ว่าว
ว่าว เป็นเครื่องเล่นชนิดหนึ่งทาด้วยกระดาษสาหรับปล่อยให้ลอยไปตามลม ทั้งนี้
ว่าวในล้านนา มี ๒ ประเภทคือชนิดที่ใช้สายเชือกยึดไว้ให้ดึงตัวสูงขึ้นไปในอากาศ เรียกว่า

ว่าว หรือ

ว่าวลม และชนิดที่ทาเป็นถุงรับความร้อนจากควันไฟเพื่อพยุงให้ลอยขึน้ ไปในอากาศได้ เรียกว่า
ว่าวฅวัน ว่าวรมหรือว่าวฮม และตอนหลังมักมีผู้เรียกว่า โคมลอย
ว่าวฅวัน ว่าวรม (อ่าน “ว่าวฮม” แต่ก็มีผู้ออกเสียงเป็น “ว่าวลม” และเขียนว่า ว่าว
ลม อีกด้วย) เป็นเครื่องเล่นที่ต้องทากันอย่างจริงจัง เพราะต้องลงทุนและทาในรูปแบบที่ละเอียด
มิฉะนั้นว่าวจะบ่ขนึ้ คือไม่ยอมลอยขึน้ ไปในอากาศ
ว่าวฅวัน นิยมทากันอยู่ ๒ แบบคือ ว่าวสี่แจ่ง คือว่าวที่ทาเป็นทรงสี่เหลี่ยม และ
ว่าวมนคือว่าวที่ทาเป็นทรงมนทางด้านหัวละด้านท้าย

ว่าวสี่แจ่ง

ว่าวสี่แจ่ง ที่นิยมทากันนั้นจะใช้กระดาษว่าว คือกระดาษสีท่เี นือ้ บางแน่นและเหนียว
โดยใช้กระดาษว่าวนี้จานวน ๓๖ แผ่นมาต่อเข้ากันเป็นหกด้าน คือด้านข้างทั้งสี่รวมทั้งด้านบนและล่าง
ด้านละ ๖ แผ่น ส่วนสาคัญที่สุดของว่าวนี้ก็คอื ด้านปาก ในการทาปากว่าวนั้น ให้พับครึ่งกระดาษสอง
ครั้งเพื่อหาจุดศูนย์กลาง นาเอาเชือกหรือด้ายมาวัดจากจุดศูนย์กลางไปหาขอบกระดาษ แบ่งเชือก
ออกเป็นสามส่วน ยกมาใช้เพียงส่วนเดียวแล้วแบ่งเป็นสามส่วนอีกครั้งหนึ่ง แล้วตัดสามส่วนนั้น
ให้เหลือเพียงสองส่วนเพื่อเป็นความกว้างของปากว่าว ตัดกระดาษออกเป็นวงกลมให้มีขนาดย่อมกว่า
ปากว่าวเล็กน้อย จากนั้นเอาไม้ไผ่ยาวประมาณ ๑.๒๐ เมตร มาเหลาเป็นเส้นกลมขนาดประมาณ
ครึ่งเซนติเมตร แล้วขดเป็นวงกลมตามขนาดที่กาหนดและผูกยึดไม้ขอบปากว่าวให้แน่นหนาทั้งสี่ด้าน
เมื่อนาวงไม้ไผ่ไปวางเป็นขอบปากว่าวแล้วพับกระดาขึ้นมาปิดด้วยกาวหรือแป้งเปียก
ด้านก้นของว่าวสี่แจ่งนั้น จะทาจุกไว้ตรงกลางเพื่อที่จะใช้ไม้ส้าวสอดไว้ในตอนรมด้วย
ควันเมื่อจะปล่อยว่าว ทั้งนี้สล่าหรือช่างบางคนอาจไม่ทาหมงหรือจุกดังกล่าวก็ได้ เมื่อได้ส่วนปากและ
ส่วนก้นเรียบร้อยแล้วก็จะนากระดาษในต่ละด้านมาต่อขึ้นเป็น ว่าวสี่แจ่ง

ว่าวมน

ว่าวมน คือ ว่าวทรงมนนั้นนิยมใช้กระดาษว่าวอย่างน้อย ๖๔ แผ่น สาหรับทาส่วนปาก
และก้นอย่างละ ๑๒ แผ่น ส่วนด้านข้างนั้นต้องใช้กระดาษ ๔๐ แผ่นด้วยกัน หากจะทาให้ใหญ่กว่านี้
ก็ต้องทาให้ได้สัดส่วนที่ลงตัวกันได้พอดี
เมื่อใช้กาวติดกระดาษเข้าด้วยกันเป็นส่วนปากและส่วนก้นด้านละ ๑๒ แผ่น และนาไป
ตากให้แห้งแล้วก็นามาพับ ดังนี้

