
 

ว่าว   
ว่าว  เป็นเครื่องเล่นชนิดหนึ่งท าด้วยกระดาษส าหรับปล่อยให้ลอยไปตามลม ทั้งนี ้    

วา่วในล้านนา มี ๒ ประเภทคอืชนิดที่ใช้สายเชือกยดึไวใ้ห้ดึงตัวสูงขึ้นไปในอากาศ เรียกวา่ ว่าว หรือ

ว่าวลม  และชนิดที่ท าเป็นถุงรับความร้อนจากควันไฟเพ่ือพยุงให้ลอยข้ึนไปในอากาศได้ เรียกวา่    

ว่าวฅวัน ว่าวรมหรือว่าวฮม และตอนหลังมักมีผู้เรียกวา่ โคมลอย 

ว่าวฅวัน  วา่วรม (อ่าน “วา่วฮม” แต่ก็มีผู้ออกเสียงเป็น “วา่วลม” และเขยีนว่า   ว่าว

ลม อีกด้วย) เป็นเครื่องเล่นที่ต้องท ากันอยา่งจริงจัง เพราะต้องลงทุนและท าในรูปแบบที่ละเอียด 

มิฉะนั้นว่าวจะบ่ข้ึน คอืไม่ยอมลอยขึน้ไปในอากาศ 

ว่าวฅวัน  นิยมท ากันอยู ่๒ แบบคอื ว่าวสี่แจ่ง  คอืวา่วที่ท าเป็นทรงสี่เหลี่ยม และ      

ว่าวมนคอืวา่วที่ท าเป็นทรงมนทางด้านหัวละด้านท้าย 

 

 

 

 

 



ว่าวสี่แจ่ง  

 

 

ว่าวสี่แจ่ง ที่นิยมท ากันนั้นจะใช้กระดาษวา่ว คอืกระดาษสีที่เนือ้บางแน่นและเหนียว 

โดยใช้กระดาษวา่วนี้จ านวน ๓๖ แผ่นมาต่อเขา้กันเป็นหกด้าน คอืด้านขา้งทั้งสี่รวมทั้งด้านบนและล่าง

ด้านละ ๖ แผ่น ส่วนส าคัญที่สุดของวา่วนี้ก็คอืด้านปาก ในการท าปากวา่วนั้น ให้พับครึ่งกระดาษสอง

ครั้งเพื่อหาจุดศูนยก์ลาง น าเอาเชือกหรือด้ายมาวัดจากจุดศูนยก์ลางไปหาขอบกระดาษ แบ่งเชือก

ออกเป็นสามส่วน ยกมาใช้เพียงส่วนเดียวแล้วแบ่งเป็นสามส่วนอีกครั้งหนึ่ง แล้วตัดสามส่วนนั้น        

ให้เหลือเพยีงสองส่วนเพื่อเป็นความกวา้งของปากวา่ว ตัดกระดาษออกเป็นวงกลมให้มีขนาดยอ่มกวา่

ปากวา่วเล็กน้อย จากนั้นเอาไม้ไผ่ยาวประมาณ ๑.๒๐ เมตร มาเหลาเป็นเส้นกลมขนาดประมาณ    

ครึ่งเซนติเมตร แล้วขดเป็นวงกลมตามขนาดที่ก าหนดและผูกยดึไม้ขอบปากวา่วให้แน่นหนาทั้งสี่ด้าน 

เม่ือน าวงไมไ้ผ่ไปวางเป็นขอบปากวา่วแล้วพับกระดาขึ้นมาปิดด้วยกาวหรือแป้งเปียก 

 ด้านก้นของว่าวสี่แจ่งนั้น จะท าจุกไวต้รงกลางเพื่อที่จะใช้ไม้ส้าวสอดไวใ้นตอนรมด้วย

ควันเม่ือจะปล่อยวา่ว ทั้งนี้สล่าหรือช่างบางคนอาจไม่ท าหมงหรือจุกดังกล่าวก็ได้ เมื่อได้ส่วนปากและ

