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ค าน า 

 
             รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร                   
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านอีสาน อนุรักษ์และด ารงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมทางด้านการท าปราสาทผึ้ง -การแห่ปราสาทผึ้งในเทศกาล                   
ออกพรรษาซึ่งจะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี และการแสดงศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร                        
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดสกลนคร ควบคู่กันไป อีกทั้งยังมีการฟ้อนนกยูงซึ่งจะประกอบการแข่งเรือ                   
ในเทศกาลเดียวกันนี้ เมื่อได้ชมการแสดงก็สามารถจ าแนกได้ทันทีว่าเป็นการแสดงของภาคอีสานสืบทอดการแสดง
ศิลปะพ้ืนบ้านของชาวอีสานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็น
คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานอันดีงามที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้และ เป็นวัฒนธรรมส าคัญอย่างหนึ่ง
ของชาวอีสานจะมีการแสดงกัน เพ่ือให้วัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่ดั้งเดิม ได้สืบทอดต่อคนรุ่นใหม่ เพ่ือให้นักศึกษา 
มสธ. ในเขตพ้ืนที่บริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมร่วมกัน                             

             เมื่อโครงการดังกล่าวด าเนินการเสร็จสิ้น ได้ประเมินผลของโครงการเพ่ือน าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทาง                 
ในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ และวิธีการจัดโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายงานฉบับนี้จึงได้รวบรวม
ข้อมูลการด าเนินงานในโครงการฯดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการจัดการโครงการในครั้งถัดไป 

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 
                                     30 มกราคม 2559 
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บทที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

 
โครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 

(แผนงาน : ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

 
1.ความส าคัญของโครงการ 

ในปัจจุบันจังหวัดสกลนครเป็นแหล่งเดียวที่ยังมีมวยโบราณในงานเทศกาลงานบุญประเพณี เช่น เทศกาลแห่
ปราสาทผึ้งในเทศกาลออกพรรษา ชาวบ้านจะจัดขบวนแห่ของคุ้มวัดเข้าร่วมขบวนอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะชาว
สกลนคร ถือกันมาแต่โบราณว่าเมื่อถึงเทศกาลบุญพระเวสเทศน์มหาชาติแล้ว ชาวคุ้มจะจัดเป็นขบวนแห่ฟ้อนร าไปตาม
ถนนผ่านหน้าบ้านผู้คนเพ่ือบอกบุญ ท าบุญร่วมกันถวายแด่องค์พระธาตุเชิงชุม ขบวนแห่ของชาวคุ้ม นอกจากจะ
ประกอบด้วยผู้คนทั้งหนุ่มสาว เฒ่าชราแต่งกายสวยงามตามแบบพ้ืนเมือง ฟ้อนร าไปตามถนนหนทางแล้ว ยังมีนักมวย
ของแต่ละคุ้มน าหน้าขบวนเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น นักมวยแต่ละคนจะนุ่งโจงกระเบนหยักรั้งปล่อยชายกระเบนห้อย
ลงมาพองาม ด้วยเหตุนี้เองชาวบ้านจึงมักเรียกนักมวยว่า "พวกเสือลากหาง"        
ร ามวยโบราณซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้แขนงหนึ่งของลูกผู้ชายในสมัยโบราณ เป็นการต่อสู้ขั้นพื้นฐานซึ่งใช้ อาวุธในร่างกาย
ที่มีอยู่เพ่ือป้องกันตนเองหรือแสดงอ านาจให้คู่ต่อสู้เกรงขาม โดยมีลีลามวยมากมายหลาย แบบและร าต่อเนื่องเป็นข
บานท่า แต่ละท่าจะมีชื่อเรียกดังนี้ เสือส าอางย่างสามขุม กุมภัณฑ์ถอยทัพ ลับหอกโมกสักข์ ตกผาบปราบมอญ ทะยาน
เหยื่อเสือลากเสือ ไก่เลียบเล้า พระรามน้าวคันศร กินนรเข้าถ้ า เตี้ยต่ าเสือหมอบ ทรพีชนพ่อ ล่อแก้วเมขลา ม้ากระทืบ
โรง โขลงช้างทะยานป่า  การแต่งกายของผู้ร ามวยโบราณ นอกจากจะแต่งด้วยผ้าหยักรั้งปล่อยห้อยชายกระเบนแล้ว 
ตามเนื้อตัวตามขายังนิยมสักลาย ท่อนบนมักจะเป็นรูปสัตว์ที่แผงอก เช่น รูปครุฑ รูปงู รูปเสือ รูปหนุมาน ส่วนตามโคน
ขาจะสักลายเป็นรูปพืชผัก เช่น ลายต้นข้าว ผักกูด คติความเชื่อในเรื่องสักลายนี้  แต่โบราณถือว่าเป็นสัญลักษณ์ความ
เข้มแข็ง เป็นที่พึงพอใจของสตรีเพศ บางรายอาจมีคติเรื่องความคงกะพัน ผสมกับความสวยงามด้วย นักมวยโบราณจะ
มีตะกรุดรัดแขน ภายในตะกรุดมีเครื่องรางของขลังที่ตนนับถือ สวมมงคลที่ศีรษะในขณะที่ไหว้ครู เช่นเดียวกับมวยเวที
ในปัจจุบัน จะถอดมงคลออกเมื่อถึงบทที่จะต้องร่ายร าหรือต่อสู้ ความงดงามของมวยโบราณอยู่ที่ท่าทางการไหว้ครู ใช้
ลีลาจากอากัปกิริยาของสัตว์ เช่น เสือ ช้าง ม้า วัว ควาย มาดัดแปลงด้วยลีลาของนักมวยแล้วเคลื่อนไหวเหยาะย่างให้
เข้ากับเสียงกลอง เสียงแคน นักมวยบางคนยังน าเอาท่าทางของลิง ยักษ์ ในเรื่องรามเกียรติ์มาประดิษฐ์เป็นท่าทางร่าย
ร าอย่างสวยงามอันเนื่องมาจากความงดงามของมวยโบราณซึ่งเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสานและ
ชั้นเชิงของการต่อสู้ จึงท าให้ครูมวยโบราณคิดประดิษฐ์ท่าทางของการแสดงมวยโบราณข้ึน มวยโบราณจึงมิใช่มวยที่ชก
กันเอาแพ้ชนะ  
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
   2.1 เพ่ือให้ตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกศิลปวัฒนธรรมอีสานในการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณ
สกลนคร 
           2.2 เพ่ืออนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมด้านในการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
           2.3 เพ่ือสืบทอด-เผยแพร่การในการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไทยมิ
ให้สูญหาย  
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
          1.กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา มสธ. ประชาชนทั่วไป                                                                                                           

2.ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย :  100 คน                                                                                                                                       
3.พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย : ในเขตพ้ืนที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

  
4. ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
          จัดโครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
          วันที่ 9 มกราคม 2559 ณ อบต.บ้านจั่น ติดกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 เวลา 07.00-16.00 น. 
5. มีผู้ร่วมกิจกรรมจ านวน 207 คนประกอบด้วย  
          ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จงัหวัดอุดรธานี  
          นักเรียน เยาวชน 
          ประชาชนทั่วไป  
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บันทึกข้อความและค าสั่งทีเ่กี่ยวข้องกบัการด าเนินงาน 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
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ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
                                                            ที่ ๒ /๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 
------------------------------------- 

       ตามที่  มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเงิน แผ่นดิน ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้                         
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ให้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ                 
สืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านจั่น (อยู่ติดกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี) เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึง
ขอแต่งตั้งบุคลากรในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 
 

๑. ประธานด าเนินงาน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
      ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ / พิธีกร  

     ๒.๑ นางพรรษชลแข็งขัน งานที่รับผิดชอบ ด าเนินจัดโครงการและสรุปติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
๓. เจ้าหน้าที่กองกลาง/ประสานงาน/ต้อนรับ  

      ๓.๑  นางสาวสายใจ  อินทะพุฒ  ๓.๒ นางปฏิมา พุทธน  
งานที่รับผิดชอบ  ต้อนรับประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียน  
๔. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  
     ๔.๑  นางสาวพรนภา นวนมะณี  ๔.๒  นายคมสัน มูลอามาตย์    
งานที่รับผิดชอบ ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง  
๕. พนักงานดูแลสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  

                ๕.๑ นายอนันฐชัย ทองถิน  
                                                              
 

    ทั้งนี้ให้กรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่โครงการ : สืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณ
สกลนคร ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ต่อไป 

 
 

 
                      สั่ง ณ วันที่  ๖ มกราคม ๒๕๕๙ 

               
                    (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

                          ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/พิเศษ                                        ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                                บ้านค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                              อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

                       ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย บัตรเชิญ/ก าหนดการ   
 

               ด้วย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ให้จัดโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม โครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร ในวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๙             
วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น ต าบลบ้านจั่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือให้ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. เยาวชน นักเรียน ได้ตระหนักเห็นคุณค่ามรดกทาง
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสาน อนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและสืบทอดการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านของจังหวัดสกลนคร
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่  
 

              ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว         
ในวันพฤหัสที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมอบหมายให้นางพรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์                 
๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ เป็นผู้ประสานงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบพระคุณ
อย่างสูง มา ณ โอกาสนี้  
 

 
                ขอแสดงความนับถือ 

                 
               (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

              ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
 

 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
อีเมล์  meka75@hotmail.com 
(นางพรรษชล แข็งขัน) ประสานงาน 
 

mailto:meka75@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๓๔๖                                          ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                                   บ้านค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                        อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
 
 

เรื่อง   ขอเชิญเป็นวิทยากร 
เรียน  อาจารย์นเรศ สุริยะชัย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ   
 

              ด้วย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ให้จัดโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม โครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร ในวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๙             
วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง                    
จังหวัดอุดรธานี (อยู่ติดกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ) เพ่ือให้ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. เยาวชน 
นักเรียน ได้ตระหนักเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสาน อนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและสืบทอดการ
แสดงศิลปะพ้ืนบ้านของจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่ 
 

              ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเชิญท่านเป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการท าปราสาทผึ้ง 
ในวันเวลาดังกล่าว โดยมอบหมายให้นางพรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ เป็นผู้ประสานงาน 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้  
 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
อีเมล์  meka75@hotmail.com 
(นางพรรษชล แข็งขัน) ประสานงาน 
 

mailto:meka75@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว ๑๓๔๗                                        ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                                   บ้านค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                        อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

                   ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมโครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน...  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัตรเชิญ 
 
      ด้วย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ให้จัดโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม โครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร ในวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๙             
วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง                    
จังหวัดอุดรธานี (อยู่ติดกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ) เพ่ือให้ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. เยาวชน 
นักเรียน ได้ตระหนักเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสาน อนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและสืบทอดการ
แสดงศิลปะพ้ืนบ้านของจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่ 
 

               ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านเพ่ือเป็นเกียรติพร้อมส่งนักเรียนร่วมโครงการ 
ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

           ขอแสดงความนับถือ 

          
         (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

        ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
อีเมล์  meka75@hotmail.com 
(นางพรรษชล แข็งขัน) ประสานงาน 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/                                          ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                                   บ้านค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                        อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

                   ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติและจัดท าข่าวโครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
เรียน  ผู้จัดการบริษัทโฮมเคเบิล อุดรธานี  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัตรเชิญ 
 
      ด้วย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ให้จัดโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม โครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร ในวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๙             
วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง                    
จังหวัดอุดรธานี (อยู่ติดกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี) เพ่ือให้ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. เยาวชน 
นักเรียน ได้ตระหนักเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสาน อนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและสืบทอดการ
แสดงศิลปะพ้ืนบ้านของจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่ 
 

               ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านเพ่ือเป็นเกียรติร่วมโครงการพร้อมจัดส่ง
บุคลากรจัดท าข่าว ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่าน ขอขอบพระคุณ
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

           ขอแสดงความนับถือ 

          
         (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

        ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
อีเมล์  meka75@hotmail.com 
(นางพรรษชล แข็งขัน) ประสานงาน 
 

mailto:meka75@hotmail.com
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โครงการและค าของบประมาณในแผนปฏิบัตริาชการ                                                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

(1)  ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
      ชื่อโครงการ : สืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร (งบประมาณ 45,000 บาท) 
      หน่วยงาน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
          (1)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ   
          1.1.1 เพ่ือให้ตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกศิลปวัฒนธรรมอีสานในการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวย

โบราณสกลนคร 
          1.12 เพ่ืออนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมด้านในการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
          1.1.3 เพื่อสืบทอด-เผยแพร่การในการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์

ไทยมิให้สูญหาย  
          (1.2) ลักษณะโครงการ 

  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านความมั่นคง 
(1.3) สถานภาพของโครงการ 

โครงการเดิม โครงการใหม่ 
(1.4) ประเภทของโครงการ 

พัฒนา ด าเนินการปกติ 
(1.5) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2559  สิ้นสุดปี 2559 
(1.6) สถานที่ด าเนินโครงการ : อบต.บ้านจั่น ติดกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