จากนั้นให้เอาด้ายวัดจากจุดศูนย์กลางถึงริมกระดาษที่พับแล้วขีดให้เป็นรูปโค้ง ซึ่งเมื่อ
ตัดแล้วจะคลี่ออกมาเป็นวงกลมได้พอดี เหลือส่วนที่จะพับติดเข้ากับวงไม้ขอบปากว่าว ส่วนเชือกที่ใช้วัด
นั้น ให้แบ่งเป็นสามส่วนแล้วเอาหนึ่งส่วนมาแบ่งออกเป็นสามส่วน และใช้เพียงสองส่วนเพื่อทาเป็นขนาด
ของปากว่าว (สล่าบางคนอาจทาให้มีขนาดแตกต่างไปจากนีบ้ ้าง) ส่วนก้นของว่าวก็จะทา หมงหรือจุก
เพื่อเป็นที่สอดของไม้ส้าวในช่วงการรมหรืออัดควันเข้าไปในว่าว
ในการปิดกระดาษว่าวนั้นจะต้องพับด้านข้างเพื่อตัดออกประมาณ ๕-๖ นิว้ และ
กระดาษที่ตัดออกนั้นมิได้ท้งิ ไปแต่จะใช้ทาหางว่าวได้อีก ปิดกระดาษด้านก้นเข้ากับตัวว่าวเสียก่อนแล้ว
ตากให้แห้ง แล้วจึงนาไปแขวนไว้เพื่อปิดส่วนปาก หากปิดส่วนก้นว่าวเวียนไปทางซ้าย ก็ให้ปดิ ส่วนปาก
วนไปทางด้านขวาเพื่อให้บรรจบกันได้พอดี เมื่อตากแห้งแล้วจึงจะนามาปิดกระดาษด้านข้างแล้วนาไป
ตากแดดอีกครั้ง แล้วจึงปิดกระดาษส่วนที่เหลือให้ครบก็จะได้ว่าวที่สมบูรณ์
สาหรับท่านที่เกิดในปีเส็ดหรือปีจอนั้น ตามธรรมเนียมชาวล้านนาถือว่าชุธาตุ หรือครั้ง
ที่วิญญาณมาปฏิสนธินั้นจะพักอยูท่ ี่เจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เสียก่อน ดังนั้นผู้ท่เี กิดใน ปีเส็ด
จะถือว่าเป็นพระธาตุประจาปีเกิดของตนคือพระธาตุเจ้าจุฬามณี เมื่อเดินทางไปไหว้พระธาตุปีเกิดของ
ตนไม่ได้ก็มักทาว่าวให้นาเครื่องสักการะของตนไปแทน โดยจัดทา สะทวง (อ่าน “สะตวง”) คือกระบะ
บัตรพลีซึ่งบรรจุเครื่องบูชาต่างๆ ผูกไปกับปากว่าวด้วย และต่อมาก็มีผู้จัดทากระบะบัตรพลี
เช่นเดียวกันฝากไปกับว่าวเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ของตนก็มี ทั้งนีพ้ บว่ามักจะมีการเขียนที่กระดาษ
ปะไว้ที่บริเวณปากว่าวมีใจความทานองในที่ว่า บอกชื่อและที่อยูข่ องเจ้าของว่าว เหตุผลในการทาว่าว
ครั้งนั้น และอาจบอกให้นาป้ายดังกล่าวไปรับเงินรางวัลจากเจ้าของว่าวก็มี
วาระที่จะปล่อยว่าว หรือรมว่าว (อ่าน “ฮมว่าว”) นั้นคือในวันยี่เพง (อ่าน“ญี่เป็ง”) คือ
วันเพ็ญเดือนยี่ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของไทยภาคกลาง พอถึงเวลาสาย น้าค้างแห้งแล้ว
ชาวบ้านจะทาสะทวง (อ่าน “สะตวง”) คือกระบะบัตรพลีขนาดเล็กบรรจุเครื่องพลีกรรม ห้อยไว้ที่
ปากของว่าวโดยกล่าวเป็นสองนัยว่า เพื่อไปบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ และบ้างก็วา่ เพื่อส่งเคราะห์ให้ลอยไปเสีย ชาวบ้านมักจะนาว่าวไปรมหรือปล่อยที่ลานหน้า
วิหาร
ในการรมว่าว หรือปล่อยว่าวนั้น โดยหลักการก็คอื ใช้ควันไฟซึ่งมีความร้อนอัดเข้าไป
ในว่าว เมื่ออากาศภายในว่าวมีอุณหภูมิสูงกว่าภายนอก โดยเฉพาะเดือนยี่ที่มักจะเป็นเดือนพฤศจิกายน

