประเพณีแห่ปราสาทผึ้งมาอย่างต่อเนือง ทําให้ในปี พ.ศ. 2556 ชาวบ้านท่ากกแก 
เริ่มเห็นความสําคัญของงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ซ่ึงเป็นงานประจําปีของท้องถิ่นตามแบบประเพณี
ของชาวลาว ได้ทําปราสาทผึ้งเข้าร่วมในงานประเพณีถึง 4 ต้น นอกจากน้ี ยังได้จัดขบวนแห่ทางบกขึ้น 
โดยจัดให้มีวงดนตรีพ้ืนบ้านนําขบวน ประกอบด้วยเครื่องดนตรีใช้กลองป้ัง กลองหาง ฉาบ ฉิ่ง แคน 
และพิณ ร่วมบรรเลงแห่ไปในขบวน อีกทั้งยังได้มีการรณรงค์ให้แต่งกายชุดพื้นเมืองเข้าร่วมงาน
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เพ่ือเป็นการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุที่สืบทอดมาจากชาวลาว 

ข้ันตอนท่ีห้า การเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ จากการท่ีชาวบ้านได้รวมกลุ่ม
คนในหมู่บ้านจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแก จนทําให้งานเริ่มเป็นที่รู้จักของหมู่บ้าน
ใกล้เคียง จึงทําให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความสนใจในงานประเพณีดังกล่าว และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง โดยเร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐ
ดังกล่าว ได้แก่ เทศบาลตําบลตาลเดี่ยว ให้การสนับสนุนงบประมาณจํานวน 50,000 บาท และ
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อํานวยความสะดวกทางด้านการจัดสถานที่ในการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง และได้บรรจุเป็น
แผนการดําเนินงานประจําปีของเทศบาลตาลเดี่ยว ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ที่เข้ามาให้การสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆ ภายในชุมชน และสภาวัฒนธรรมจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยเฉพาะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้หน่ึงท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
ฟ้ืนฟูประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแก โดยร่วมเสนอแนวคิดในการจัดงานร่วมกับเจ้าอาวาส 
และผู้นําชุมชน อีกท้ังยังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งาน รวมถึงเป็นความภาคภูมิใจของชุมชน
ที่ท่านได้เข้ามาสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึงของชุมชนบ้านท่ากกแก เน่ืองจากเป็นท่ีรู้จัก
ในนามของปราชญ์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ อีกท้ังยังเป็นผู้ที่มีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ถือเป็นกําลังหลักในการเข้ามาผลักดันกระบวนการฟ้ืนฟูงาน
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชุมชนบ้านท่ากกแกให้เป็นท่ีรู้จักของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ 

การเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐก่อให้เกิดการเพิ่มเติมกิจกรรมในการจัดงาน
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งอีกหลากหลายกิจกรรม เช่น ขบวนแห่ทางบกพร้อมดนตรีพ้ืนบ้านนําขบวน 
พิธีเปิดงานโดยประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมการแสดงฟ้อนกลองโบราณ 
กิจกรรมการเดินแฟช่ันโชว์ กิจกรรมจําลองวิถีชีวิตของไทหล่ม ผู้สาวเข็นฝ้าย ผู้บ่าวเป่าแคน กิจกรรม
การแสดงเส็งกลองหาง และตลาดพ้ืนบ้านไทหล่ม  

ข้ันตอนที่หก ทําให้งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแกเป็นที่รู้จักของคน
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง การนําวิธีการประดับตกแต่ง
ต้นปราสาทผึ้ง การจัดขบวนแห่ต้นผึ้ง การแทงหยวกของชุมชนบ้านท่ากกแก และการแต่งกายของไทหล่ม 
ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุลาว เข้าร่วมในงานประเพณีต่างๆ 
ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ และนําการสาธิตวิธีการแทงหยวก การสาธิตการทําดอกผึ้ง และนําผ้าทอ
พ้ืนบ้านของชุมชนบ้านท่ากกแกออกจัดแสดงรวมถึงจัดจําหน่ายในงานประจําอําเภอ และประจําจังหวัด 
เช่น งานประเพณีอุ้มพระดํานํ้า งานวัฒนธรรม ไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่า งานเส็งกลอง ล่องโคม
ไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง งานกาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ งานสภากาแฟ ณ หอวัฒนธรรม 
จังหวัดเพชรบูรณ์ และงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ใต้ร่มพระบารมี 634 ปีเมืองเพชบุระ ในปี 
พ.ศ. 2558 

ข้ันตอนท่ีเจ็ด การทําให้เป็นกิจวัตร ซ่ึงงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแก 
จะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีเพ่ือเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์งานประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 
นอกจากน้ี ยังได้มีการการสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่ากกแก เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านให้แก่เยาวชน และประชาชนที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับชุมชนบ้านท่ากกแก ภายในศูนย์ ได้จัดให้มีการแสดง ผ้าทอพ้ืนบ้านท่ากกแก ที่มีอายุต้ังแต่ 70 – 100 ปี 
การจัดแสดงประวัติความเป็นมาของวัดและชุมชนบ้านท่ากกแก รวมถึง งานประเพณีที่สําคัญของท้องถิ่น
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ตามแบบประเพณีของชาวลาว อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ต้ังของชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม 
กลุ่มมูลมังบ้านท่ากกแก เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีสําหรับปรึกษาหารือและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของวัด 

2. แนวทางการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งให้สามารถดํารงอยู่ ภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ 

ชุมชนบ้านท่ากกแก ได้มีการปรับรูปแบบงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งให้สามารถ
ดํารงอยู่ได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานศึกษาของ อารีย์ นัยพินิจ, ภัทรพงษ์ เกริกสกุล, 
และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2557) ที่ได้กล่าวว่า โลกาภิวัตน์ เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลง
หลายสิ่งหลายอย่างให้กับมนุษย์และสังคม ดังน้ัน เราจึงต้องเรียนรู้วิธีการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้สามารถ
อยู่รอด และดํารงชีวิตภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้สรุปเป็นประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

2.1 สร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกความเป็นท้องถิ่น โดยทางชุมชนบ้านท่ากกแก 
ได้หยิบยกประเด็นของความเช่ือทางพระพุทธศาสนา และความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ผ่านการสื่อความหมาย
และเช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และวิถีการดําเนินชีวิตชุมชนในอดีต ของกลุ่มชาติพันธ์ุไทหล่ม
เข้าไปสอดแทรกกับทุกกิจกรรมภายในงานผ่านการฝึกปฏิบัติจริง ซ่ึงชาวบ้านและเยาวชนจะผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนไปช่วยจัดเตรียมพร้อมทั้งได้เรียนรู้วิธีการทําต้นปราสาทผึ้ง และการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดทําต้นปราสาทผ้ึง สอดคล้องกับ เสรี พงศ์พิศ (2536) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านว่า สํานึกในอดีตเป็นรากฐานชีวิตของมนุษย์ทุกคน เพราะสํานึกแห่งอดีต
ยังฝังแน่นอยู่ในวิถีชีวิตของทุกคนในชุมชน ซึ่งสังคมในชนบทที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
แต่เค้าโครงเดิมยังอยู่ ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเพียงบางส่วน ยังสามารถสืบสาว
เข้าถึงกระบวนทรรศน์เดิมได้ ชุมชนในหมู่บ้านยังมีกฎเกณฑ์ที่ถ่ายทอดต่อกันมา มีคนเฒ่าคนแก่
เป็นตัวแทนสําคัญของสังคมเก่า ที่สามารถเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกัน อยู่รวมกันภายใต้
จิตวิญญาณอันเดียวกัน ดังน้ัน การดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะการ
อนุรักษ์ การฟ้ืนฟูหรือในลักษณะอ่ืนใดก็ตาม ต้องเอาชาวบ้านเป็นหลัก ซ่ึงจะทําให้ชาวบ้านมีความรู้สึก
ถึงการเป็น เจ้าของและเป็นผู้ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 

2.2 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) เข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือเสนอแนะ
ส่ิงที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยทางชุมชนบ้านท่ากกแก ได้นําองค์ความรู้พ้ืนบ้านเข้ามามีส่วนในการ
ฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เช่น การนําวงดนตรีพ้ืนบ้านเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในขบวนแห่ปราสาทผึ้ง 
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์การละเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน อีกท้ังยังเป็นการสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาเก่ียวกับ
การละเล่นดนตรีพ้ืนบ้านของชาวไทหล่มให้คงอยู่สืบไป 

รวมไปถึง การฟื้นฟูศิลปะการแทงหยวกของชุมชนบ้านท่ากกแก ที่ได้รับการ
สืบทอดมาต้ังแต่สมัยโบราณ ถึงแม้ว่าการแทงหยวกจะถูกผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ ทําให้ถูก
ลดความสําคัญลง แต่ชุมชนบ้านท่ากกแกก็ได้ริเริ่มฟื้นฟูการแทงหยวกขึ้นมา ซึ่งได้รับความสนใจ
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จากเยาวชน และชาวบ้านในหมู่บ้านกลุ่มหนึ่ง ที่ให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้วิธีการแทงหยวก เยาวชน
และชาวบ้านท่ีเข้ามาเรียนรู้วิธีการแทงหยวก จะเป็นกลุ่มท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของทางวัดอยู่เป็นประจํา 
การฝึกแทงหยวกของบ้านท่ากกแกยังอยู่ในช่วงริเริ่ม กลุ่มที่เข้ามาเรียนรู้ยังไม่มีความชํานาญมากพอ 
จึงทําได้เพียงลายง่ายๆ เช่น ลายหน่ึง และลายสาม แต่ถึงแม้ยังเป็นช่วงเร่ิมต้นในการฟ้ืนฟู ทางชมรมฯ 
และหน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการส่งเสริมให้งานแทงหยวกของบ้านท่ากกแก ได้เผยแพร่ในงานประเพณีต่างๆ 
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะการแทงหยวก
ของบ้านท่ากกแกให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ 