  (2)  ที่มาและความต้องการ 
(2.1) ที่มา : 
        ในปัจจุบันจังหวัดสกลนครเป็นแหล่งเดียวที่ยังมีมวยโบราณในงานเทศกาลงานบุญประเพณี เช่น 

เทศกาลแห่ปราสาทผึ้ ง ในเทศกาลออกพรรษา ชาวบ้านจะจัดขบวนแห่ของคุ้มวัด เข้ าร่ วมขบวนอย่ าง
สนุกสนาน โดยเฉพาะชาวสกลนคร ถือกันมาแต่โบราณว่าเมื่อถึงเทศกาลบุญพระเวสเทศน์มหาชาติแล้ว ชาวคุ้ มจะ
จัดเป็นขบวนแห่ฟ้อนร าไปตามถนนผ่านหน้าบ้านผู้คนเพ่ือบอกบุญ ท าบุญร่วมกันถวายแด่องค์พระธาตุเชิงชุม ขบวนแห่
ของชาวคุ้ม นอกจากจะประกอบด้วยผู้คนทั้งหนุ่มสาว เฒ่าชราแต่งกายสวยงามตามแบบพ้ืนเมือง ฟ้อนร าไปตามถนน
หนทางแล้ว ยังมีนักมวยของแต่ละคุ้มน าหน้าขบวนเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น นักมวยแต่ละคนจะนุ่งโจงกระเบนหยักรั้ง
ปล่อยชายกระเบนห้อยลงมาพองาม ด้วยเหตุนี้เองชาวบ้านจึงมักเรียกนักมวยว่า "พวกเสือลากหาง"        

ร ามวยโบราณซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้แขนงหนึ่งของลูกผู้ชายในสมัยโบราณ เป็นการต่อสู้ขั้นพ้ืนฐานซึ่งใช้ อาวุธ
ในร่างกายที่มีอยู่เพ่ือป้องกันตนเองหรือแสดงอ านาจให้คู่ต่อสู้เกรงขาม โดยมีลีลามวยมากมายหลาย แบบและร า
ต่อเนื่องเป็นขบานท่า แต่ละท่าจะมีชื่อเรียกดังนี้ เสือส าอางย่างสามขุม กุมภัณฑ์ถอยทัพ ลับหอกโมกสักข์ ตกผาบปราบ
มอญ ทะยานเหยื่อเสือลากเสือ ไก่เลียบเล้า พระรามน้าวคันศร กินนรเข้าถ้ า เตี้ยต่ าเสือหมอบ ทรพีชนพ่อ ล่อแก้ว
เมขลา ม้ากระทืบโรง โขลงช้างทะยานป่า  การแต่งกายของผู้ร ามวยโบราณ นอกจากจะแต่งด้วยผ้าหยักรั้งปล่อยห้อย
ชายกระเบนแล้ว ตามเนื้อตัวตามขายังนิยมสักลาย ท่อนบนมักจะเป็นรูปสัตว์ที่แผงอก เช่น รูปครุฑ รูปงู รูปเสือ รูป
หนุมาน ส่วนตามโคนขาจะสักลายเป็นรูปพืชผัก เช่น ลายต้นข้าว ผักกูด คติความเชื่อในเรื่องสักลายนี้   แต่โบราณถือ
ว่าเป็นสัญลักษณ์ความเข้มแข็ง เป็นที่พึงพอใจของสตรีเพศ บางรายอาจมีคติเรื ่องความคงกะพัน ผสมกับความ

  ผด.1 
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สวยงามด้วย นักมวยโบราณจะมีตะกรุดรัดแขน ภายในตะกรุดมีเครื่องรางของขลังที่ตนนับถือ สวมมงคลที่ศีรษะใน
ขณะที่ไหว้ครู เช่นเดียวกับมวยเวทีในปัจจุบัน จะถอดมงคลออกเมื่อถึงบทที่จะต้องร่ายร าหรือต่อสู้  ความงดงามของ
มวยโบราณอยู่ที่ท่าทางการไหว้ครู ใช้ลีลาจากอากัปกิริยาของสัตว์ เช่น เสือ ช้าง ม้า วัว ควาย มาดัดแปลงด้วยลีลา
ของนักมวยแล้วเคลื่อนไหวเหยาะย่างให้เข้ากับเสียงกลอง เสียงแคน นักมวยบางคนยังน าเอาท่าทางของลิง ยักษ์  ใน
เรื่องรามเกียรติ์มาประดิษฐ์เป็นท่าทางร่ายร าอย่างสวยงามอันเนื่องมาจากความงดงามของมวยโบราณซึ่งเป็นศิลปะ
ผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานและชั้นเชิงของการต่อสู้ จึงท าให้ครูมวยโบราณคิดประดิษฐ์ท่าทางของการ
แสดงมวยโบราณขึ้น มวยโบราณจึงมิใช่มวยที่ชกกันเอาแพ้ชนะ  

 

 (2.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ : 
 

            ปัจจุบันจังหวัดสกลนครมีการจัดท าปราสาทผึ้งและเป็นจังหวัดเดียวที่ยังมีมวยโบราณในงานเทศกาลงานบุญ
ประเพณี ดังนั้นเพ่ือไม่ให้ศิลปะที่ดีงามนี้สูญหายไปจากประเทศไทย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงได้เห็น
ความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร ให้คงอยู่ โดยการ
น ามาจัดแสดงให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้รับชมและสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด ารงไว้เพ่ือเอกลักษณ์ของชาติ  และเผยแพร่ไปยังจัด
หวัดอ่ืน   

(2.3) ความเร่งด่วน : - 
 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ชมรมนักศึกษา มสธ. /ประชาชนทั่วไป จ านวน 100 คน  
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
   นักศึกษา มสธ.ในเขตพ้ืนที่ให้บริการ ประชาชนทั่วไป 
  ชมรมนักศึกษา มสธ. /ชมรมบัณฑิต มสธ.  
  หน่วยงานที่มีความร่วมมือด้านการศึกษา/เครือข่าย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 
 อิทธิพลที่มีต่อโครงการ : -  
 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : -  
 

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปีเริ่มต้น - 
ถึงปี 2559 

แผน 
(ผล)* 

ปี 2559 
แผน 
(ผล)* 

ปี 2559 
 

ปี 2560 
 

ปี 2561 
 

ปี 2562 
จบ 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน   100    
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดโครงการฯ 

ร้อยละ   84    

เชิงเวลา     : โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ   100    
เชิงต้นทุน   : โครงการใช้งบประมาณตามท่ี
ก าหนด 

ร้อยละ   100    



 

- 14 - 

 

 (4.2) ผลลัพธ์ : 
    4.2.1.ได้ตระหนักและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมอีสานด้านการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวย
โบราณสกลนคร 
    4.2.2 ไดอ้นุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอีสานด้านการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
    4.2.3 มีการสืบทอด-เผยแพร่ด้านการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
ไทยมิให้สูญหาย 

 

 (4.3) ผลกระทบเชิงบวก :  
4.2.1 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา มสธ.ประชาชน กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4.2.2 สร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

                  เชิงลบ : ...- 
 

(4.4) ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ ต่ ากว่าเป้าหมาย  ตามเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย 
(4.5) การใช้จ่ายงบประมาณ  ต่ ากว่าแผน      ตามแผน   เกินกว่าแผน 
(4.6) สรุปแผนการด าเนินงาน ล่าช้ากว่าแผน  ตามแผน    เกินกว่าแผน 

(5) วงเงินของโครงการ 
ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

 2559 45,000 - 45,000 
 (6) กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ 

แหล่งเงิน 
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า 

ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 
รวมทั้งสิ้น      
เงินงบประมาณ      
2.1 ค่าตอบแทน      20,700          บาท 
1.ภมูิปัญญาไทยด้านการท าปราสาทผึ้ง 1คน  
2.วิทยากรฝึกปฏิบัติ 1 คน  
3.ค่าจัดจ้างการแสดงศิลปะร ามวยโบราณ (30 คน) 1 แห่ง 
4.ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่กองกลาง/เจ้าหน้าที่พัสดุ/พขร.รวม6  คน 
- วันหยุดวันละ 350 บาท ( 350 X6) 
5.ค่าพาหนะเดินทาง(ไป-กลับ)ของภูมิปัญญาไทย/วิทยากรฝึก2 คน  

  
3,600 
1,800 

12,000 
 

2,100 
800 

   

2.2 ค่าใช้สอย 17,600 บาท 
1)  อาหารอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม                  
ภูมิปัญญาไทย และเจ้าหน้าที่ 110 คน วันละ 160 บาท 1 วัน 
(110X160X1) 

  
17,600 
 

   

2.3 ค่าวัสดุ  6,700 บาท 
1) ค่าวัสดุตกแต่งเวทีและสถานที่  

  
6,700   

   

รวม – สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน -  45,000    
 
 หมายเหตุ... ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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 (7) ความเหมาะสมของโครงการ 
 (7.1) ความพร้อมของพื้นที่ด าเนินการ 

มีความพร้อมด าเนินการได้ทันที 
อยู่ในระหว่างเตรียมการ 
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม 

 (7.2) ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน 
ต่ ามาก  
ต่ า   
ปานกลาง   
สูง   
สูงมาก  

 (7.3) ความพร้อมของการบริหารจัดการ 
ต่ ามาก  
ต่ า   
ปานกลาง   
สูง  สูงมาก  

(7.4) ความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
ต่ ามาก  
ต่ า   
ปานกลาง   
สูง   
สูงมาก  

(7.5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  
  ไม่มี 
(7.6) แนวทางการประเมินผล 
    - ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ประเมินตนเอง 
 ผู้ประเมินอิสระ 

- แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน (Post  Evaluation) 
ประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation) 

(8) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
(9) แนวทางแก้ไข : .(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)... 
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โครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น ติดกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

วันที่ 9 มกราคม 2559  
 

 

วัน/เวลา 08.00-09.00 น. 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 
 

9 
มกราคม 
2559 

 
 ลงทะเบียนร่วมโครงการ  
(ชมรมนักศึกษา มสธ. อุดรธานี  เยาวชน 
นักเรียน ครู ประชาชน จ านวน 207 คน ) 
 แนะน า/ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พิธีเปิด  
 กล่าวต้อนรับ โดย  
นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการ  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 พิธีเปิด/ให้โอวาท โดย 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น 
 
 
 
 
…………….. 
 พิธีกร  
 1.นายดุสิต ศรีสูงเนิน  
   นักวิชาการการศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านจั่น 
 2.นางพรรษชล แข็งขัน บรรณารักษ์
ช านาญการ 
   หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา  
   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี   
 

 
 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
 แสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ประกอบการร ามวยโบราณ
สกลนคร 
     โดย ชมรมรักษาดินแดน 
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 
 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ฟ้อนนกยูงสกลนคร 
 แสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ประกอบการฟ้อนนกยูงสกลนคร 
     โดย ชาวบ้านจังหวัดสกลนคร 
 ข้อคิดจากภูมิปัญญาไทย              
ด้านศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
 ข้อคิดจากภูมิปัญญาไทยด้าน
การฟ้อนนกยูงสกลนคร  
 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปราสาทผึ้ง  
 สาธิตวิธีการท าปราสาทผึ้ง 

 
 
 

วิทยากร  
อาจารย์นเรศ สุริยะชัย และคณะ  
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร 
 
 
 

 

 
(ต่อ) 
 ฝึกท าปราสาทผึ้ง            
ให้กับเยาวชน นักเรียน            
ครู ประชาชน 
 ข้อคิดจากภูมิปัญญา
ไทยด้านการท าปราสาทผึ้ง  
 มอบเกียรติบัตร 
 /พิธีปิด  
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เอกสารประกอบโครงการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
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สืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 

    
การแห่ปราสาทผึ้ง 

ความส าคัญ 
             งานแห่ปราสาทผึ้งในเทศกาลออกพรรษาของชาวอีสานแม้ว่าจะมีอยู่ทั่วไปหลายจังหวัด แต่ก็ไม่จัดใหญ่โต
และปฏิบัติต่อเนื่องเช่นของเมืองสกลนคร การพัฒนารูปแบบปราสาททรงโบราณเป็นทรงตะลุ่ม ทรงหอผึ้งแบบโบราณ
ยังไม่พัฒนาเป็นรูปทรงปราสาทผึ้งดังกล่าวย่อมเกิดแง่คิดในหลายประเด็น โดยเฉพาะในด้านรูปแบบและเนื้อหา ว่ามี
การอนุรักษ์ประยุกต์ดัดแปลงหรือสร้างใหม่อย่างไร ประเด็นดังกล่าวไม่ควรข้ามไป เพื่อความเข้าใจจึงขอน าเรื่องราว
ของปราสาทผึ้งมารื้อฟ้ืนให้ทบทวนกันโดยสรุปย่อ ดังนี้ 
 

