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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สายลมแห่งฤดูกาลสร้างสรรค์ให้เกิดการละเล่นว่าวอัน
เป็นพลังหัตถศิลป์จากภูมิปัญญา 2) ว่าวควายที่ถูกสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินให้กลายเป็นนวัตกรรม
เศรษฐกิจฐานราก ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิงปฏิบัติการ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สนทนากลุ่ม 
จากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านช่างฝีมือท้องถ่ินการท าว่าว คนเล่นว่าว จ านวน 11 คน  และอบรมเชิง
ปฏิบัติการกลุ่มนักเรียน 20 คน ในการสร้างสรรค์ลวดลายว่าวให้มีสีสัน วิเคราะห์ข้อมูลน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนก
หมวดหมู่ ตีความสร้างข้อสรุป ผลการวิจัยพบว่า  1) สายลมแห่งฤดูกาลสรา้งสรรค์ให้เกดิการละเลน่ว่าวอันเปน็
พลังหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาพบว่า “ลมว่าว” มีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ ของจังหวัด



สตูล ลมว่าวดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน- เดือนเมษายนของทุกปี ลมที่พัดช่วงเดือน พฤศจิกายนถึง
เดือนธันวาคม เป็นลมที่พัดมาจากฝั่งทะเลอันดามันเป็นลมทะเล ลมจะพัดไม่สม่ าเสมอ เป็นลมหวน เล่นว่าวไม่
ค่อยดี ส่วนลมที่พัดช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจาก
จังหวัดสงขลา เป็นลมที่พัดสม่ าเสมอ ท าให้การเลน่ว่าว สามารถลอยลมอยู่ได้นาน ชาวบ้านจะเรียกร่องลม การ
ที่มีลมว่าวพัดมาอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลต่อการเล่นว่าว 2) ว่าวควายที่ถูกสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินให้
กลายเป็นนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานราก พบว่า มีข้ันตอนในการสร้างสรรค์ดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 จัดท าคู่มือการท า
ว่าวควายเชิงสร้างสรรค์ ข้ันตอนที่ 2 น าวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับการท าว่าวควายมาสอนวิธีการข้ึน
โครงว่าว การประกอบลวดลายบนตัวว่าว โดยใช้นักเรียนเป็นฐาน  ข้ันตอนที่ 3 เรียนรู้ลวดลายสร้างสรรค์บน
ตัวว่าว ข้ันตอนที่ 4 จัดประกวดแข่งขันการท าว่าวควายเชิงสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ และจัดประกวดการจัดท า
ผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกที่มีส่วนประกอบจากว่าวควายในการเพิ่มมูลค่า ข้ันตอนที่ 5 การท าให้ว่าวควายเป็น
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนโดยการประยุกต์ส่วนประกอบของว่าวควายให้เป็นของที่ระลึก หรือใช้สัญลักษณ์
สกรีนบนตัวเสื้อ สิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนการสร้างสรรค์ว่าวควายให้สวยงามเหมาะแก่การน าไปแข่งขัน 
ค าส าคัญ: ว่าวควาย, ว่าวควายสร้างสรรค์, การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน, หัตถศิลป์สร้างสรรค์, เศรษฐกิจฐาน
ราก 

Abstract 
 The objectives of this article were to study 1 )  the wind of the season to create a 
kite play that is the power of handicraft from wisdom 2) the buffalo kite that was created from 
local wisdom to become a foundational economic innovation.  A qualitative and practical 
study method was used by in-depth interviews, group discussions from local experts, kite-
making craftsmen, 11 key informants and a group workshop of 20 students. Innovative creative 
kite making, drawing colorful patterns on the kite, analyzing the data, categorizing the data, 
interpreting it to draw conclusions.  The results of the research showed that 1 )  The wind of 
the season creates a kite play that is the power of handicraft. From wisdom, it was found that 
the “wind kite” plays an important role in the creation of handicrafts in Satun Province. Such 
a kite wind starts from November to April every year. The wind that blows from November to 
December is the wind that blows from the Andaman Sea.  It is a sea breeze.  As for the wind 
that blows from January, February to April, coming from the northeast from Songkhla, it is a 
constant wind that makes kite surfing able to stay in the wind for a long time.  Villagers call it 
a wind trough where the wind blows.  2 )  The buffalo kite was created from local wisdom to 
become a fundamental economic innovation.  It was found that the creative steps are as 



follows: Step 1: Create a creative buffalo kite-making manual; Step 2: Bring a local expert on 
buffalo kite-making to teach you how to build a kite frame.  Assembling patterns on the kite 
Using students as a base Step 3 Learn creative patterns on the kite Step 4:  Organize a new 
creative buffalo kite-making competition and organizing a contest to create products and 
souvenirs that contain components from buffalo kites to add value and the fifth step is to 
make the kite buffalo a community foundation economy value and the Step 5:  Making the 
kite into a community-based economy by applying the components of the buffalo kite as a 
souvenir. or use the screen-printed symbol on the shirt appliances as well as creating beautiful 
buffalo kites suitable for competition 
Keywords:  Buffalo kites, Creative buffalo kites, Conservation of local wisdom, Creative 
handicrafts, Basic economy 
 