นอกจากน้ี การนําเครื่องแต่งกายของชุมชนบ้านท่ากกแก มาชูเป็นเป็นอัตลักษณ์
ทางชาติพันธ์ุ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของการทอผ้าท่ีแฝงไปด้วยภูมิปัญญา เทคนิคในการ
ทอผ้าให้เกิดลวดลายที่สื่อถึงความเป็นอยู่ ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ 
นอกจากนี้ยังได้มีการถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่สําคัญของท้องถิ่น คือ งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง โดยการ
ทอให้เกิดเป็นลวดลายปราสาทผึ้งลงบนผืนผ้าซิ่น ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นและถือเป็นมรดก
ตกทอดมาสู่อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไป ปัจจุบัน ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม กลุ่มมูลมัง
บ้านท่ากกแก ได้จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทอผ้าให้แก่เยาวชนบ้านท่ากกแก ในเรื่อง
ของการทอหัวซิน เพ่ือต้องการท่ีจะให้การทอผ้าพ้ืนเมืองของท้องถิ่นได้มีการสืบทอดต่อไป 

2.3 การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร สังคมยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ 
รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้ด้วยความรวดเร็ว และฉับไว้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงทาง
ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม กลุ่มมูลมังบ้านท่ากกแก ก็ได้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ระหว่างสมาชิกในชมรม ผ่าน Application 
Facebook ซ่ึง ณัฐา ฉางชูโต (2554) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากน้ี การประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งผ่าน Facebook ยังทําให้งานที่เราเคย
ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ได้รับการเผยแพร่อีกครั้งในรูปแบบของการแชร์ความทรงจํา รวมถึงข้อมูลท่ีได้
ประชาสัมพันธ์ออกไปแล้ว หากมีผู้สนใจสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ข้อมูลนั้นก็จะถูกเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ได้อีกครั้ง 

จากการที่ชุมชนบ้านท่ากกแกได้เรียนรู้วิธีการดําเนินวิถีชีวิตภายใต้การเปล่ียนแปลง
ของกระแสโลกาภิวัตน์ โดยการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกความเป็นท้องถิ่น ให้แก่ชาวบ้าน
และเยาวชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง โดยการหยิบยกประวัติศาสตร์
ของท้องถิ่นและวิถีการดําเนินชีวิตมาบอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีต รวมถึงการนําภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีมี
การสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มาถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชนและเยาวชนที่ให้ความสนใจ อีกท้ัง ยังใช้
เทคโนโลยีในด้านต่างๆ เข้ามามีส่วนช่วยในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และใช้เป็นช่องทางในการ



158 
 

ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ที่มีความสนใจเข้ามาร่วมงานประเพณีแห่
ปราสาทผึ้งของบ้านท่ากกแก  

ดังน้ัน การฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแก จึงเป็นการดําเนินการ
เพื่อฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งไม่ให้จางหายไปจากชุมชน อันเป็นเหตุมาจากการรับวัฒนธรรม
ต่างถ่ินเข้ามาในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวิถีการดําเนินชีวิต การแต่งกาย อาหารการกิน และท่ีอยู่อาศัย 
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จากกระบวนการฟ้ืนฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ที่ได้มี
การรวมกลุ่มคนในชุมชน เพ่ือร่วมกันฟ้ืนฟูงานประเพณีของท้องถิ่น โดยการสร้างความตระหนักและ
ปลูกจิตสํานึกความเป็นท้องถิ่น และการหยิบยกประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนในท้องถิ่นมาบอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีต มาถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชนและเยาวชนให้เห็นคุณค่า 
และต้องการท่ีจะอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่น ทําให้งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นที่รู้จักของหมู่บ้าน
ใกล้เคียง และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ามาให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านงบประมาณ ด้านองค์ความรู้ ด้านการประชาสัมพันธ์งาน และการนําเสนอแนวคิดในการจัดงาน 
ส่งผลให้งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแก เป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลท่ีตามมา 
ก็คือ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน ที่เกิดจากการส่งเสริมให้งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งได้เข้าร่วม
ในงานประเพณีต่างๆ ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการนํากิจกรรมการสาธิตวิธีการแทงหยวก การสาธิต
การทําดอกผึ้ง และนําผ้าทอพ้ืนบ้าน คือซ่ินหัวแดงตีนก่าน ที่ชุมชนบ้านท่ากกแกได้ให้ความหมายว่า 
เป็นซ่ิน ที่มีวิธีการทอและมีลวดลายตามแบบด้ังเดิมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ออกจัดแสดงภายในงาน
รวมถึงจัดจําหน่ายในงานประจําอําเภอ และประจําจังหวัด 
 
ข้อเสนอแนะ 

องค์ความรู้ในการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เป็นการสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 
ผ่านการฝึกปฏิบัติ ดังน้ัน หน่วยงานทางการศึกษาควรมีการกําหนดหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น
เกี่ยวกับงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในด้านอ่ืนๆ ในรูปแบบเอกสาร เพ่ือให้
เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมพ้ืนฐานของตนควบคู่ไปกับวิทยาการสมัยใหม่ เป็นการปลูกฝังให้ 
คนรุ่นใหม่มีความตระหนักถึงความสําคัญของงานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะนําไปสู่การหวงแหน
รักษาวัฒนธรรมท้องถ่ินต่อไป 
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