             1) ยุคต้นผึ้ง–หอผึ้ง ชาวอีสานในบางท้องถิ่นที่เชื่อกันว่า การท าต้นผึ้ง ดอกผึ้ง ท าเพ่ือเป็นพุทธบูชาให้กุศล
แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ดังนั้นเมื่อมีญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงในหมู่บ้านถึงแก่วายชนม์ลงจึงพากันไปช่วยงานศพ (งานเฮือนดี) 
เท่าที่จะช่วยงานได้ ดังมีค ากล่าวว่า "ผู้หญิงห่อข้าวต้ม ตัดตอก บีบข้าวปุ้น ผู้ชายหักหอผึ้ง" ค าว่า หักหอผึ้ง ก็คือ การ
หักตอกท าต้นผึ้งนั่นเอง กล่าวกันว่าในการไปช่วยงานศพ หรืองานบุญแจกข้าวนั้นผู้ชายจะต้องน าพร้าติดตัวมาดว้ย 
ทั้งนี้เพราะใช้ท างานทุกอย่างนับแต่ ถากไม้ตัดฟืนและจักตอกท าต้นผึ้ง หอผึ้ง ต้นผึ้ง ท าจากต้นกล้วยขนาดเล็ก ตัดให้
ยาวพอสมควร แต่งล าต้น ก้านท าขาหยั่งสามขาให้ยึดต้นกล้วยเข้าไว้เพื่อตั้งได้ จากนั้นน าขี้ผึ้งมาเคี่ยวให้หลอมเหลว
เพื่อใส่ลงในแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ท าจากผลไม้ เช่น ผลสิมลี (สิมพี ส้มพอดี โพธิสะเล) นอกจากนี้ยังอาจให้ผลมะละกอ
ขนาดเล็กคว้านภายในแต่งให้เป็นดอกเป็นแฉกตามต้องการ จากนั้นก็น ามาพิมพ์จุ่มขี้ผึ้งแล้วยกขึ้น น าไปแช่น้ า ขี้ผึ้งจะ
หลุดออกจากพิมพ์เป็นดอกดวงตามแบบแม่พิมพ์ ทก่อนน าดอกผึ้งไปติดที่ก้านกล้วย ต้นกล้วย ช่างท าต้นผึ้งจะหั่นหัว
ขมิ้นให้เป็นแว่นกลมใช้ไม้กลัดเสียบแว่นขมิ้นรองดอกผึ้ง เพื่อมิให้ดอกผึ้งอ่อนตัวจนเสียรูปทรง การท าต้นผึ้ง จะท าให้
เสร็จก่อนวันเก็บอัฐิธาตุผู้ตาย ในวันเก็บอัฐิ ญาติพ่ีน้องจะน าต้นผึ้งไปด้วย หลังจากใช้ก้านกล้วยคีบอัฐิมาท าเป็นรูปคน
กลับธาตุ ก็จะน าต้นผึ้งมาวางที่กองอัฐิ พระสงฆ์ชักบังสุกุลกลบธาตุ ก่อนที่จะน าอั ฐิไปบรรจุในสานที่อันเหมาะสม
ต่อไป ต้นผึ้งจึงให้เพ่ือพิธีกรรมดังกล่าว หอผึ้งมีความเกี่ยวพันกับต้นผึ้งอย่างใกล้ชิด และเป็นต้นก าเนิดของการแห่ 
ปราสาทผึ้ง  

  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb59nIgfTKAhUUC44KHSnTBHIQjRwIBw&url=http://board.postjung.com/715428.html&bvm=bv.114195076,d.c2E&psig=AFQjCNEbiaNqG6c_J8DNHTMTepoj4t3hBw&ust=1455427785573997
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjds6PtifTKAhWCbY4KHZyJD1wQjRwIBw&url=http://www.thaifest.org/thailand_festival/detail/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5/407&bvm=bv.114195076,d.c2E&psig=AFQjCNEplridEDO9f0sjOW8H6fPvbJI2Hw&ust=1455430057389915
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiajJfegvTKAhXBkY4KHWvQBHUQjRwIBw&url=http://www.phunacomeresort.com/index.php/th/2013-09-06-20-34-29/104-ac008&bvm=bv.114195076,d.c2E&psig=AFQjCNEhukFXqnFsrtICBdhlpCJmSWO_6w&ust=1455428187412017
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4zI_Mh_TKAhWRCY4KHXL3BX8QjRwIBw&url=http://ploythai602.blogspot.com/p/blog-page_2292.html&psig=AFQjCNHRhcnjfvjPBZ5swxELYIGeoiGQ8A&ust=1455429502011342
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             ในปัจจุบันหอผึ้งมีลักษณะเป็นทรงตะลุ่ม ท าโครงด้วยไม้ไผ่ จักตอกผูกเสริมด้วยกาบกล้วย ก้านกล้วย โครง
หอผึ้งจะท าเป็นรูปสี่เหลี่ยม 2 ชั้นต่อกันคล้ายเอวขันหรือเอวพานภายในโครงไม้จะโปร่ง เพ่ือให้บรรจุเครื่องอัฐบริขาร
ได้ทั้ง 2 ชั้น เป็นที่สังเกตว่าหอผึ้งจะมี 2 รูปแบบ ต่างกันเล็กน้อย คือ บางแห่งท าหอ 2 ชั้น มีขนาดไล่เรี่ยกันแต่บาง
แห่งท าชั้นล่างใหญ่ กว้าง ชั้นบนเหนือเอวขันท าทรงขนาดเล็กให้รับกับฐานล่างให้ดูพองาม การประดับหอผึ้ง ยังนิยม
ประดับดอกผึ้งตามโครงกาบกล้วย ก้านกล้วยแม้จะมีการแทงหยวกเป็นลวดลายบ้างแล้ว ก็ยังไม่เน้นความงดงามของ
ลายหยวกกล้วยเป็นส าคัญ หอผึ้งดังกล่าวจะท าให้เป็นคานหาม เพ่ือใช้แห่ไปถวายวัด ส่วนประกอบส าคัญยังเป็นโครง
ซึ่งท าด้วยตอกไม้ไผ่อยู่ จึงยังเรียกการท าหอผึ้ง แต่เดิมก็ยังคงท าควบคู่ไปกับการท าต้นผึ้ง ประเพณีชาวอีสานถือวา่ 
เมื่อถึงวันท าบุญ ถวายทานแก่ผู้ตายในงานแจกข้าว เมื่อถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์แล้ว ก็ถวายหอผึ้งเพื่ออุทิศส่วน
กุศลแก่ผู้วายชนม์ ดังมีค าถวายถึงปราสาทผึ้งตอนหนึ่งว่า "…อิมานะ มะยังภัณเต มธุบุปผะ ปะสาทัง" แม้ว่าการถวาย
หอผึ้ง จะกระท าอยู่ในงานแจกข้าว แต่ชาวอีสานในหมู่บ้านต่างๆก็ยังถือว่า ควรจัดงานอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนม์ 
ในช่วงวันออกพรรษาดังนั้นจึงนิยมหากิ่งไม้ หนามไผ่ มาสุมบริเวณที่เผาศพ มิให้สัตว์มาขุดคุ้ย พร้อมปักไม้กั้นรั้วคอก
ไว้ เมื่อออกพรรษา วันมหาปวารณาจึงท าบุญแจกข้าว โดยเลือกเอาวันขึ้น 15 ค่ า หรือแรม 1 ค่ า ในเวลาเย็นจึงท าพิธี
แจกข้าว พอถึงเวลาเย็นชาวบ้านจึงแห่หอผึ้งไปยังวัดที่ก าหนด ต าบลหนึ่งมักก าหนดวัดส าคัญๆเป็นที่หมาย ชาวบ้าน
จะสร้างตูบผาม ปะร าพิธีไว้รับขบวนแห่ ซึ่งประกอบด้วย 
 

             1. ขบวนฆ้อง กลองน าหน้า   3. ขบวนหอผึ้ง 
             2. ขบวนกองบัง (บังสุกุล) หรือขบวนอัฐิผู้ตาย  4. ขบวนต้นกัลปพฤกษ์ 
             การถวายหอผึ้ง แก่ภิกษุสงฆ์ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ว่าจะท าหอผึ้งจ านวนกี่หอ บางแห่งลูกหลานผู้ตายก็จะ
ท าเป็นของตนเองคนละ 1 หอ บางแห่งถือว่าจะต้องช่วยกันท าถวายพระสงฆ์ให้ครบทุกวัดที่นิมนต์มาสวดมนต์เย็น  
การฉลองหอผึ้งหลังจากสวดมนต์เย็น มีเทศนาให้เกิดบุญกุศล แล้วมีการฉลองสนุกสนานรื่นเริง วันรุ่งเช้าจึงถวาย
อาหารพระสงฆ์ แล้วถวายหอผึ้งเป็นเสร็จพิธี 
             จะเห็นว่า ประเพณีแห่ต้นผึ้งดังกล่าว เป็นเรื่องราวที่มีคติความเชื่อมาจากงานบุญแจกข้าวโดยเฉพาะ แต่
ต่อมาประเพณีดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นให้ใหญ่โต ในกลุ่มชาวเมืองสกลนครที่มีคุ้มวัดต่างๆที่อยู่ใกล้-ไกลวัดพระธาตุเชิงชุม
ด้วยเหตุหลายประการ เช่น 
             1. พุทธศาสนิกชน เชื่อกันว่า การท าบุญในวันออกพรรษาหรือวันเทโวโรหนะ (วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก) 
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกทั้งสาม (มนุษย์โลก เทวโลก ยมโลก) จะมองเห็นความเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน และโดย
พุทธานุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวบ้านได้เห็นหอผึ้งที่ตนท าถวาย ชาวคุ้มต่างๆจึงได้พากันจัดท ามาถวายเป็น
ประเพณีทุกปี 
             2. วัดพระธาตุเชิงชุมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่พระพุทธเจ้ามาประชุมรอยพระพุทธบาทถึง ๔ พระองค์ 
การน าหอผึ้งมาถวายเป็นพุทธบูชารอยพระพุทธบาทย่อมเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง 
             3. เป็นการท าบุญกุศลในช่วงเทศกาลออกพรรษา บรรดาญาติพ่ีน้องที่อยู่ห่างไกลได้มาพบกัน หลังจาก 
หว่านกล้า ปักด าแล้ว ยังได้จัดประเพณีแข่งเรือของคุ้มวัดต่างๆให้สนุกสนาน ชาวบ้านได้มีโอกาสท าบุญร่วมกัน 
             2) ยุคปราสาทผึ้งทรงหอ ปราสาทผึ้งทรงหอเล็กๆมี 2 รูปแบบ คือ ทรงหอมียอดประดับหลังคาและ
ปราสาททรงสิม หรือศาลพระภูมิที่มีขนาดเตี้ย ป้อมกว่าชนิดแรก แต่ไม่มีหลังคาเรียงขึ้นเป็นยอดปราสาทชนิดหลังนี้
พบเห็นในสกลนคร เมื่อไม่นานมานี้ 
             2.1 ปราสาททรงหอ มียอดประดับหลังคาแหลมสูง 
             2.2 ปราสาทผึ้งทรงสิมหรือทรงศาลพระภูมิ 
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        ปราสาททรงหอมียอดประดับหลังคาแหลมสูง                  ปราสาทผึ ้งทรงสิมหรือทรงศาลพระภูมิ 
             3) ยุคปราสาทผึ้งเรือนยอด พระมหาวารีย์กล่าวใน"ประวัติการท าปราสาทผึ้ง"ตอนหนึ่งสรุปความวา่แต่
เดิมเมื่อมีชุมชนเกิดขึ้นรอบๆวัดพระธาตุเชิงชุม ประชาชนบางต าบล เช่น ต าบลงิ้วด่อน ได้รับหน้าที่เป็นผู้รักษา
ปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุเชิงชุม ที่เรียกว่า"ข้าพระธาตุ"ครัวเหล่านี้ไม่ต้องเสียเงินส่วนให้หลวง ต่อมาพระเถระผู้เป็น   
เจ้าคณะต าบลงิ้วดอน มีลูกศิษย์และประชาชนในต าบลใกล้เคียงเลื่อมใสมากขึ้น จึงได้ชักชวนเจ้าอาวาสและประชาชน
ที่อยู่ในต าบลใกล้เคียงคือ ต าบลดงชน ต าบลดงมะไฟ ต าบลห้วยยาง ต าบลโดนหอม ต าบลบึงทะวาย ต าบลเต่างอย 
เข้ามาร่วมเป็นข้าพระธาตุด้วย และแม้ว่าในเวลาต่อมาได้มีการยกเลิกหมู่บ้านข้าพระธาตุให้ทุกคนเสียภาษีแก่ท้อ งถิ่น
แล้วก็ตาม แต่ชาวบ้านรอบนอกๆก็ยังมีประเพณีท าบุญถวายพระธาตุในช่วงข้างขึ้น เดือน 11 ของทุกปี ในช่วงวันขึ้น 
1 ค่ า ถึงวันขึ้น 13 ค่ า เป็นช่วงน าข้าวเม่าและต้นผึ้งมาถวายองค์พระธาตุเชิงชุม โดยมีความหมายถึงการขอลาองค์
พระธาตุไปอยู่ในนาเก็บเกี่ยวข้าว ลักษณะรูปทรงปราสาทเรือนยอด รูปแบบปราสาทผึ้งที่ท าด้วยไม้ไผ่เหลาเป็นเส้น 
หรืออาจท าด้วยโครงไม้ระแนงมีดอกผึ้งประดับตามกาบกล้วย ซึ่งใช้ศิลปะการแทงหยวกได้ เปลี่ยนไปจากเดิมในราว 
พ.ศ.2496 โดยคณะกรรมการจัดงานประกวดปราสาทผึ้งเทศบาลสกลนคร เห็นว่าไม่สามารถพัฒนารูปแบบลวดลาย
องค์ประกอบให้วิจิตรพิสดารได้จึงได้เปลี่ยนเป็นการท าปราสาทผึ้งโดยท าปราสาทเป็นโครงไม้ เป็นทรงปราสาท
จตุรมุขมีเรือนยอดเรียวหรือที่เรียกวา "กุฎาคาร" ตัวอาคารทั้งสี่ด้านต่อเป็นมุขยื่นออกไปมีขนาดเท่ากัน บางแห่งสร้าง
ปราสาท 3 หลังติดกัน นอกจากนี้ยังเน้นความประณีต ในการตกแต่งลวดลายการท าปราสาทผึ้งโดยท าปราสาทเป็น
โครงไม้ เป็นทรงปราสาทจตุรมุขมีเรือนยอดเรียว หรือที่เรียกว่า "กุฎาคาร" ตัวอาคารทั้งสี่ด้านต่อเป็นมุขยื่นออกไปมี
ขนาดเท่ากัน บางแห่งสร้างปราสาท 3 หลังติดกัน นอกจากนี้ยังเน้นความประณีต ในการตกแต่งลวดลาย 