บทน า 
 “ว่าว”ในภาษามอญแปลว่าหนาว “ลมว่าว” จึงหมายถึงลมหนาวที่พัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ใน
ต้นฤดูหนาว ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน เป็นระยะที่เก็บเกี่ยวข้าวเบา บางที่เรียกว่า “ลมข้าวเบา” (ซึ่ง
เป็นระยะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย น าพาความหนาวเย็นจากภาคใต้ของจีนสู่ไทย) 
ส่วนลมที่พัดจากอ่าวไทยข้ึนมาตามที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา จากทิศใต้ไปทิศเหนือในฤดูร้อน ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์-เมษายน เรียกว่า“ลมตะเภา” (ซึ่งเป็นระยะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย) พัด
จากอ่าวไทย คนไทยนิยมเล่นว่าวกันในหน้าหนาว เพราะลมแรง (กัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ. 2554) กล่าวกันว่า 
การเล่นว่าว มีถ่ินก าเนิดในประเทศจีน ไม่ต่ ากว่า 3000 ปี มาแล้ว ในระหว่าง การปกครอง ของราชวงศ์ฮั่น 
ทหารจีนท าว่าวโดยใช้ท่อไม้ไผ่ผูกติดไว้ แล้วปล่อยให้ลอยอยู่เหนือหัวข้าศึก เมื่อลมผ่านเข้าไปในท่อก็ท าให้เกิด
เสียงหวีดน่ากลัว ท าให้ข้าศึกตื่นตระหนก และว่ิงหนีเอาตัวรอด คนไทยรู้จักการเล่นว่าวมาตั้งแต่สมัยกรุง
สุโขทัย และสืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ไม่ว่าจะเป็นชนช้ันใด ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงคนสามัญ
ชนธรรมดา ถือว่าว่าวเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรม
และการกีฬาซึ่งผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืนโดยไม่มีที่ใดในโลกสามารถท าได้ (ความเป็นมาของว่าว  2560)   
 อดีตว่าวเป็นเครื่องมือวัด ลม เป็นอุปกรณ์เสี่ยงทายถึงความเจริญก้าวหน้าของท้องถ่ิน  ว่าว
สมัยก่อน พระมหากษัตริย์ให้ความสนใจมากหากว่าวตกลงบ้านใคร เจ้าของบ้านจะได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบ
แทน ความเช่ือบางครั้งจะบอกว่าเมื่อว่าวตกบ้านใครจะเป็นลางบอกสิ่งไม่ดี ชาวจีนใช้ว่าวท าสงคราม ชาวฝรั่ง 
เช่น เบ็ญจามิน แพรงกิน ใช้ว่าวทดลองทางวิทยาศาสตร์ ว่าวจุฬา - ปักเป้า เป็นว่าวที่พระราชาทรงโปรด จัด
ให้มีการแข่งขันท้องสนามหลวง ว่าวจุฬา แต่ละตัวที่จัดท าข้ึนต้องมีพิธีกรรมหลายอย่าง เช่น การค้นหาไม้ไผ่ที่