ส่วนก้นเรียบร้อยแล้วก็จะน ากระดาษในต่ละด้านมาต่อขึ้นเป็น ว่าวสี่แจ่ง 

 

 



ว่าวมน  

 

ว่าวมน คอื วา่วทรงมนนั้นนิยมใช้กระดาษวา่วอยา่งน้อย ๖๔ แผ่น ส าหรับท าส่วนปาก

และก้นอยา่งละ ๑๒ แผ่น ส่วนด้านขา้งนั้นต้องใช้กระดาษ ๔๐ แผ่นด้วยกัน หากจะท าให้ใหญก่วา่นี ้   

ก็ต้องท าให้ได้สัดส่วนที่ลงตัวกันได้พอดี 

เม่ือใช้กาวติดกระดาษเข้าด้วยกันเป็นส่วนปากและส่วนก้นด้านละ ๑๒ แผ่น และน าไป

ตากให้แห้งแล้วก็น ามาพับ ดังนี้ 

 



จากนั้นให้เอาด้ายวัดจากจุดศูนยก์ลางถึงริมกระดาษที่พับแล้วขดีให้เป็นรูปโคง้ ซ่ึงเมื่อ

ตัดแล้วจะคลี่ออกมาเป็นวงกลมได้พอดี เหลือส่วนที่จะพับติดเขา้กับวงไมข้อบปากวา่ว ส่วนเชือกที่ใช้วัด

นั้น ให้แบ่งเป็นสามส่วนแล้วเอาหนึ่งส่วนมาแบ่งออกเป็นสามส่วน และใช้เพียงสองส่วนเพื่อท าเป็นขนาด

ของปากวา่ว (สล่าบางคนอาจท าให้มีขนาดแตกต่างไปจากนีบ้้าง) ส่วนก้นของวา่วก็จะท า หมงหรือจุก

เพื่อเป็นที่สอดของไม้ส้าวในช่วงการรมหรืออัดควันเขา้ไปในวา่ว 

ในการปิดกระดาษวา่วนั้นจะต้องพับด้านขา้งเพื่อตัดออกประมาณ ๕-๖ นิว้ และ

กระดาษที่ตัดออกนั้นมไิด้ทิ้งไปแต่จะใช้ท าหางวา่วได้อีก ปิดกระดาษด้านก้นเขา้กับตัวว่าวเสียก่อนแล้ว

ตากให้แห้ง แล้วจึงน าไปแขวนไวเ้พื่อปิดส่วนปาก หากปิดส่วนก้นว่าวเวียนไปทางซ้าย ก็ให้ปดิส่วนปาก

วนไปทางด้านขวาเพื่อให้บรรจบกันได้พอดี เมื่อตากแห้งแล้วจึงจะน ามาปิดกระดาษด้านขา้งแล้วน าไป

ตากแดดอีกครั้ง แล้วจึงปิดกระดาษส่วนที่เหลือให้ครบก็จะได้ว่าวที่สมบูรณ์ 

ส าหรับท่านที่เกิดในปีเส็ดหรือปีจอนั้น ตามธรรมเนียมชาวล้านนาถือวา่ชุธาตุ หรือครั้ง

ที่วิญญาณมาปฏิสนธินั้นจะพักอยูท่ี่เจดีย์จุฬามณีบนสวรรคช้ั์นดาวดึงส์เสียก่อน ดังนั้นผู้ที่เกิดใน ปีเส็ด

จะถือวา่เป็นพระธาตุประจ าปเีกิดของตนคอืพระธาตุเจ้าจุฬามณี เม่ือเดินทางไปไหวพ้ระธาตุปีเกิดของ

ตนไม่ได้ก็มักท าวา่วให้น าเครื่องสักการะของตนไปแทน โดยจัดท า สะทวง  (อ่าน “สะตวง”) คอืกระบะ