                      
การท าปราสาทผึ้งเรือนยอด 
            กล่าวโดยย่อขั้นตอนในปราสาทผึ้งเรือนยอด ประกอบด้วย 
            1. การท าโครงไม้ โดยการเลือกรูปแบบ ออกแบบ ให้โครงไม้มีสัดส่วนสวยงามทั้งนี้โดยใช้ช่างไม้ที่มีความ
เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ โครงไม้เหล่านี้มักใช้เพียง 4-5 ปีก็จะเปลี่ยนหรือขายให้ผู้อ่ืน 
            2. การออกแบบลวดลายที่ใช้ประดับส่วนต่างๆพร้อมทั้งการใช้สีซึ่งจะต้องคิดไว้อย่างพร้อมมูล 
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            3. การแกะลวดลาย และการพิมพ์จากดินน้ ามันหรือวัสดุทางวิทยาศาสตร์อ่ืนๆก่อนท าแม่พิมพ์ 
            4. การหล่อขี้ผึ้ง-การแกะขี้ผึ้งตามแบบที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนนี้อาจใช้ทั้งขี้ผึ้งแท้ ขี้ผึ้งผสมหรือสารวิทยา 
ศาสตร์ ทั้งนี้แล้วแต่ความช านาญของช่างแต่ละแห่งแต่โดยทั่วๆไปมักใช้การหล่อขี้ผึ้งอ่อนลงในแม่พิมพ์แล้วลอกออก 
ตกแต่งให้ขี้ผึ้งมีลวดลายเด่นชัดหรือตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก 
            5. การประดับตกแต่งตามด้วยอาคารปราสาทด้วยการใช้เข็มหมุดหรือเชื่อมให้ยึดติดกัน ปัจจุบันการท า
ปราสาทผึ้ง เป็นงานใหญ่ที่มีการเตรียมการจัดไม่น้อยกว่า 3 เดือน ส าหรับคุ้มวัดที่ลงมือท าทุกขั้นตอน แต่ความสับสน
วุ่นวายทางเศรษฐกิจท าให้ประกอบเอง สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่คุ้มวัดเป็นศูนย์รวมการท า
ปราสาทผึ้งหรืองานบุญต่างๆ 

 
พิธีกรรม 
           พิธีกรรมในประเพณีปราสาทผึ้งของชาวจังหวัดสกลนคร กล่าวได้ว่า ขึ้นอยู่กับ ความเชื่อของการท าปราสาท
ผึ้งแต่ละชนิด แต่ละยุคสมัย กล่าวคือ ในยุคที่มีการท าหอผึ้งทรงตะลุ่มด้วยโครงไม้ไผ่ กาบกล้วย ก้านกล้วยประดับ
ดอกผึ้งนั้น เมื่อน าไปเพื่อถวายพระสงฆ์ ตลอดจนการท าปราสาทผึ้งทรงหอผี และปราสาทผึ้งทรงจตุรมุข เมื่อน าไป
ถวายพระสงฆ์ จะกล่าวค าถวายเป็นภาษาบาลีดังนี้ "อิมานิ มะยังภัณเต มธุบุปยะ ปะสาทัง"หลังจากนั้นจึงทิ้งปราสาท
ผึ้งไว้ที่วัด 3 วัน 7 วัน แล้วจึงน ากลับ บางแห่งก็มอบถวายทิ้งไว้ที่วัด ในปัจจุบันเมื่อมีการท าปราสาทผึ้งจตุรมุขขนาด
ใหญ่ลงทุนมากเมื่อพระสงฆ์รับถวายปราสาทผึ้งแล้วจะตั้งไว้ให้ประชาชนชมระยะสั้นๆ 1 คืน แล้วจะน ากลับคุ้มวัดของ
ตน อย่างไรก็ดีในสมัยโบราณกล่าวว่า ประเพณีของชาวคุ้มวัดก่อนท าปราสาทผึ้ง 3 วัน จะนิยมนิมนต์พระสงฆ์มาสวด
ชัยมงคลคาถาที่หมู่บ้านบริเวณที่จะท าปราสาทผึ้ง 3 คืน เมื่อท าปราสาทผึ้งเสร็จก่อนน าไปถวายวัดจะฉลองคบงนัอีก 
1 วัน 1 คืนจึงน าไปถวายวัด ปัจจุบันพิธีกรรมดังกล่าวไม่เหลือปรากฏให้เห็น แต่หากเริ่มท าปราสาทผึ้งไปทีละขั้ นตอน
กว่าจะเสร็จใช้เวลานานนับ 1 เดือนขึ้นไป ซึ่งต่างจากสมัยโบราณที่ชาวคุ้มช่วยกันท าภายในเวลา 3 วัน 7 วันก็เสร็จ
เรียบร้อย 
สาระส าคัญ 
            ประเพณีปราสาทผึ้ง มีเนื้อหาสาระส าคัญอยู่ที่ความรู้สึกจิตใจที่ได้ปฏิบัติงานตามจารีตประเพณีเกิดความ
มั่นคงทางจิตใจเป็นส าคัญ ส่วนเนื้อหาสาระในด้านต้องการให้เกิดบุญกุศล ก็ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญเช่นเดียวกับในการ
ท าปราสาทผึ้งถวายวัด ถือว่าได้บุญสูงสุดเพราะผึ้งเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาดังปรากฏในพุทธประวัติตอนปาลิไลย
ลิงน ารวงผึ้งมาถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเทโวโรหนะ ที่พระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริยะเปิดโลกให้แลเห็น
ซึ่งกันและกันทั้ง 3 โลก ท าให้มนุษย์เห็นความทุกข์สุขของเทวดามนุษย์และใต้บาดาลตลอดจนตอนอทิสทาน ซึ่งท้าว  
พระยาเสนาอ ามาตย์ มเหสี กษัตริย์แข่งขันกันสร้างปราสาทหรือแม้แต่พระมาลัยก็กล่าวดังปราสาทในสวรรค์ชั้นฟ้า  
อย่างไรก็ดีในสาระของความต้องการบุญกุศลส่วนตัวดังกล่าวมาแล้วยังมีสาระที่ต้องการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ 
ซึ่งอาจได้มาจากคติของชาวจีนที่ท ามาหากินในสกลนคร ที่ท าการตักเป็นรูปทรงบ้านเรือนอาคารเผาอุทิศให้ผู ้ตาย                
แต่หากดัดแปลงเป็นการสร้างอาคารเป็นทรงหอผี ประดับด้วยดอกผึ้งถวายพระสงฆ์อุทิศให้ผู้วายชนม์ 
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         การท าปราสาทผึ้ง 
สร้างสรค์โดย อาจารย์นเรศ อิสริยะชัย 

วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  

 
 
 
 
 
 

การท าปราสาทผึ้งจะต้องมีการออกแบบโครงสร้างก่อน โดยออกแบบสร้างโครงด้วยไม้แล้วแกะแบบลายด้วยดินน้ ามัน
หรือดินเหนียวขึ้นมาก่อน พอได้ลวดลายใบแบบแกะลายแล้วเราก็น าลวดลายเหล่านั้นไปสร้างเป็นแบบพิมพ์ออกมา 
เพ่ือที่จะน าไปหล่อกับขึ้ผึ้งที่เราต้มไว้รอ พอหล่อเสร็จแล้วเราก็แกะขี้ผึ้งออกจากพิมพ์ เพ่ือที่จะน าไปติดปะในโครง
ปราสาทโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
ขั้นตอนการออกแบบ 

1. ขั้นตอนการแกะลาย    4. ขั้นตอนการหล่อ 
2. ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์    5. ขั้นตอนการติดปะ 
3. ขั้นตอนการต้ม 

รายละเอียด  
1) ขั้นตอนการปั้นการแกะลายเมื่อตกลงใจจะปั้นลายแบบใดแล้ว ควรปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1.1 วัดขนาดความกว้าง ความยาวของพ้ืนที่ที่จะติดลายนั้นๆแล้ววาดลงบนกระดาษแข็งน ามาลองเทียบในพ้ืนที่ 
ที่จะติดดูก่อนตัด ปรับรูปแบบขนาดจนพอใจ 

1.2 ใช้ดินน้ ามัน (ดินน้ ามันควรเป็นสีเดียวกันทั้งก้อน) ใช้แปะกดลงบนแผ่นไม้อัดหรือกระจก ให้ได้ความหนา 
บาง ตามที่ต้องการ แล้วน าแผ่นกระดาษแบบลายมาวางทาบลงไป วาด ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก 

1.3 ลงมือแกะลายลงไปบนต้นแบบดินน้ ามันจนเสร็จเรียบร้อย 
1.4 ท าแบบหล่อปูนปลาสเตอร์ หรือยางซิลิโคน หากต้องการความทนทาน ใช้งานได้นาน ตัวลายไม่สึกเร็วก็

หล่อแบบด้วยปูนซีเมนต์ผสมทรายละเอียอดเพียงเล็กน้อย แต่จะเสียเวลานานแม่พิมพ์จะหนักมาก 
1.5 เมื่อหล่อแม่พิมพ์ได้แล้วน ามาใช้หล่อลายได้เลย 

เครื่องมือในการแกะลาย 
ช่างแกะลายควรท าเครื่องมือใช้เองดีที่สุด เพราะจะได้ตามความถนัดของตนเอง ไม่ต้องหาซื้อให้เปลืองเงิน 

สามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อช ารุดเสียหายก็ท าใหม่ได้ ไม่เป็นภาระกับใคร ช่างบางคนอาจใช้เหล็กใส้ในลวดเชื่อม ซี่ล้อ
รถจักรยานยนต์ หรือลวดแขวนผ้าอลูมิเนียม น ามาเจียร หรือ ทุบ 
2) ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์ 

ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์หรือการสร้างแม่พิมพ์นั้น เมื่อช่างแกะลายด้วยดินน้ ามันเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการหล่อ
แม่พิมพ์เพ่ือเป็นแบบหล่อชิ้นงานต่อไป ในสมัยโบราณใช้วิธีแกะผลมะละกอดิบให้เป็นดอกแล้วน ามาจุ่มขี้ผึ้งลอก

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD4PLf__PKAhVJB44KHRoOD4YQjRwIBw&url=http://pantip.com/topic/32707682&psig=AFQjCNGN118bx-Ec67A6Jw2dohPLjKqlHA&ust=1455427061902889


 

- 23 - 

 

ออกเป็นดอก ต่อมาจึงมีการน าปูนปลาสเตอร์มาหล่อเป็นแม่พิมพ์ ก็ใช้ได้อย่างหลากหลายกว้างขวางมาจนถึงปัจจุบัน 
ลายส่วนมากยังต้องใช้แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์อยู่ เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย ราคาถูกหล่อให้แข็งหรือเซ็ ตตัวได้เร็ว แต่อาจมี
ปัญหาได้ลวดลายที่ไม่ค่อยลึกหรือสลับซับซ้อนนัก มีช่างหลายคนทดลองน าเอาน้ ายางพารามาทดลองหล่อท าแม่พิมพ์ 
แต่เมื่อน าไปหล่อกับน้ าขี้ผึ้งซึ่งร้อนมาก แบบพิมพ์ยางพาราก็จะละลาย เสียหาย ลอกพิมพ์ไม่ได้ เมื่อมีการประดิษฐ์
คิดค้นยางซิลิโคนที่มีคุณสมบัติดีกว่ายางพารา จึงได้มีการใช้ยางซิลิโคนอย่างแพร่หลาย เพราะมีข้อดีคือสามารถหล่อ
ลายที่มีความลึกหรือสลับซับซ้อนได้ หล่อลายที่เป็นแผ่นใหญ่ได้ แต่มีข้อจ ากัดคือมีราคาแพงมากหาซื้อได้ยาก ดังนั้นช่าง
จงึเลือกใช้เฉพาะลายที่จ าเป็นจริงๆ เท่านั้น 
3) ขั้นตอนการหล่อ 
           การหล่อแม่พิมพ์ด้วยปูนปลาสเตอร์ เมื่อได้ลวดลายที่ช่างแกะไว้บนแผ่นกระเบื้อง,กระดาน หรือกระจกแล้วให้
น ามาวางในที่ๆระนาบ ท ากรอบไม้หรือใช้ดินน้ ามันปั้นกรอบให้สูงพ่อท่วมตัวลายหรือตามต้องการ แล้วผสมปูน
ปลาสเตอร์มาเททับตัวลายให้ทั่ว อาจเสริมความแข็งแรงด้วยไม้ไผ่หรือลวด กันแตก ภายในแม่พิมพ์ก็ได้ 
ขั้นตอนการผสมปูนปลาสเตอร์ 