แก่จัด อยู่กลางกอไผ่ มีอายุที่ก าหนดไว้ เมื่อตัดไม้ไผ่แล้วต้องไปแช่น้ าระยะหนึ่ง จึงจะมาตกแต่ง มีการรมควัน
เพื่อให้ไม้ไผ่ทนทาน ไม่มีมอด แมลงมาชอนไช การตกแต่งโครงว่าว การผูกเชือก การติดกระดาษ ล้วนแต่ใช้ภูมิ
ปัญญาไทย บางครั้งต้องมีการเซ่นไหว้ เพื่อให้มีชัยชนะ (ส านักงานจังหวัดสตูล, 2565) 
 ว่าวมีรูปแบบแตกต่างกันตามแต่ละท้องถ่ิน แต่ที่นิยมเล่นกันในทุ่งราบภาคกลาง ก็คือ ว่าวดุ๊ยดุ่ย 
ว่าวอีแพรด ว่าวอีลุ้ม ว่าวงู ว่าวนกยูง ว่าวผีเสื้อ ส่วนภาคเหนือและภาคอีสานนิยมเล่นว่าวดุ๊ยดุ่ย คล้ายว่าวจุฬา 
ต่างกันที่ว่าวดุ๊ยดุ่ยมีปีกขนาดเล็กแทนขากบของว่าวจุฬา ส่วนหัวมักจะผูกธนูหรือสะนู ทางภาคใต้เรียกว่าแอก 
ท าให้เกิดเสียงดังกังวาน ว่าวอีลุ้ม คล้ายว่าวปักเป้าแต่มีพู่ห้อยสองข้าง ว่าวสนูหวาย ว่าวประทุน ว่าวนก ภาค
ตะวันออกนิยมเล่นว่าวหาง ว่าวหัวแตกอีลุ้ม ว่าวดุ๊ยดุ่ย ว่าวใบมะกอก ภาคใต้นิยมเล่นว่าวนกปีกแอ่น ว่าว
นกยูง ว่าวปลาวาฬ ว่าวใบยาง ว่าววงเดือน หรือว่าวบุหลัน (ภาษามลายู เรียกว่า วาบูแลหรือวาบูลัน แปลว่า
ดวงจันทร์ ปลายว่าวเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม) ว่าวฮาเบอร์มัส ว่าว
หัวควาย หรือว่าวควาย ซึ่งเป็นว่าวที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างว่าวหลา (จุฬา) กับว่าววงเดือน แต่ดัดแปลง
หัวเป็นรูปควาย ซึ่งเปรียบเสมือนว่าวดุ๊ยดุ่ยของภาคกลาง ว่าวควายนิยมเล่นมากในสตูลจนแทบจะกลาย
สัญลักษณ์ของจังหวัดไปแล้ว (เจตน์สฤษฎ์ิ  สังขพันธ์  เก็ตถวา  บุญปราการ  ปัญญา เทพสิงห์  ปกรณ์ ลิ้ม
โยธิน จุฑารัตน์ คชรัตน์ ตรัยภูมินทร์  ตรีตรีศวร สุดาพร  ทองสวัสดิ์ สุภาวดี  ธรรมรัตน์  และนันทรัฐ สุริโย. 
2563) 
 ช่างท าว่าวควายที่นับไดใ้นปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่คน ได้แก่ นายเวียง ตั้งรุ่น (ผู้มีผลงานดีเด่นทาง
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล) ด.ต.ประเทือง ศรีสว่าง (จ่าเทือง) นายเลิศศักดิ์ พิกุล ซึ่งเป็นลูกของนายสวน พิกุล นาย
เสริญ ยิ้มหิ้น นายจุก นายสมพร แกล้วทนงค์ ช่างพื้นถ่ินท าว่าวดั้งเดิมเป็นกลุ่มคนที่ล้วนสูงวัย ไม่มีคนสืบทอด 
นับวันจะหายไป จะมีก็เพียงเพื่อนบ้าน และนักวิชาการที่เข้ามาขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตามการ
สร้างสรรค์พลังหัตถศิลป์ว่าวควายจากภูมิปัญญาให้กลายเป็นนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานรากจึงนับได้ว่าเป็นสิ่งที่
จะท าให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมว่าวควาย ที่จะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ซึ่งเป็นอนาคตส าคัญที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามที่เกิดจากการรังสรรค์ของช่างพื้นถ่ินการท าว่าวควาย เพื่อ
ต่อยอดให้เกิดเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนสืบไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาสายลมแห่งฤดูกาลสร้างสรรค์ให้เกิดการละเล่นว่าวอันเป็นพลังหัตถศิลป์จากภูมิ
ปัญญา 
 2.  การสร้างสรรค์ว่าวควายจากภูมิปัญญาท้องถ่ินให้กลายเป็นนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานราก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 



 1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ช่างท าว่าว คนเล่นว่าว ครูโรงเรียนสตูลวิทยา จ านวน 11 คน นักเรียน
โรงเรียนสตูลวิทยาจ านวน 20 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่มช่างท าว่าว ครู
โรงเรียนสตูลวิทยา และนักเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการท าว่าวสร้างสรรค์ ให้แก่เยาวชนที่เป็นนักเรียน จ านวน 
20 คน ต่อยอดให้นักเรียนท าว่าวเพื่อเข้าประกวดแข่งขันประเภทสวยงาม ประเภทสร้างสรรค์ และสามารถชัก
ว่าวข้ึนสูงได้ที่โรงเรียนสตูลวิทยา 
 4. วิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าข้อมูลมาจ าแนกหมวดหมู่ ตีความตามประเด็น และสร้างข้อสรุป 
 