บัตรพลีซ่ึงบรรจุเครื่องบูชาต่างๆ ผูกไปกับปากวา่วด้วย และต่อมาก็มีผู้จัดท ากระบะบัตรพลี

เช่นเดียวกันฝากไปกับวา่วเพ่ือเป็นการสะเดาะเคราะห์ของตนก็มี ทั้งนีพ้บว่ามักจะมีการเขยีนที่กระดาษ

ปะไวท้ี่บริเวณปากวา่วมีใจความท านองในที่ว่า บอกช่ือและที่อยูข่องเจ้าของวา่ว เหตุผลในการท าวา่ว

ครั้งนั้น และอาจบอกให้น าป้ายดังกล่าวไปรับเงินรางวัลจากเจ้าของวา่วก็มี 

วาระที่จะปล่อยว่าว หรือรมว่าว (อ่าน “ฮมวา่ว”) นั้นคอืในวันย่ีเพง (อ่าน“ญ่ีเป็ง”) คอื

วันเพ็ญเดือนยี่ ซ่ึงตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของไทยภาคกลาง พอถึงเวลาสาย น้ าคา้งแห้งแล้ว 

ชาวบา้นจะท าสะทวง  (อ่าน “สะตวง”) คอืกระบะบัตรพลีขนาดเล็กบรรจุเครื่องพลีกรรม   ห้อยไวท้ี่

ปากของวา่วโดยกล่าวเป็นสองนัยวา่ เพื่อไปบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค ์                     

ช้ันดาวดึงส์ และบ้างก็วา่เพื่อส่งเคราะห์ให้ลอยไปเสีย ชาวบา้นมักจะน าวา่วไปรมหรือปล่อยที่ลานหน้า

วหิาร 

ในการรมว่าว หรือปล่อยว่าวนั้น โดยหลักการก็คอืใช้ควันไฟซ่ึงมคีวามร้อนอัดเขา้ไป  

ในวา่ว เมื่ออากาศภายในวา่วมีอุณหภูมิสูงกวา่ภายนอก โดยเฉพาะเดือนยี่ที่มักจะเป็นเดือนพฤศจิกายน



ที่มีอากาศเย็นนั้น วา่วก็จะลอยข้ึนไปในอากาศได้อยา่งรวดเร็ว ทั้งนีจ้ะต้อง ปล่อยว่าวก่อนเวลาเที่ยง 

เพราะวา่อากาศภายนอกวา่วจะต่างจากภายใน ท าให้ว่าวข้ึนได้ดี 

ขัน้ตอนและวธิีการในการรมวา่วนั้น ชาวบา้นจะแบ่งกันออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งจะ

ช่วยกันใช้พัดหรือกระด้งพัดเอาลมเขา้ไปในวา่วให้พองตัว และจะมีคนหนึ่งเอาไม้ส้าวสอดเขา้ที่หมงว่าว

เพื่อประคองมิให้วา่วกองกับพื้น ขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งก็จะก่อไฟให้มีขนาดเล็กแต่ไฟแรงสูง โดยมาก

มักจะใช้ชันหรือผ้าชุบน้ ามันเผาในปี๊บแล้วน ากาบกล้วยมาท าเป็นกรวยครอบปี๊บไว ้เม่ือเห็นวา่วา่ว       

ที่อัดลมไวพ้องดีแล้วก็จะช่วยกันประคองเอาปากครอบเข้าที่กรวยกาบกล้วย แล้วเร่งไฟเพิ่มควันและ

เพิ่มความร้อนขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันก็จะสังเกตดูรอยรั่วที่ควันลอยออกมา หากพบก็จะใช้กระดาษ

แตะกาวไปปิดเสีย เม่ือวา่วได้ควันและความร้อนเขา้ไปมากแล้วก็จะเกิดอาการลู่มือคอืท าท่าจะลอยข้ึน