3.1 ตักน้ าใส่ภาชนะที่ใช้ผสมปูน ควรเป็นพลาสติกปากกว้างอย่างขันน้ า กะให้พอดีกับปริมาตรที่จะหล่อ
แม่พิมพ์ 

3.2 เปิดถุงปูน แล้วค่อยเทลงในน้ า ให้ปูนละลายลงอยู่ใต้น้ าให้หมด แล้วเทน้ าส่วนเกินทิ้งเหลือแต่ปูนอ่ิมน้ า 
แล้วใช้ไม้คนอย่างรวดเร็ว 

3.3 เมื่อคนได้เนื้อปูนข้นเสมอกันทั่วแล้ว ให้รีบเทลงในกรอบทับลายที่เตรียมไว้ ควรเทไล่จากด้านหนึ่งไปอีก
ด้านหนึ่ง เพ่ือไล่ฟองอากาศออกไปด้วย ไม่ให้เกิดรูอากาศในแม่พิมพ์อันจะท าให้หล่อออกมาไม่ ได้ตามที่แกะลายไว้ 
(ข้ันตอนที่ 1,2,3 นี้ต้องท าอย่างรวดเร็ว ไม่ควรใจเย็น ไม่ผสมปูนเพ่ิม) 

3.4 ปาดหน้าปูนให้เรียบ ได้ระนาบ จะสะดวกเม่ือเราน ามาเทหล่อลาย ไม่ต้องหาอะไรมารองอีก 
3.5 ทิ้งไว้ให้แข็งตัว ประมาณ 20 นาที ใช้เล็บหยิกดูเนื้อปูน หากแข็งได้ที่รู้สึกว่าปูนอุ่นๆให้แกะออกจากแผ่น

พ้ืนได้ รีบแกะต้นแบบดินน้ ามันออก แล้วใช้มีดคม ๆ ตกแต่งแม่พิมพ์ในส่วนคิดว่าจะท าให้ถอดชิ้นงานยากเม่ือหล่อลาย 
การหล่อแม่พิมพ์ด้วยยางซิลิโคน 

ยางซิลิโคน เป็นนวัตกรรมใหม่ทางเคมี มีการค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ใช้กันในวงการอุตสาหกรรม และการ
หล่อเรซิ่น ไฟเบอร์ กลาสส์ แก้วเทียม หินอ่อนเทียม ช่างที่เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ทันสมัยได้ศึกษาทดลองท า แล้วน ามาใช้
เผยแพร่ในงานหล่อลายปราสาทผึ้ง ท าให้ได้ผลงานที่พัฒนาขึ้นมากจนแพร่หลายในปัจจุบัน ผลงานออกมาวิจิตร 
ตระการตา เป็นที่อัศจรรย์ส าหรับผู้ที่พบเห็น จนทางราชการก าหนดเอางานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเมืองสกลนครเป็น
งานเชิดหน้าชูตาบ้านเมือง และส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม 
ขั้นตอนการหล่อยางซิลิโคน 

1. เมื่อแกะลายแม่แบบแล้ว ให้ท ากรอบเช่นเดียวกับการหล่อปูนปลาสเตอร์ 
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ให้พร้อม เช่น ขันน้ า (เช็ดให้แห้ง) ซิลิโคนตัวท าให้แข็งแล้วเอาไม้คน            

(ไม้กวน) 
3. เทน้ ายางซิลิโคนลงในภาชนะท่ีเตรียมไว้ ตามปริมาณที่ต้องการ 
4. หยดน้ ายา ตัวท าให้แข็งลงไปประมาณ 1-5 % หรือแล้วแต่ว่าต้องการให้แข็งเร็วหรือช้า แล้วกวนด้วยไม้กวน

ให้ทั่ว เมื่อแน่ใจว่าน้ ายาเข้ากันทั่วหมดแล้ว จึงค่อยเทไล่จากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งจนทั่วตัวลาย หากน้ ายาไหลลงจาก
ส่วนที่นูน ให้ค่อย ๆ ใช้ไม้เกลี่ยน้ ายาขึ้นคลุมให้หนา ปล่อยไว้จนกว่ายางจะแข็งตัว ระวังอย่าให้มีแมลงหรือสิ่งใดมาเกาะ 

5. เมื่อยางแข็งดีแล้ว หล่อปูนปลาสเตอร์ทับอีกชั้นหนึ่ง เป็นฐานรองแม่พิมพ์ซิลิโคน 
6. เมื่อปูนปลาสเตอร์แข็งตัวดีแล้ว แกะลายออกจากแม่พิมพ์ได้ ตัดแต่งส่วนเกินแล้วใช้หล่อได้เลย 
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4) ขั้นตอนการต้มผึ้ง หรือการหลอมผึ้ง 
วัสดุในการท าปราสาทผึ้ง 

1. ขี้ผึ้ง     4. ปูนปลาสเตอร์ ยางพารา ซิลิโคน 
2. สีผสมผึ้ง    5. ไม้ ตะปู (ส าหรับท าโครง) 
3. กาว 
สมัยโบราณชาวบ้านใช้ชีวิตกับธรรมชาติ ทุกคนได้สิ่งต่างๆ ด้วยการหาจากธรรมชาติได้น าผึ้งจากรังผึ้งในป่า มี

ผลพลอยได้ก็คือขี้ผึ้ง เมื่อหาขี้ผึ้งมาได้ก็จะน ามาหลอมหรือต้มให้เหลวแล้วเทใส่ในภาชนะหรือกรอกในกระบอกไม้ไผ่ 
ปล่อยให้เย็นตัวลงเก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น ท าเทียนบูชาพระเทียนส่องสว่าง เทียนฮอบหัว ซั่วคีง เชื้อไฟ ขัดเงา สี
ผึ้ง เป็นแม่แบบงานหล่อโลหะต่างๆฯลฯ เมื่อต้องการน าขี้ผึ้งที่เก็บไว้มาใช้ก็จะน ามาใส่หม้อหรือกระทะ ต้มใช้ไฟอ่อนๆ ก็
จะหลอมละลายเป็นของเหลว น ามาใช้ได้ หากจะใช้ในงานส่วนรวมก็จะมีการขอบริจาคตามบ้านเรือน คนละเล็กคนละ
น้อย เรียกว่า "แผ่" เป็นการแสดงความร่วมมือกันของชาวบ้าน ชุมชน การต้มมีหลายวิธีดังนี้ 

4.1 ต้มแบบไม้ใช้น้ าให้ความร้อนผ่านหม้อหรือกระทะมาถึงขี้ผึ้งโดยตรง มีข้อดีคือผึ้งละลายเร็ว ไม่เปลือง
เชื้อเพลิง แต่ต้องระวังอาจเกิดการลุกไหม้ได้ง่าย และข้ึผึ้งจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ าลงมีผลเสียต่อการควบคุมสีให้เท่ากัน 

4.2 ต้มแบบใช้น้ าเป็นการให้ความร้อนกับน้ าแล้วจึงผ่านมาหลอมขี้ผึ้ง การต้มแบบนี้จะเป็นการแยกตะกอน
หรือสิ่งแปลกปลอมออกจากขี้ผึ้งได้ แต่เวลาตักผึ้งต้องระวังไม่ให้มีน้ าติดมาด้วยท าให้ชิ้นงานที่หล่อมีฟองน้ า ผิวไม่
เรียบร้อยหรืออาจเสียไปเลย การต้มแบบนี้ต้องใช้เวลานาน สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแต่ได้ผลงานที่เรียบร้อยกว่า เหมาะที่จะ
ใช้หล่อชิ้นงานจ านวนมากภายหลังการต้มเทียน ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการหล่อผึ้ง เทียน ควรราไฟให้ค่อยอ่อนลงจนดับไป 
ต้องใช้ไม้หรือท่อเล็ก ๆ ยาว ๆ มาเสียบไว้ที่ขี้ผึ้งที่เหลือในกระทะ เพ่ือระบายแรงดันเมื่อจะต้มคราวต่อไปเพราะน้ าที่
หลงเหลืออยู่ใต้ขี้ผึ้งจะเกิดแรงดันสูงมาก เมื่อเราต้มผึ้งอีกครั้งอาจท าให้ระเบิดหรือพุ่งไปลวกผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้ หลังจาก
นั้นให้เก็บเศษขี้ผึ้งที่ร่วง หกหรือหยดลงบนพื้นหรือภาชนะต่าง ๆ แยกแต่ละสีใส่ภาชนะให้เรียบร้อยไม่ปะปนกัน เพ่ือจะ
ควบคุมการผสมสีในคราวต่อไปได้ง่าย 

 
 

๕) ขั้นตอนการติดปะ 
ขั้นตอนการติดปะ หรือติดลาย การติดลวดลายสมัยโบราณใช้ไม้กลัด ต่อเมื่อแรกเริ่มมีการสร้างปราสาทผึ้ง

ประยุกต์ จะติดลายโดยใช้กาวติดแล้วยึดด้วยเข็มหมุดหรือตะปูเข็ม อาจยังมีส่วนของตะปูโผล่ให้เห็นซึ่งดูไม่เรียบร้อย 
ช่างในปัจจุบันได้คิดค้นพัฒนาวิธีติดลายให้ได้ผลงานที่สวยงาม มั่นใจได้ไม่หลุดง่าย คือใช้ผึ้งเหนียวติดแล้วใช้หัวแร้ง
ไฟฟ้ามาบัดกรีรอยต่อให้เชื่อมกันสนิท ไม่มีรอยต่อ ได้ผลงานที่เรียบร้อย ไว้ใจได้ว่าไม่หลุด ไม่ต้องใช้เข็มหมุด ลวดลายที่
หล่อเป็นชิ้นงานเสร็จแล้วยังไม่เรียบร้อย ต้องเลือกชิ้นที่ดีที่สุด น ามาตัดขอบแต่งขอบให้เรียบร้อย วัดขนาดให้พอดีกับ
พ้ืนที่ที่จะติด ตัดให้ได้พอดี แล้วจึงน ามาติดกับตัวปราสาทมีข้อแนะน าดังนี้ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKlPPlhfTKAhUBxY4KHasnCJAQjRwIBw&url=http://pantip.com/topic/33991665&bvm=bv.114195076,d.c2E&psig=AFQjCNHXR94RkAsiAV2BXu9OgEy62ZURJw&ust=1455428791391631
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQi92siPTKAhUBbY4KHejNA4QQjRwIBw&url=http://pantip.com/topic/30772579&psig=AFQjCNHRhcnjfvjPBZ5swxELYIGeoiGQ8A&ust=1455429502011342
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1. ควรติดเวลากลางวันที่มีแดด อากาศอุ่นพอดี ขี้ผึ้งจะไม่เปราะ ตัดให้โค้งงอ หรือตรงได้ง่าย มีแสงสว่าง
เพียงพอ การมอง การเทียบสี การวัดขนาดจะไม่ค่อยผิดพลาด หากจ าเป็นต้องติดกลางคืน ควรใช้ไดร์เป่าผม (ร้อน) เป่า
ตัวลายให้อ่อนก่อนจึงดัด ตัด ติด หากไม่มีก็ใช้วิธีอังไฟให้อุ่นพอดี 

2. เมื่อวัด ตัดขนาดได้แล้วควรน ามาเทียบ ทดลองติดกับตัวปราสาทดูก่อน หากเห็นว่าพอดีแล้วจึงหยิกผึ้ง
เหนียวขนาดเท่าปลายก้อยติดที่ตัวปราสาทเป็นจุด ๆ กะพอรับน้ าหนักตัวลายได้ แล้วจึงน าลายมาติด 

3. เมื่อติดลายส่วนใด ๆ แล้วควรใช้หัวแร้งไฟฟ้ามาบัดกรีเชื่อมรอยต่อให้เรียบร้อย ใช้ใบมีดบาง ๆ ขูดเศษหรือ
หยดผึ้งออกให้เรียบร้อย ผลงานจะดูดีมีคุณค่า 

4. การติดลายเข้ามุม เมื่อลายถึงมุมอาจใช้วิธีเป่าลมร้อนแล้วดัดงอติดไปได้ หากจะให้ดีควรตัดเข้ามุม ๔๕ 
องศา จะดีมาก 