ที่มีอากาศเย็นนั้น ว่าวก็จะลอยขึน้ ไปในอากาศได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนีจ้ ะต้อง ปล่อยว่าว ก่อนเวลาเที่ยง
เพราะว่าอากาศภายนอกว่าวจะต่างจากภายใน ทาให้ว่าวขึน้ ได้ดี
ขัน้ ตอนและวิธีการในการรมว่าวนั้น ชาวบ้านจะแบ่งกันออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งจะ
ช่วยกันใช้พัดหรือกระด้งพัดเอาลมเข้าไปในว่าวให้พองตัว และจะมีคนหนึ่งเอาไม้ส้าวสอดเข้าที่หมงว่าว
เพื่อประคองมิให้วา่ วกองกับพื้น ขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งก็จะก่อไฟให้มีขนาดเล็กแต่ไฟแรงสูง โดยมาก
มักจะใช้ชันหรือผ้าชุบน้ามันเผาในปี๊บแล้วนากาบกล้วยมาทาเป็นกรวยครอบปี๊บไว้ เมื่อเห็นว่าว่าว
ที่อัดลมไว้พองดีแล้วก็จะช่วยกันประคองเอาปากครอบเข้าที่กรวยกาบกล้วย แล้วเร่งไฟเพิ่มควันและ
เพิ่มความร้อนขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันก็จะสังเกตดูรอยรั่วที่ควันลอยออกมา หากพบก็จะใช้กระดาษ
แตะกาวไปปิดเสีย เมื่อว่าวได้ควันและความร้อนเข้าไปมากแล้วก็จะเกิดอาการลู่มือคือทาท่าจะลอยขึน้
แล้ว ก็จะนาเอาหางซึ่งม้วนไว้และมีประทัดล่ามสายชนวนมาติด และเอาสะทวงมาแขวนเข้าที่ส่วนปาก
พอว่าวลู่มือมากขึ้นเห็นว่าพอจะปล่อยได้แล้วก็จะท็อกค็อก (อ่าน “ต๊อกก๊อก”) คือโยกว่าวขึน้ ลงสอง
สามครั้งแล้วจึงปล่อยมือ ว่าวซึ่งเป็นถุงลมร้อนก็จะยกตัวขึน้ พอสูงเลยยอดมะพร้าว ประทัดดอกแรก
จะระเบิดแล้วปล่อยให้หางคลี่ลงมา และประทัดจะระเบิดเป็นระยะๆ ไป บางครั้ง สล่า อาจทาร่มหรือ
เครื่องบินจาลองติดขึน้ ไปด้วย พอได้ระยะก็จะมีประทัดระเบิดปล่อยรมหรือเครื่องบินให้ลอยลงมา
แหล่งสาหรับเผาเชือ้ เพลิงนั้น สล่าอาจทาไว้ต่างกันคืออาจใช้ป๊บี หรือหม้อครอบด้วย
กาบกล้วย ใช้หม้อซ้อนกันแล้วเจาะรูที่ก้นหม้อที่ซ้อนด้านบน ในระยะหลังนิยมใช้ผ้าขี้ริ้วชุบน้ามันโซล่า
พันกับท่อนไม้ไผ่ แล้วสอดไว้ในกระบอก เมื่อจะใช้การก็ดันให้ส่วนที่พันผ้าโผล่ออกมาจุดไฟ แล้วผู้ถือ
จะมุดเข้าไปอยู่ด้านล่างของปากและยื่นคบไฟนั้นให้ลุกอยูใ่ นว่าวจนว่าวนั้นพองตัวและร้อนเต็มที่จึง
ปล่อยว่าว
ว่าวฅวันนี้ หากสบโอกาสดีแล้วก็จะลอยไปได้สูงและไกลมาก โดยพบว่าเมื่อประมาณ
พ.ศ.๒๔๘๐ มีว่าวแบบนีล้ อยมาตกที่บริเวณกู่ว่าวใกล้ถนนสายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ห่างจากตัวเมือง
เชียงใหม่ประมาณ ๘ กิโลเมตร มีปา้ ยเป็นภาษาพม่าบอกว่ามาจากเมืองมะละแหม่งและบอกให้นาป้าย
นั้นไปรับรางวัล ซึ่งเล่าลือกันว่าชาวพม่าในเชียงใหม่เดินทางไปกลับเมืองเมาะตะมะใช้เวลาประมาณ
สามเดือน ครั้งนั้นชาวเมาะตะมะต้อนรับชาวเชียงใหม่อย่างเอิกเกริกและได้พากันมาทาพิธีในจุดที่ว่าว
ตกอีกด้วย ในคราวที่อาจารย์ไกรศรี นิมมานเหมินทร์ ปล่อยว่าวของท่านไปเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๒๐
ก็ปรากฏว่าชาวจังหวัดชัยภูมินาเอาว่าวทัง้ ตัวมารับเงินรางวัล ๒๐๐ บาทจากท่าน ว่าวของชาวอาเภอ