แล้ว ก็จะน าเอาหางซ่ึงมว้นไว้และมีประทัดล่ามสายชนวนมาติด และเอาสะทวงมาแขวนเขา้ที่ส่วนปาก 

พอวา่วลู่มือมากขึ้นเห็นวา่พอจะปล่อยได้แล้วก็จะท็อกค็อก  (อ่าน “ต๊อกก๊อก”) คอืโยกวา่วข้ึนลงสอง

สามครั้งแล้วจึงปล่อยมือ วา่วซ่ึงเป็นถุงลมร้อนก็จะยกตัวข้ึน พอสูงเลยยอดมะพร้าว ประทัดดอกแรก

จะระเบิดแล้วปล่อยให้หางคลี่ลงมา และประทัดจะระเบิดเป็นระยะๆ ไป บางครั้ง สล่าอาจท าร่มหรือ

เครื่องบินจ าลองติดขึน้ไปด้วย พอได้ระยะก็จะมีประทัดระเบิดปล่อยรมหรือเครื่องบินให้ลอยลงมา 

แหล่งส าหรับเผาเช้ือเพลิงนั้น สล่าอาจท าไว้ต่างกันคอือาจใช้ปี๊บหรือหมอ้ครอบด้วย

กาบกล้วย ใช้หม้อซ้อนกันแล้วเจาะรูที่ก้นหม้อที่ซ้อนด้านบน ในระยะหลังนิยมใช้ผ้าขี้ริ้วชุบน้ ามันโซล่า

พันกับท่อนไม้ไผ่ แล้วสอดไวใ้นกระบอก เม่ือจะใช้การก็ดันให้ส่วนที่พันผ้าโผล่ออกมาจุดไฟ แล้วผู้ถือ 

จะมุดเขา้ไปอยู่ด้านล่างของปากและยื่นคบไฟนั้นให้ลุกอยูใ่นวา่วจนวา่วนั้นพองตัวและร้อนเต็มที่จึง

ปล่อยวา่ว 

ว่าวฅวันนี ้หากสบโอกาสดีแล้วก็จะลอยไปได้สูงและไกลมาก โดยพบวา่เม่ือประมาณ 

พ.ศ.๒๔๘๐ มีว่าวแบบนีล้อยมาตกที่บริเวณกู่ว่าวใกล้ถนนสายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ห่างจากตัวเมือง

เชียงใหม่ประมาณ ๘ กิโลเมตร มีปา้ยเป็นภาษาพม่าบอกวา่มาจากเมืองมะละแหมง่และบอกให้น าป้าย

นั้นไปรับรางวัล ซ่ึงเล่าลือกันวา่ชาวพม่าในเชียงใหม่เดินทางไปกลับเมืองเมาะตะมะใช้เวลาประมาณ

สามเดือน ครั้งนั้นชาวเมาะตะมะต้อนรับชาวเชียงใหม่อยา่งเอิกเกริกและได้พากันมาท าพธิีในจุดที่ว่าว

ตกอีกด้วย ในคราวที่อาจารย์ไกรศรี นิมมานเหมนิทร์ ปล่อยวา่วของท่านไปเม่ือประมาณ พ.ศ.๒๕๒๐ 

ก็ปรากฏวา่ชาวจังหวัดชัยภูมิน าเอาวา่วทัง้ตัวมารับเงินรางวัล ๒๐๐ บาทจากท่าน วา่วของชาวอ าเภอ



สันป่าตองก็เคยมีพ่ีน้องชาวจังหวัดแพร่น าเอาหลักฐานมาแสดงเพื่อรับรางวัล และเร็วๆ นี ้ก็มีชาวเมือง

หลวงพระบางส่งหลักฐานวา่วของเทศบาลนครเชียงใหม่เพ่ือรับรางวัลอีกด้วย 

ว่าวไฟ  

 