5. ผู้ออกแบบ ช่างโครงสร้าง ช่างแกะลาย ช่างหล่อลาย และช่างติดลายจะต้องประสานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 
หากงานส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เรียบร้อย จะส่งผลให้การท างานส่วนอื่นมีปัญหาไม่เรียบร้อยด้วย ดังนั้นก่อนการเริ่มท างาน
ทุกคนต้องมีส่วนร่วมออกความคิดเห็น เพ่ือจะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง 

6. การติดเพดาน ต้องยกปราสาทลงจากแท่นฐาน กลับหัวลงแล้วจึงติดแผ่นเพดานและลายดาวกระจายให้
เสร็จก่อนที่จะติดลายอ่ืนทั้งหมดหรืออาจใช้วิธีเทลาดผึ้งก็ได้ 

7. หลังจากติดเพดานเสร็จแล้ว ตั้งตัวปราสาทผึ้งขึ้นแล้วจึงเริ่มติดตั้งแต่หลังคาเรื่อยลงมาจนถึงฐาน ส่วนยอด
ควรท าเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก เมื่อติดลายอ่ืนหมดแล้วจึงน าขึ้นประกอบการติดลายเป็นงานส าคัญท่ีต้องใช้ความ
ละเอียดอ่อน ความมีสมาธิ ความอดทน พร้อมไปกับการผ่อนคลาย ชาวคุ้ม ชุมชนทุกคนสามารถมาช่วยติดลายได้ เป็น
การผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย ความเครียดหลังการท างานอาชีพ เพราะเป็นงานที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น คนที่คุ้นเคย 
ท างานไปคุยกันไป หยอกล้อ กระเซ้าเย้าแหย่กันไป มีความสุขสนุกสนาน 
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ร ามวยโบราณสกลนคร 
ภาคอีสานในสมัยโบราณ ก่อนที่จะมีมวยคาดเชือก มวยเวที มีมวยแบบหนึ่งเรียกกันหลายชื่อเช่น มวยลาว

บ้าง เสือลากหางบ้าง มวยดังกล่าวนี้นิยมฝึกตามคุ้มวัดตามหมู่บ้าน เพ่ือให้มีก าลังวังชา สามารถต่อสู้ป้องกันตัวได้ 
และในขณะเดียวกันก็ค านึงถึงความสวยงามของลีลาท่าร า ท่าฟ้อน มีการร่ าเรียนเวทมนต์คาถา เสกเป่าหมัดเข่า ให้มี
พละก าลังแข็งแกร่งจนคู่ต่อสู้ท าอันตรายไม่ได้ 
ในปัจจุบันจังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งเดียวที่ยังมีมวยโบราณในงานเทศกาลบุญประเพณี เช่น เทศกาลแห่เทียน
เข้าพรรษา ในเทศกาลออกพรรษา ในเทศกาลงานบุญเหล่านี้ชาวบ้านจะจัดขบวนแห่ของคุ้มวัดเข้าร่วมขบวนอย่าง
สนุกสนาน โดยเฉพาะชาวสกลนครในเขตรอบๆ เมืองถือกันมาแต่โบราณว่า เมื่อถึงเทศกาลบุญพระเวสเทศน์มหาชาติ
เดือนสี่แล้ว ชาวคุ้มจะจัดขบวนแห่ฟ้อนร าไปตามถนนผ่านหน้าบ้านผู้คนเพ่ือบอกบุญ ท าบุญร่วมกันถวายแด่องค์พระ
ธาตุเชิงชุม ขบวนแห่ของชาวคุ้ม นอกจากจะประกอบด้วยผู้คนทั้งหนุ่มสาว เฒ่าชรา แต่งกายสวยงามตามแบบ
พ้ืนเมือง ฟ้อนร าไปตามถนนหนทางแล้ว ยังมีนักมวยของแต่ละคุ้มน าหน้าขบวนเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น นักมวยแต่
ละคนจะนุ่งโจงกระเบนแบบหยักรั้งปล่อยชายกระเบนห้อยลงมาพองาม ด้วยเหตุนี้ เองชาวบ้านจึงมักเรียกนักมวยว่า 
"พวกเสือลากหาง" 
 
การแสดงมวยโบราณ   
           แบ่งเป็น 3 ตอน คือ  - ขบวนแห่มวยโบราณ - ท่าไหว้ครูหรือร าเดี่ยว  - การต่อสู้   
           เป็นที่น่าสังเกตว่า มวยโบราณไม่ใช้การต่อสู้แบบเข้าคลุกวงใน ทั้งนี้เพราะจะท าให้เห็นลีลาท่าฟ้อนร าน้อยไป 
แต่นักมวยจะเข้าไปเล่นงานคู่ต่อสู้พร้อมกับถอยมาฟ้อนร าเป็นระยะๆ แล้วจึงบุกเข้าไปหรือเตรียมตั้งรับหรือตอบโต้คู่
ต่อสู้  กล่าวได้ว่า ความสนุกสนานของมวยโบราณ อยู่ที่ชั้นเชิงและกลเม็ดของนักมวยผู้ที่เจนจัด มักมีลูกเล่นกลเม็ด
แพรวพรายทั้งท่ารุก ท่ารับ ซึ่งหมายถึงการฝึก หัดมาอย่างดีในท่ารุกเข้าพิชิตคู่ต่อสู้หลายแบบ นักมวยโบราณที่มีความ
คล่องตัวนิยมเล่นงานคู่ต่อสู้ด้วยเท้า ในขณะที่เสียเปรียบคู่ต่อสู้จนเสียหลัก นักมวยจะแก้ปัญหา เช่น การหลบ โดยหลบ
ลอดได้อย่างเร็ว พร้อมใช้เท้าถีบคู่ต่อสู้ให้ล้มหรือใช้ศอกถอง แต่ก็ต้องระวังท่าจระเข้ฟาดหางจากฝ่ายตรงข้ามตอบโต้
ด้วย มวยโบราณจึงมิใช่มวยที่ชกกันเอาแพ้ชนะเช่นมวยในปัจจุบัน แต่หากเป็นการต่อสู้ที่เน้นศิลปะของท่าร า จึงควรให้
เรียกว่าการร ามวยโบราณ 
  
การแต่งกายของผู้ร ามวยโบราณ 
           มวยโบราณนิยมนุ่งผ้าโจงกระเบนแบบหยักรั้ง คือ ดึงชายกระเบนให้สูงขึ้น เพื่อให้เห็นลายสักท่ีขา สีของผ้าโจง
กระเบนนิยมสีแดงหรือสีน้ าเงิน ปล่อยชายหางกระเบน ห้อยลงมาพองาม มีผ้าคาดเอวสีแดงหรือ น้ าเงิน (ใส่สลับกับ
ผ้านุ่ง คือ ถ้าผ้านุ่งสีแดง ผ้าคาดเอวก็สีน้ าเงิน)  ผ้าคาดเอวนี้จะช่วยรัดให้ผ้าโจงกระเบนแน่นกระชับ ที่ส าคัญอีกอย่างก็
คือ มีผ้าประเจียดโพกศีรษะ (ผ้าประเจียดคือ ผ้าลงยันต์ บรรจุมนต์ขลังของเกจิอาจารย์) นอกจากนั้นก็มีผ้ารัดต้นแขน
ทั้งสองข้าง เป็นผ้าสีแดง มีตะกรุดหรือเครื่องรางของขลังอยู่ข้างใน 
นอกจากจะแต่งด้วยผ้าหยักรั้งปล่อยห้อยชายกระเบนแล้ว ตามเนื้อตัวตามขายังนิยมสักลาย ท่อนบนมักจะเป็นรูปสัตว์
ที่แผงอก เช่น รูปครุฑ รูปงู รูปเสือ รูปหนุมาน ส่วนตามโคนขาจะสักลายเป็นรูปพืชผัก เช่น ลายต้นข้าว ผักกูด คติ
ความเชื่อในเรื่องสักลายนี้แต่โบราณถือว่าเป็นสัญลักษณ์ความเข้มแข็ง เป็นที่พึงพอใจของสตรีเพศ บางรายอาจมีคติ
เรื่องความคงกะพัน ผสมกับความสวยงามด้วย นักมวยโบราณจะมีตะกรุดรัดแขน ภายในตะกรุดมีเครื่องรางของขลังที่
ตนนับถือ สวมมงคลที่ศีรษะในขณะที่ไหว้ครู เช่นเดียวกับมวยเวทีในปัจจุบัน จะถอดมงคลออกเมื่อถึงบทที่จะต้องร่าย
ร าหรือต่อสู้ 
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การสักหรือการเขียนลาย 
            จุดเด่นของมวยโบราณนิยมสักลวดลายตามตัวทั่วร่างกาย ทั้งแขน ขา สมัยก่อนสักด้วยน้ าว่าน น้ ายาศักด์ิสิทธิ์
สักเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ที่เลื่อมใสว่ามีก าลังอ านาจ นอกจากนั้นยังสักเป็นลวดลายและลงอักษรโบราณที่เป็นคาถาอาคม 
เล่ากันว่า ในสมัยโบราณผู้ชายที่ไม่สักลายผู้หญิงจะไม่รัก และไม่แต่งงานด้วย ถึงกับมีค าพังเพยว่า “ขาบ่ลายบ่ให้ก่าย” 
ก่ายก็หมายถึง กอดก่าย การสักนี้มีจุดมุ่งหมายเหมือนกับมีเครื่องรางของขลังติดตัวไปด้วย ท าให้อยู่ยงคงกะพันแคล้ว
คลาดและเป็นมหาเสน่ห์ สมัยก่อนการสักลงยันต์ท ากันเป็นเรื่องใหญ่เพราะต้องสักลงไปบนผิวหนัง ฝังลงไปในเนื้อโดย
ให้เหล็กแหลมเหมือนปากกา สักด้วยหมึกด า หมึกแดง ผสมกับรงและว่าน  รอยสักนี้จะติดไปบนผิวหนังตลอดชีวิต 
ในปัจจุบันนี้ ไม่มีผู้นิยมสักลาย นักมวยโบราณจึงได้พัฒนาการสักลายมาเป็นการเขียนลายแทน และเขียนด้วยปากกา 
เมจิกหรือสีเคมีแห้งเร็ว เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ใช้แป้งผงที่ทาตัวเด็กโรยให้ทั่วเพื่อไม่ให้สีที่เขียนเลอะเทอะเมื่อเหงื่อออก 

 

  
ท่าฟ้อนของมวยโบราณ 
           อ่อนช้อยแต่เข้มแข็งทะมัดทะแมงอยู่ในการฟ้อนมวยโบราณ ท่าฟ้อนมวยโบราณนั้นทั้งหมดมี 14 ท่าคือ 
   1.  ท่าเสือออกจากเหล่า  
    2.  ท่าย่างสามขุม  
    3.  ท่ากุมภัณฑ์ถอยทัพ 
    4.  ท่าลับหอกโมกขศักดิ์   
    5.  ท่าตบผาบปราบมาร  
    6.  ท่าทะยานเหยื่อเสือลากหาง  
    7.  ท่าไก่เลียบเล้า  
    8.  ท่าน้าวคันศร  
    9.  ท่ากินนรเข้าถ้ า 
         10.  ท่าเตี้ยต่ าเสือหมอบ  
         11.  ท่าทรพีชนพ่อ  
         12.  ท่าล่อแก้วเมขลา  
         13.  ท่าม้ากระทืบโรง 
         14.  ท่าช้างโขลงทะลายป่า   
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         นอกจากนั้นยังมีท่าร ามวยโบราณแบบที่ร าเป็นขบวนแห่อีก 9 ท่าคือ 
    1.  ท่ากาเต้นก้อนขี้ไถ 
    2.  ท่าหวะพราย 
    3.  ท่าย่างสามขุม 
    4.  ท่าน้าวเฮียวไผ่ 
    5.  ท่าไล่ลูกแตก-ตบผาบปราบมาร 
    6.  ท่าช้างม้วนงวง 
    7.  ท่าทวงฮัก กวักชู้ 
    8.  ท่าแหลวถลา กาตากปีก 
    9.  ท่าเลาะเลียบตูบ 
การแสดงเริ่มต้นด้วยการไหว้ครู  