สันป่าตองก็เคยมีพี่น้องชาวจังหวัดแพร่นาเอาหลักฐานมาแสดงเพื่อรับรางวัล และเร็วๆ นี้ ก็มีชาวเมือง
หลวงพระบางส่งหลักฐานว่าวของเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อรับรางวัลอีกด้วย

ว่าวไฟ

ว่าวไฟ

เป็นเครื่องเล่นที่ปล่อยให้ลอยด้วยหลักการเดียวกันกับ ว่าวรม หรือ ว่าวฅวัน

เพียงแต่จะปล่อย ว่าวไฟ กันเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้น วิธีทา ว่าวไฟ ก็เหมือนกับการทา ว่าวรม
เพียงแต่ ว่าวไฟจะมีส่วนปากใหญ่กว่าว่าวรมเท่านั้น
ในปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๓๙) พบว่ามีวิธกี ารทา

ว่าวไฟง่ายขึน้ กว่าเดิม โดยใช้กระดาษว่าว

เพียง ๑๒ แผ่นติดกาวต่อกันเป็นทรงกระบอก ส่วนปากนั้นใช้ไม้ไผ่ยาวประมาณ ๑.๕ เมตร กว้าง
ประมาณครึ่งเซนติเมตร เหลาให้มีส่วนแบนเล็กน้อย ขดเป็นวงกลมขนาดเท่ากับด้านล่างของ ว่าวไฟ
เมื่อติดเข้ากับขอบล่างดังกล่าวแล้วก็พับกระดาษจากส่วนปากขึ้นประมาณ ๑ เซนติเมตรเพื่อปิดทับ
ขอบไม้ไผ่ ส่วนหัวของว่าวไฟจะใช้กระดาษว่าว ๒ แผ่นตัดให้เป็นวงกลมต่อเข้ากับส่วนปลายของส่วน
ปลายเข้าแล้วนาไปตากแดดใหแห้งก็เป็นอันเสร็จเรื่องการทาว่าวไฟ
ส่วนแหล่งพลังงานในการยก ว่าวไฟให้ลอยขึน้ นั้น แต่เดิมใช้ ขี้ย้า คือชันทาเป็นแท่ง
กลมหรือทรงกระบอกขนาดประมาณหนึ่งกามือยาวประมาณหนึ่งศอก ซึ่งเรียกว่า ฅวยว่าวไฟ หมง
ขี้ย้า แกนกลาง หรือกระบอง แล้วใช้ลดมัดให้ฅวยว่าวไฟโผล่เหนือลวดที่มัดสองส่วน และจัดมห้ดุ้น
ชันดังกล่าวไว้ตรงกึ่งกลางของปากว่าวโดยให้ท่อนนั้นหงายขึน้ เมื่อจะ ปล่อยว่าวไฟ นั้นก็ให้นาเอา ว่าว