  ว่าวไฟ เป็นเครื่องเล่นที่ปล่อยให้ลอยด้วยหลักการเดียวกันกับ ว่าวรม  หรือว่าวฅวัน 

เพยีงแต่จะปล่อย ว่าวไฟกันเฉพาะในเวลากลางคนืเท่านั้น วธิีท า ว่าวไฟก็เหมอืนกับการท า ว่าวรม  

เพยีงแต่ ว่าวไฟจะมีส่วนปากใหญ่กวา่ว่าวรมเท่านั้น 

  ในปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๓๙) พบว่ามีวิธกีารท า ว่าวไฟง่ายข้ึนกวา่เดิม โดยใช้กระดาษวา่ว

เพยีง ๑๒ แผ่นติดกาวต่อกันเป็นทรงกระบอก ส่วนปากนั้นใช้ไม้ไผ่ยาวประมาณ ๑.๕ เมตร กวา้ง

ประมาณครึ่งเซนติเมตร เหลาให้มีส่วนแบนเล็กน้อย ขดเป็นวงกลมขนาดเท่ากับด้านล่างของ ว่าวไฟ 

เม่ือติดเข้ากับขอบล่างดังกล่าวแล้วก็พับกระดาษจากส่วนปากขึ้นประมาณ ๑ เซนติเมตรเพื่อปิดทับ

ขอบไม้ไผ่ ส่วนหัวของว่าวไฟจะใช้กระดาษวา่ว ๒ แผ่นตัดให้เป็นวงกลมต่อเขา้กับส่วนปลายของส่วน

ปลายเข้าแล้วน าไปตากแดดใหแห้งก็เป็นอันเสร็จเรื่องการท าว่าวไฟ 

  ส่วนแหล่งพลังงานในการยก ว่าวไฟ ให้ลอยข้ึนนั้น แต่เดิมใช้ ข้ีย้า คอืชันท าเป็นแท่ง

กลมหรือทรงกระบอกขนาดประมาณหนึ่งก ามือยาวประมาณหนึ่งศอก ซ่ึงเรียกวา่ ฅวยว่าวไฟ หมง

ข้ีย้า แกนกลาง หรือกระบอง แล้วใช้ลดมัดให้ฅวยว่าวไฟโผล่เหนือลวดที่มัดสองส่วน และจัดมห้ดุ้น

ชันดังกล่าวไวต้รงกึ่งกลางของปากวา่วโดยให้ท่อนนั้นหงายข้ึน เม่ือจะ ปล่อยว่าวไฟ นั้นก็ให้น าเอา ว่าว



ไฟที่มีดุ้นชันมัดไวแ้ล้วนั้นมาวางเอนไว ้เม่ือจุดดุ้นชันมีไฟลุกขึ้นแล้วก็คอ่ยๆ ยกว่าวไฟตั้งขึ้นเพื่อให้ส่วน

ปากของวา่วครอบเอาความร้อนจากดวงไฟไวท้ั้งหมด เม่ือจุดไฟได้ระยะหนึ่งแล้ว อากาศภายในวา่วจะ

ร้อนและเบากวา่ภายนอก ท าให้ว่าวข้ึนสู่อากาศได้ 

  ในระยะหลัง (พ.ศ.๒๕๓๙) พบว่านิยมใช้กระดาช าระชนิดมว้นมาตัดเอาเพยีงหนึ่งในสี่

ของม้วน แล้วชุบกับขีผ้ึ้งละลาย ชุบกับน้ ามันพชืหรือน้ ามันก๊าดก็ได้ และใช้ลวดสองเส้นผูกก้อนกระดาษ

ชุบไขไว้ตรงกึ่งกลางแทนฅวยว่าวไฟตามแบบเดิม 

  ว่าวไฟที่มีดวงไฟลูกสวา่งที่ลอยไปตามลมบนในท้องฟา้นั้น เม่ือเช้ือเพลิงหมดแล้วก็จะ

ลดระดับต่ าลงมาตามล าดับ ก้อนเช้ือเพลิงที่ท าขึ้นในยุคหลังนั้น โดยปกติแล้วจะไหม้หมดก่อนลงถึงพื้น 