เสือออกเหล่า เป็นท่าเริ่มต้นหรือท่าออกสู่เวที ในท่านี้นักมวยจะโผนทะยานออกจากฉากอย่างรวดเร็ว ประดุจ
เสือออกมาจากที่ซ่อนในป่าพร้อมกับใช้มือทั้งสองข้างตบลอดแข้ง  ลอดขา  ทั้งสองข้างอย่างว่องไว  แล้วยกแขนข้าง
หนึ่งให้สูงขึ้น เพ่ือเปิดช่องว่างให้ตบสีข้างใต้รักแร้ ตามด้วยการตบใต้ศอก หลังมือ เข่า ไหล่ ส้นเท้าและขาด้านนอก  
แล้วกระโดถอยหลังไปข้างหน้าพร้อมกับตบมือ และหมุนตัวตบยอดอกด้วยฝ่ามือทั้งสองข้างใช้หลังมือข้างหนึ่งตบขาใน 
และกระโดดเตะฝ่ามือที่ยื่นไปข้างหน้า  แล้วทิ้งตัวลงในท่าย่อเข่า  ลากขาอีกข้างหนึ่งไปข้างหลังในท่าแอ่นอก กางศอก 
มือก าวางไว้ที่บั้นเอวทั้งสองข้าง สายตามองหาคู่ต่อสู้ชั่วขณะหนึ่งแล้วกางแขนทั้งสองออกให้ขนานกับพ้ืน  ขาที่ลากอยู่
ข้างหลังยังเหยียดตึงอยู่  ต่อไปให้ลากขาที่เหยียดอยู่ข้างหลัง  ยกสูงขึ้นในระดับบั้นเอว  แล้วม้วนแขนทั้งสองเข้ามา
บริเวณท้องน้อยและจีบมือทั้งข้าง  ยกชูสูงขึ้นเหนือศีรษะ  แขนเหยียด  ปลายมือเหยียด  ในท่าฟ้อนร าเงยหน้ามองสูง
บนฟ้าหาพญาแถน  เป็นการร า “ถวายแถน”  

     
ท่าไหว้ครูหรือร าเดียว 

        
                                                       ท่าร ามวยโบราณ 
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            ความงดงามของมวยโบราณอยู่ที่ท่าทางการไหว้ครู ใช้ลีลาจากอากัปกิริยาของสัตว์ เช่น เสือ ช้าง ม้า วัว 
ควาย มาดัดแปลงด้วยลีลาของนักมวยแล้วเคลื่อนไหวเหยาะย่างให้เข้ากับเสียงกลอง เสียงแคน นักมวยบางคนยัง
น าเอาท่าทางของลิง ยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์มาประดิษฐ์เป็นท่าทางร่ายร าอย่างสวยงาม อันเนื่องมาจากความงดงาม
ของมวยโบราณ ซึ่งเป็นศิลปะผสมผสานระหว่าง นาฏศิลป์พื้นบ้านอิสานและชั้น เชิงของการต่อสู้จึงท าให้ครูมวย
โบราณคิดประดิษฐ์ ท่าทางของการแสดงมวยโบราณขึ้น การแสดงมวยโบราณแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ขบวนแห่มวย
โบราณ ท่าไหว้ครูหรือร าเดียว และการต่อสู้ เป็นที่น่าสังเกตว่ามวยโบราณไม่ใช่การต่อสู้แบบคลุกวงใน เพราะจะท าให้
เห็นลีลาท่าฟ้อนร าน้อยไป นักมวยจะเข้าไปเล่นงานคู่ต่อสู้พร้อมถอยมาร่ายร าเป็นระยะๆแล้วจึงบุกเข้าไปหรือเตรียม
ตั้งรับหรือตอบโต้คู่ต่อสู ้ กล่าวได้ว่า ความสนุกของมวยโบราณอยู่ที ่ชั ้นเชิงและกลเม็ดของนักมวย ผู้ที ่จัดเจนมักมี
ลูกเล่น กลเม็ด แพรวพราว ทั้งท่ารุก ท่ารับ ซึ่งหมายถึงการฝึกหัดมาอย่างดี  ในท่ารุกสามารถรุกเข้าพิชิตคู่ต่อสู้หลาย
แบบ นักมวยโบราณที่มีความคล่องตัวมักนิยมเล่นงานคู่ต่อสู้ด้วยเท้า ในขณะที่เสียเปรียบคู่ต่อสู้จนเสียหลักซวนเซ 
นักมวยจะแก้ปัญหา เช่น การหลบ โดยหลบลอดได้อย่างเร็ว พร้อมใช้เท้าถีบคู่ต่อสู้ให้ล้มลงหรือใช้ศอกถอง แต่ก็ต้อง
ระวังท่าจระเข้ฟาดหางจากฝ่ายตรงข้ามด้วย มวยโบราณจึงมิใช่มวยที่ชกกันเอาแพ้ชนะเช่นมวยในปัจจุบัน แต่หาก
เป็นการต่อสู้ที่เน้นศิลปะการร่ายร า จึงควรให้เรียกว่าการร ามวยโบราณ มิใช่การชกมวย ต่อยมวยเช่นในปัจจุบัน  

       
 

 
ดนตรีประกอบการแสดง 

เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการแสดงมวยโบราณ เพราะจะช่วยสร้างอารมณ์ให้เกิดความคึกคักให้กับนักมวย และผู้ชม 
ยิ่งเป็นดนตรีพ้ืนเมืองของอีสานด้วยแล้วยิ่งสนุก คึกคัก เร้าใจ นักมวยโบราณได้ฟังเสียงแล้วก็ฮึกเหิม ร่ายร าได้โดยไม่
เหน็ดเหนื่อย คนดูก็สนุกไปด้วย 
           เครื่องดนตรีของมวยโบราณ เป็นดนตรีพื้นบ้านทั้งสิ้น แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ 
           1.  เครื่องดีด ได้แก่  พิณ เป็นเครื่องดนตรีหลัก 
           2.  เครื่องสี    ได้แก่ ซอกระบอกไม้ไผ่ 
           3.  เครื่องตี    ได้แก่ กลองตุ้ม(กลองสองหน้า)โปงลาง ฆ้อง ฯลฯ 
           4.  เครื่องเป่า ได้แก่  แคน โหวด 
ส่วนเพลงที่ใช้ตีประกอบนั้น มวยโบราณจะอาศัยจังหวะจากเสียงกลองและเครื่องตีประกอบ จังหวะอ่ืนๆ เป็นตัวท า
จังหวะให้นักมวยเต้นเหยาะย่างตามลีลาท่าฟ้อน ส าหรับบทเพลงที่เหมาะที่สุด คือ บรรเลงลายภูไทเลาะตูบ 
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ฟ้อนหางนกยูงหัวเรือ (เทศกาลออกพรรษา) 

  
การแสดงฟ้อนหางนกยูงหัวเรือ ของชาวสกลนครมีมานานนับร้อยกว่าปีแล้ว ใช้ส าหรับบวงสรวงเจ้าพ่อหลัก

เมืองอันศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือประทานพรให้มีชัยชนะ แคล้วคราด จากผะยันอันตราย ทั้งปวง และเข้าร่วมการเส็งต่างๆ (การ
แข่งขัน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันเรือยาวในเทศกาลออกพรรษา การแสดงชนิดนี้จะแสดงท่าร าบนหัวเรือแข่ง และ
ร าถวายหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งท่าร าได้ดัดแปลงมาจากการร าไหว้ครูของนักรบ ก่อนออกชิงชัยในศึกสงครามใน
สมัยก่อนโดยท่าร าตามอาวุธที่ตนเองฝึก เช่น ร าดาบ ร ากระบี่กระบอง เข้าจังหวะกลอง ต่อมาในปี พ.ศ.2492 อาจารย์
จ าลอง นวลมณี ได้มีการดัดแปลงปรับปรุงท่าร าใหม่ ให้ท่าร ามีลักษณะอ่อนช้อย เหมือนนกยูงร าแพน เป็นการแสดง
ของชาย  หรือจะเป็นคู่ก็ได้ โดยผู้ฟ้อนจะจินตนาการท่าทางเหมือนกับนกยูง ถ้าเป็นการร าคู่ ผู้แสดงจะแสดงคล้ายกับ
นกยูงก าลังเกี้ยวพาราสีกัน  ฝ่ายหญิงจะแสดงท่าทางอ่อนช้อย ในขณะที่ฝ่ายชายจะแสดงความแข็งแกร่ง ใช้ประกอบกับ
ดนตรีพ้ืนเมืองอีสาน  จึงน ามาร าถวายบูชาองค์พระธาตุเชิงชุมทุกปี  ในปี พ.ศ.2511 อาจารย์จ าลอง  นวลมณี ได้น า
ฟ้อนหางนกยูงมาร าบนหัวเรือแข่งครั้งแรก ในการแข่งขันเรือยาวประเพณีออกพรรษา โดยการตกแต่งเรือให้สวยงาม  มี
คนเล่นดนตรีอยู่กลางล าเรือ มีฝีพายประมาณ 4 คนกับนายท้ายเรือ 1 คน และให้ผู้แสดงฟ้อนหางนกยูงนั้นฟ้อนอยู่บน
หัวเรือจึงเรียกว่า“ฟ้อนหางนกยูงหัวเรือ”มาจนถึงปัจจุบัน การฟ้อนหางนกยูงนี้เป็นการฟ้อนที่มีพ้ืนที่อย่างจ ากัด ดังนั้นผู้
ที่จะฟ้อนหางนกยูงนั้นจะต้องมีการฝึกฝนให้เกิดความช านาญมีการฝึกซ้อมขึ้นเรือเป็นอย่างดี 

 
การแต่งกาย 
นุ่งผ้าโจงกระเบนอย่างรั้ง หรือนุ่งเตี่ยว ห้อยชายพองาม (นุ่งแบบเสือลากหาง) หางต้องยาวเท่านั้น  มัดหัวด้วยผ้าสี
มงคล หรือ ผ้าแดง ปักหางนกยูง  2-3 ก้าน ผูกกระพวนที่ข้อเท้าท้ังสอง ใส่ก าไลเงิน(ถ้ามี) ตามตัว ขา แขนมักสักลาย 
ท่อนบนจะสักเป็นรูปสัตว์ เช่น เสือ ครุฑ นาค หนุมาน งู  เหมือนการแต่งกายของมวยโบราณ 
กรณี ถ้าเป็นร าคู่  ผู้หญิงจะแต่งชุดใส่ผ้าถุงมัดหมี่สีเขียว เสื้อแขนกระบอกสีเขียวอ่อน กร้าวมวยผม ประดับดอกไม้ปัก
หางนกยูง  1 ก้าน  ใส่ก าไลเงิน 
 
ประเพณีความเชื่อ 

1.     ใช้ในการร าเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือ อวยพรให้มีชัยชนะแคล้วคลาดในการชิงชัย ต่างๆ เช่นการ
แข่งขันเรือยาว ในประเพณีออกพรรษาสกลนคร เป็นต้น 

2.     ใช้ในการร าเพื่อบูชาองค์พระธาตุเชิงชุม 
3.     ใช้ในการร าเพื่อบูชาเจ้าพ่อมเหศักดิ์(เจ้าพ่อหลักเมือง) 
4.     ใช้ในการร าเพื่อปัดเป่ารังควาญ เสนียดจัญไร ในงานพิธีต่างๆ 
5.     ใช้ในการร าในขบวนแห่ปราสาทผึ้งเพ่ือปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่จะมาท าลายงานพิธีแห่ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9u6WwpvTKAhXCCY4KHfKoCXoQjRwIBw&url=http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform%3D19455&bvm=bv.114195076,d.c2E&psig=AFQjCNGB7N9wngffN5zuK4_NngSzno2qJw&ust=1455437749030511
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsqsyzgPTKAhWQkY4KHYtHC3sQjRwIBw&url=https://nattaporn33saytichai.wordpress.com/&psig=AFQjCNHxM7TjV75z5NFik2l8RumGwOgiiQ&ust=1455427546864141
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ดนตรีที่ใช้ 
            เครื่องดนตรีมักจะใช้ กลองจิ่ง พังฮาด ฆ้อง กลองร ามะนา ฉาบ และกั๊บแก็บ ส่วนลายที่ใช้ คือลายกลองจิ่ง 
11 ลายต่อกัน บางแห่งใช้ร าในวงโปงลางมักใช้ ลายร ามวยโบราญ ลายฟ้อนโก๋ยมือ ลายภูไทสกลนคร  
            การแสดงฟ้อนหางนกยูงจังหวัดสกลนคร ในปัจจุบัน ได้มีการน ามาแสดงอย่างแพร่หลายพร้อมกับเพ่ิมเติม 
และดัดแปลงท่าฟ้อนให้หลากหลายมากขึ้นเพ่ือความสวยงาม แต่มีการแสดงฟ้อนหางนกยูงของอาจารย์พิศไสว วงศ์
กาฬสินธุ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์สกลนคร(นิรมลวิทยา) เป็นลูกศิษย์ที่เหลือเพียงคนเดียวของอาจารย์จ าลอง  นวลมณี และ
วงดนตรีโฟคของอาจารย์สุขสันต์ สุวรรณเจริญ  ชุมชนธาตุเชิงชุม ที่ยังคงจังหวะดนตรีและการฟ้อนหางนกยูงแบบ
ดั้งเดิมเอาไว้ 
 
ท่าฟ้อนเดี่ยว 
             1. ไหว้ครู (หอบธรณี) 
             2. บูชาแถนทั้ง 4 
             3. ตีวงมนต์ 
             4. กระโจนจิกเหยื่อ 
             5. ปัดรังควาญ 
             6. พญานกพืนปีก 
             7. นกยูงฟ้อนหาง 
             8. ยูงม้างเฮือนมาร 
             9. บัวตูมบัวบาน 
            10. แฮกคงคา 
            11. บุปผาสวรรค ์                                              
            12. นางไอ่เลียบหาด                                             
            13. ผงาดทะยานฟ้า                                             
            14. นกยูงร าแพน 
            15. นกยูงเลาะฮัง 