ไฟที่มีดุ้นชันมัดไว้แล้วนั้นมาวางเอนไว้ เมื่อจุดดุ้นชันมีไฟลุกขึ้นแล้วก็คอ่ ยๆ ยกว่าวไฟตั้งขึ้นเพื่อให้ส่วน
ปากของว่าวครอบเอาความร้อนจากดวงไฟไว้ทั้งหมด เมื่อจุดไฟได้ระยะหนึ่งแล้ว อากาศภายในว่าวจะ
ร้อนและเบากว่าภายนอก ทาให้ว่าวขึน้ สู่อากาศได้
ในระยะหลัง (พ.ศ.๒๕๓๙) พบว่านิยมใช้กระดาชาระชนิดม้วนมาตัดเอาเพียงหนึ่งในสี่
ของม้วน แล้วชุบกับขีผ้ งึ้ ละลาย ชุบกับน้ามันพืชหรือน้ามันก๊าดก็ได้ และใช้ลวดสองเส้นผูกก้อนกระดาษ
ชุบไขไว้ตรงกึ่งกลางแทนฅวยว่าวไฟตามแบบเดิม
ว่าวไฟที่มีดวงไฟลูกสว่างที่ลอยไปตามลมบนในท้องฟ้านั้น เมื่อเชือ้ เพลิงหมดแล้วก็จะ
ลดระดับต่าลงมาตามลาดับ ก้อนเชือ้ เพลิงที่ทาขึ้นในยุคหลังนั้น โดยปกติแล้วจะไหม้หมดก่อนลงถึงพื้น
ดังนั้นแม้ ว่าวไฟจะตกลงมาบนหลังคากระท่อมที่มุงด้วยหญ้าคา กระท่อมนั้นก็จะไม่ไหม้ แม้กระทั่ง
เจ้าของกระทั่งเจ้าของกระท่อมที่นอนอยูก่ ็อาจไม่ได้ยินเสียงว่าวไฟที่โรยตัวลงนอนบนหลังคากระท่อมก็
ได้ (แต่ถ้าใช้ก้อนเชือ้ เพลิงแบบเก่าที่ทาเป็นฅวยว่าวไฟหรือหมงว่าวไฟนั้นอาจจะเผาไหม้ไม่หมดก็มี)
ในพิธีปดิ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ท่เี ชียงใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ นั้น ก็ได้ใช้

ว่าวไฟลอยขึน้

ฟ้าไม่ต่ากว่า ๓,๐๐๐ ดวงด้วยกัน
กล่าวกันว่า

ว่าวฅวัน หรือ ว่าวไฟ ที่ตกลงในที่ดินหรือบนบ้านของผู้ใด ผู้นั้นก็มักจะ

โชคร้ายเพราะถือว่าเจ้าของว่าวดังกล่าวปล่อยเคราะห์ของตนไปกับว่าวดังกล่าวนั้น แต่ปัจจุบันความ
เชื่อดังกล่าวลดน้อยลงแล้ว เพราะมีผู้นิยมปล่อย ว่าวฅวัน และว่าวไฟเป็นจานวนมากในโอกาสต่างๆ
โดยเฉพาะการปล่อยว่าวไฟนั้นนิยมปล่อยกันทุกโอกาส เช่น งานฉลองปีใหม่ งานฉลองคล้ายวันเกิด
ฯลฯ โดยสามารถซือ้ ได้จากแม่ค้าในตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจุบันนิยมเรียกหรือเรียกเพราะไม่รู้ตามแบบภาคกลางโดยเรียก

ว่าวฅวัน ว่า

“โคมลอย” และเรียกว่าวไฟว่า “โคมไฟ” ทั้งๆ ที่โคมแปลว่าเครื่องใช้ท่ใี ห้แสงสว่าง
ทั้งนี้ การที่คิดว่า

ว่าวฅวันและว่าวไฟเป็นของเล่นที่เป็นมรดกสืบเนื่องกันมานานแล้ว

นั้น น่าจะไม่ถูกต้อง เพราะกรรมวิธีการผลิตกระดาษของล้านนายังไม่สามารถผลิตกระดาษที่บางและ
เหนียวได้ กระดาษสาซึ่งผลิตได้ในล้านนานั้น แม้จะบางก็จริงแต่ก็มีรูพรุนไปตลอดทั้งแผ่นจนไม่มีทาง
ที่จะอุ้มความร้อนหรือควันไว้ได้นาน หากจะผลิตกระดาษไม่ให้มีรอยรั่วก็จะต้องทาให้มีลักษณะหนา
อย่าง “กระดาษหนังสา” ซึ่งไม่อาจนามาทา ว่าวฅวัน หรือ ว่าวไฟ ได้ เพราะมีน้าหนักมากจนเกินไป

ดังนั้นหากจะมีการสันนิษฐานแล้ว ก็น่าจะเป็นไปได้สูงมากที่ว่าเป็นการทาตามแบบของพวกฝรั่ง
โดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะพวกมิชชั่นนารีนาเข้ามาเผยแพร่ท่จี ังหวัดเชียงใหม่หลังจากการ
เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๑
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