ดังนั้นแม้ว่าวไฟจะตกลงมาบนหลังคากระท่อมที่มุงด้วยหญา้คา กระท่อมนั้นก็จะไม่ไหม ้แม้กระทั่ง

เจ้าของกระทั่งเจ้าของกระท่อมที่นอนอยูก่็อาจไม่ได้ยินเสียงว่าวไฟที่โรยตัวลงนอนบนหลังคากระท่อมก็

ได้ (แต่ถ้าใช้ก้อนเช้ือเพลิงแบบเก่าที่ท าเป็นฅวยว่าวไฟหรือหมงว่าวไฟนั้นอาจจะเผาไหม้ไม่หมดก็มี) 

  ในพธิีปดิการแขง่ขันกีฬาซีเกมส์ที่เชียงใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ นั้น ก็ได้ใช้ ว่าวไฟลอยข้ึน

ฟา้ไม่ต่ ากวา่ ๓,๐๐๐ ดวงด้วยกัน 

  กล่าวกันวา่ ว่าวฅวัน หรือว่าวไฟ  ที่ตกลงในที่ดินหรือบนบ้านของผู้ใด ผู้นั้นก็มักจะ    

โชคร้ายเพราะถือวา่เจ้าของว่าวดังกล่าวปล่อยเคราะห์ของตนไปกับวา่วดังกล่าวนั้น แต่ปัจจุบันความ

เช่ือดังกล่าวลดน้อยลงแล้ว เพราะมีผู้นิยมปล่อย ว่าวฅวันและว่าวไฟ เป็นจ านวนมากในโอกาสต่างๆ 

โดยเฉพาะการปล่อยว่าวไฟนั้นนิยมปล่อยกันทุกโอกาส เช่น งานฉลองปีใหม ่งานฉลองคล้ายวันเกิด 

ฯลฯ โดยสามารถซ้ือได้จากแม่ค้าในตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ 

  ปัจจุบันนิยมเรียกหรือเรียกเพราะไม่รู้ตามแบบภาคกลางโดยเรียก ว่าวฅวัน วา่      

“โคมลอย” และเรียกว่าวไฟวา่ “โคมไฟ” ทั้งๆ ที่โคมแปลวา่เครื่องใช้ที่ให้แสงสวา่ง 

  ทั้งนี ้การที่คิดว่า ว่าวฅวันและว่าวไฟ เป็นของเล่นที่เป็นมรดกสืบเนื่องกันมานานแล้ว

นั้น น่าจะไม่ถูกต้อง เพราะกรรมวธิีการผลิตกระดาษของล้านนายังไม่สามารถผลิตกระดาษที่บางและ

เหนียวได้ กระดาษสาซ่ึงผลิตได้ในล้านนานั้น แม้จะบางก็จริงแต่ก็มีรูพรุนไปตลอดทั้งแผ่นจนไม่มีทาง  

ที่จะอุ้มความร้อนหรือควันไวไ้ด้นาน หากจะผลิตกระดาษไม่ให้มีรอยรั่วก็จะต้องท าให้มีลักษณะหนา

อยา่ง “กระดาษหนังสา” ซ่ึงไมอ่าจน ามาท า ว่าวฅวัน หรือว่าวไฟ ได้ เพราะมีน้ าหนักมากจนเกินไป 



ดังนั้นหากจะมีการสันนิษฐานแล้ว ก็น่าจะเป็นไปได้สูงมากที่ว่าเป็นการท าตามแบบของพวกฝรั่ง 

โดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะพวกมิชช่ันนารีน าเขา้มาเผยแพร่ที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากการ

เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เม่ือ พ.ศ.๒๔๑๑ 
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