  
 ฟ้อนหางนกยูง แบบเดี่ยว 

 

http://2.bp.blogspot.com/-CKwZ05iUik0/Tp1nYRBLDqI/AAAAAAAAAT0/rlnMVH6dTIg/s1600/332311_260765753968377_100001048627893_805621_858444420_o.jpg
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ท่าฟ้อนคู่ 

1. ไหว้ครู(หอบธรณี) 
2. บูชาแถน 
3. ตีวงมนต์ 
4. ยูงปัดลาน 
5. นกยูงฟ้อนหาง 
6. นกยูงร าแพน 
7. นกยูงเก้ียวคู่ 
8. นกยูงซะออนคู่ 
9. บัวตูมบัวบานบาน 

         10. นกยูงเมือฮัง 
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บทที่ 2                                                                                                    
ผลการด าเนินงาน 

โครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
2.1.1 ผลผลิต (จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ) 
 ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น เพศหญิง 119 คน เพศชาย 88 คน รวม 207 คน  

 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ผู้รับบริการ จ านวน 
     ชมรมนักศึกษา มสธ.                1   ชมรม       ชมรมนักศึกษา มสธ.                1   ชมรม  
     นักศึกษา มสธ.                    10  คน      นักศึกษา มสธ.                    10   คน 
     บุคลากร มสธ.                     3   คน      บุคลากร มสธ.                     3    คน 
     นักเรียน/เยาวชน /ประชาชน              87  คน       เครือข่าย/เยาวชน /ประชาชน             194  คน  
     รวม                         100  คน      รวม                          207  คน 

 

 

 

2.1.2 ผลลัพท์ ( ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ) 
ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
 

 
 
 

     ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 

รวมทั้งสิ้น 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
ผลผลิต (Output) 
 1. เชิงปริมาณ :จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 100 207 
 2. เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพงึพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม                                                                               ร้อยละ 84 96.31 
 3. เชิงเวลา :ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด                                                                                                                  ร้อยละ 100 100 
 4. เชิงต้นทุน :ต้นทุน/ค่าใช้จา่ยของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณ                                                                                                             บาท 45,000 45,000 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
1.  เชิงปริมาณ  : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
84 96.87 

2.  เชิงคุณภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 84 95.62 
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2.2 ผลส ารวจความพึงพอใจ  

ผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 
ผลประเมินผลการด าเนินโครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 

วันที่ 9 มกราคม 2559 ณ อบต.บ้านจั่น ติดกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

การประเมินผลครั้งนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 160 ชุด 
ตารางท่ี 1 แสดงสถานภาพทั่วไป 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
      หญิง 89 55.62 
      ชาย 71 44.38 
อายุ   
      ต่ ากว่า 20 ปี 54 33.75 
      21-30 ปี   39 24.38 
      31-40 ปี   24 15.00 
      41-50 ปี 28 17.50 
      มากกว่า 50 ปี 15 9.38 
สถานภาพ   
      นักศึกษา มสธ.  10  6.25 
      เยาวชน/นักเรียน 121 75.62 
      ประชาชน  29 18.13 
ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด    
    เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี    31 19.38 
    รายการวิทยุ ข่าว มสธ. ออกอากาศผ่านวิทยุท้องถิ่น  14  8.75 
    จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี    115 71.87 

 

 
จากตารางที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็น เพศหญิงร้อยละ 55.62  เพศชายร้อยละ 44.38 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอายุอายุต่ ากว่า 20 ปีมากที่สุดร้อยละ 33.75  รองลงมาอายุ 21-30 ปีร้อยละ 24.38               

อายุ41-50 ปีละร้อยละ 17.50 อายุ 31-40 ปีร้อยละ 15.00 และอายุมากกว่า 50 ปีร้อยละ 9.38  
- ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชน/นักเรียนมากที่สุดร้อยละ 75.62 รองลงมาเป็นประชาชน ร้อยละ 18.13                  

และนักศึกษา มสธ.ร้อยละ 6.25 
- ด้านการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี มากที่สุดร้อยละ 71.87 

รองลงมาจากจากเว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 19.38 และจากรายการวิทยุของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 
8.75 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 
 
  

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
    1.1 บอกเล่าเรื่องการท าปราทผึ้งในเทศกาลออกพรรษา  104 50 6 00 00 
    1.2 สาธิต-การฝึกท าปราสาทผึ้ง  116 38 6 00 00 
    1.3 การแสดงศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร  99 54 7 00 00 
    1.4 การฟ้อนนกยูงหัวเรือสกลนคร 102 49 9 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 110 37 13 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 89 67 4 00 00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  114 41 5 00 00 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 97 60 3 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 117 36 7 00 00 
7.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 83 72 5 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 102 58 0 00 00 

 
 
ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่และรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
    1.1 บอกเล่าเรื่องการท าปราทผึ้งในเทศกาลออกพรรษา  65.00 31.25 3.75 00 00 
    1.2 สาธิต-การฝึกท าปราสาทผึ้ง  72.50 23.75 3.75 00 00 
    1.3 การแสดงศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร  61.87 33.75 4.38 00 00 
    1.4 การฟ้อนนกยูงหัวเรือสกลนคร 63.75 30.62 5.63 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 68.75 23.12 8.13 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 55.62 41.87 2.51 00 00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  71.25 25.62 3.13 00 00 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 60.62 37.50 1.88 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 73.12 22.50 4.38 00 00 
7.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 51.87 45.00 3.13 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 63.75 36.25 00 00 00 
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สรุปผลความคิดเหน็ในระดับมากขึ้นไปในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
รายการ ร้อยละ 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - 
    1.1 บอกเล่าเรื่องการท าปราทผึ้งในเทศกาลออกพรรษา  96.25 
    1.2 สาธิต-การฝึกท าปราสาทผึ้ง  96.25 
    1.2 การแสดงศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร  95.62 
    1.3 การฟ้อนนกยูงหัวเรือสกลนคร 94.37 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 91.87 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 97.49 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  96.87 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 98.12 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 95.62 
7. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 96.87 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 100 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปภาพรวมประเมินโครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
เชิงปริมาณ  : ผู้ร่วมกิจกรรม   จ านวน  207 คน 
เชิงคุณภาพ : ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ   ร้อยละ  95.62 
                : การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ  96.87 
เชิงเวลา     : โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา   ร้อยละ  100 
เชิงต้นทุน   : โครงการใช้งบประมาณตามที่ก าหนด   จ านวน  45,000 บาท 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม : - ควรจัดอีกทุกเพ่ือให้นักศึกษา บัณฑิต บุคลากร มสธ. เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม 

2.3 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย... เพศหญิง 119 คน เพศชาย 88 คน รวม 207 คน 

จ านวนผู้รับบริการ ร้อยละ  
     ชมรมนักศึกษา มสธ.                                                         1  ชมรม   - 
     นักศึกษา มสธ.                                                              10   คน        4.84 
     บุคลากร มสธ.                                                                3   คน      1.45 
     เยาวชน /ประชาชน                                                      194   คน      93.71 
                                                                          รวม    207   คน  - 

 
 
2.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 

1. ค่าตอบแทน ……. - ..........  บาท 
2. ค่าใช้สอย………… 38,300.-บาท 
3. ค่าวัสดุ...................6,700.-บาท 

รวมค่าใช้จ่ายจริงจ านวน 45,000.-บาท (ส่ีหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
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บทที่ 3                                                                                                    
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
1.ผู้รับบริการได้รับความรู้/ประโยชน์ 
           1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา สาระเกี่ยวกับเกี่ยวกับการท าปราสาทผึ้งและเห็นคุณค่า
มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานด้านศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและควรอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานด้านการท าปราสาทผึ้งและศิลปะ
ร ามวยโบราณสกลนครที่ชัดเจน  

3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้คุณค่าและสามารถน าวิถีวัฒนธรรมอีสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณ
สกลนครมาบอกเล่าคนรุ่นหลังได้น าไปสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามและด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาวอีสาน 
 
2.ความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนครซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก 
ที่ส าคัญได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมครังนี้ประกอบไปด้วยหลากหลายกิจกรรมและได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมไปให้
คนอ่ืนได้รู้จัก ซึ่งเมื่อกล่าวถึงการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณ กล่าวได้ว่าเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
เมื่อได้ชมการแสดงก็สามารถจ าแนกได้ทันทีว่าเป็นการแสดงของภาคอีสานในจังหวัดสกลนคร และนอกจากนี้ยังเป็น
การผูกสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา มสธ. กับบัณฑิต มสธ. และกับ
เครือข่าย  
 
3.หน่วยงาน 
           1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา มสธ.และเครือข่ายในพ้ืนที่ให้บริการของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เพ่ิมมากข้ึน 
 2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประชาสัมพันธ์ระบบการศึกษาทางไกล 
 3. มีความร่วมมือระหว่างชมรมนักศึกษาในเขตพ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
 4. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย บุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  เกิดความรักความร่วมมือ                       
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 
4.ปัญหา/อุปสรรค 
          - ไม่มี 
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ภาคผนวก  
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1.รายชื่อ/ที่อยู่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
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2. ภาพกิจกรรมโครงการ 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
โครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
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โครงการ : สืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 

 

 

 

 

 

วันที่ 9 มกราคม 2559                                                                                       

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ีจัดโครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้ง                    

และศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร เนื่องในวันเด็กแหง่ชาต ิปี 2559                                        

ร่วมกับอบต.บ้านจั่น/หนว่ยงานในชุมชน 8แห่ง มีผู้เข่าร่วมกจิกรรม 207 คน 
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วันที่ 9 มกราคม 2559                                                                                       

โครงการ : สืบสานการท าปราสาทผึ้ง 

และศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
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วันที่ 9 มกราคม 2559                                                                                       

โครงการ : สืบสานการท าปราสาทผึ้ง 

และศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
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วันที่ 9 มกราคม 2559                                                                                       

โครงการ : สืบสานการท าปราสาทผึ้ง 

และศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร   
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วันที่ 9 มกราคม 2559                                                                                       

โครงการ : สืบสานการท าปราสาทผึ้ง                                      

และศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
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วันที่ 9 มกราคม 2559                                                                                       

โครงการ : สืบสานการท าปราสาทผึ้ง                                      

และศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 

 

 

 

  

ฟ้อนนกยูงหัวเรอืสกลนคร 
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วันที่ 9 มกราคม 2559                                                                                       

โครงการ : สืบสานการท าปราสาทผึ้ง                                      

และศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
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วันที่ 9 มกราคม 2559                                                                                       

โครงการ : สืบสานการท าปราสาทผึ้ง                                      

และศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 

 

 
 

 



 

- 59 - 

 

วันที่ 9 มกราคม 2559                                                                                       

โครงการ : สืบสานการท าปราสาทผึ้ง                                      

และศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร  
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วันที่ 9 มกราคม 2559                                                                                       

โครงการ : สืบสานการท าปราสาทผึ้ง                                      

และศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร
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วันที่ 9 มกราคม 2559                                                                                       

โครงการ : สืบสานการท าปราสาทผึ้ง                                      

และศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 

 

 

ฝึกการท าปราสาทผึ้ง 

สกลนคร                                       

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVhbajhPTKAhUJc44KHbicCHsQjRwIBw&url=http://www.sadoodta.com/content/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AF&bvm=bv.114195076,d.c2E&psig=AFQjCNF-C0PsUPoWqZqaY71TUKmMXKaV5w&ust=1455428600612999


 

- 62 - 

 

วันที่ 9 มกราคม 2559                                                                                       

โครงการ : สืบสานการท าปราสาทผึ้ง                                      

และศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร
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3. แบบประเมิน 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
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แบบประเมินโครงการสืบสานการท าปราสาทผึ้งและศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร 
 วันที่ 9 มกราคม 2559 

ณ อบต.บ้านจั่น ติดกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
โปรดกาเครื่องหมาย    ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 
     1.  เพศ    ชาย             หญิง 
     2.  อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี  21-30 ปี    31-40 ปี     41-50 ปี      มากกว่า 50 ปี  
     3.  สถานะภาพของท่าน      บุคลากร     นักศึกษา มสธ.     บัณฑิต มสธ.  ประชาชนทั่วไป 
     4.  ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากท่ีใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี  จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี  รายการวิทยุฯ มสธ.อุดรธานี   
      อ่ืนๆระบุ............................................................................................................. .................................... 
 
ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน      
    1.1 บอกเล่าเรื่องการท าปราทผึ้งในเทศกาลออกพรรษา       
    1.2 สาธิต-การฝึกท าปราสาทผึ้ง       
    1.3 การแสดงศิลปะร ามวยโบราณสกลนคร       
    1.4 การฟ้อนนกยูงหัวเรือสกลนคร       
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม      
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม      
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน       
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม      
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม      
7. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก      

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
1............................................................................. ............................................................................................................ 
2............................................................................................................................ ............................................................. 
3............................................................................................................................ ............................................................. 
            
                                                        ขอขอบพระคุณทุกทา่น    