ผลการวิจัย 
 1. สายลมแห่งฤดูกาลสร้างสรรค์ให้เกิดการละเล่นว่าวอันเป็นพลังหัตถศิลป์จากภูมิปัญญา 
 สายลมแห่งฤดูกาลสร้างสรรค์ให้เกิดการละเล่นว่าว  “ลมว่าว” มีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการ
สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ ของจังหวัดสตูล ลมว่าวดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน- เดือนเมษายนของทุกปี 
ลมที่พัดช่วงเดือน พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เป็นลมที่พัดมาจากฝั่งทะเลอันดามันเป็นลมทะเล ลมจะพัดไม่
สม่ าเสมอ เป็นลมหวน เล่นว่าวไม่ค่อยดี ส่วนลมที่พัดช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ บางครั้งจะมีลม
ว่าวยายนานจนถึงเดือนเมษายน จะพัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากจังหวัดสงขลา เป็นลมที่พัด
สม่ าเสมอ ท าให้การเล่นว่าว สามารถลอยลมอยู่ได้นาน ชาวบ้านจะเรียกร่องลม ที่ท าให้มีลมพัดมาอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ การที่มีลมว่าวพัดมาอย่างสม่ าเสมอเป็นช่วงที่ชาวบ้านว่างเว้นจากการท านา เกี่ยวข้าวเสร็จ
แล้ว จึงท าว่าวให้เด็กเล่นกัน เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินในอดีต ส่วนผู้ใหญ่ก็นิยมท าว่าวเล่นเพื่อความ
บันเทิงคลายเครียด แต่ปัจจุบันชาวบ้านในต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองจังหวัดสตูลไม่ได้ปลูกข้าวแล้ว หันมาปลกู
ยางพารา และสวนปาล์มกัน แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านต่างรอเวลาให้เกิดลมว่าว และยังคงท าว่าวมาละเล่นกัน 
จนถึงกับมีการแข่งขันว่าวเป็นประจ าทุกปี ส าหรับในเรื่องเกี่ยวกับลมว่าวผู้วิจัยไดส้ัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ฤดูกาลแห่งลมว่าว ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างกันดังนี้  
 

 “...ก่อนหน้านี้ต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง สตูลชาวบ้านมีการปลูกข้าว ต้นข้าวออก
รวงผ่านพ้นช่วงฝนตกหนักมาสู่ช่วงต้นปี ถ้าเป็นแถวอีสานกับภาคอื่นก็จะเป็นฤดูหนาว แต่ภาคใต้
ของเราไม่มีฤดูหนาว พอมีลมหลังฤดูเก็บเกี่ยวเราก็จะท าว่าวเล่นกัน…” (ด.ต.ประเทือง ศรีสว่าง, 
สัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 2564) 



 “…ลมว่าวมันก็มีหลายเดือนนะ บางทีก็เดือนพฤศจิกายน บางทีก็ยาวไปจนถึง
เมษายน แต่ทางจังหวัดจะก าหนดเดือนจัดงานประเพณีว่าวสตูลเป็นเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงนั้นลม
ว่าวพัดมาสม่ าเสมอ จะมีมหกรรมว่าวนานาชาติ เป็นช่วงที่เหมาะกับการเล่นว่าว ชาวบ้านจะน า
ว่าว มาร่วมการแข่งขัน เพื่อความสนุกสนาน และผ่อนคลาย ถ้ามีงานว่าวเราก็จะมีรายได้เพิ่มข้ึน 
จากการขายของที่ระลึกเกี่ยวกับว่าว ชาวบ้านได้น าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าต่าง ๆ มาขายในงาน 
แต่พอเกิดโรคโควิด-19 ระบาด ท าให้ว่างเว้นจากการแข่งขันไปหลายปี เพิ่งจะมาจัดประเพณีว่าว
สตูล ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 27-28 เดือนกุมภาพันธ์ 2565...” (เวียง ตั้งรุ่น, สัมภาษณ์วันที่ 25 
เมษายน 2565) 

 
 “...เมื่อก่อนนี้ต าบลคลองขุดมีการท านา แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีนาข้าวแล้วมีแต่สวนยาง 

สวนปาล์ม และก็ท าประมงกัน...แต่การท าว่าวควายมาเล่น มาแข่งขันกันก็ยังมีอยู่เป็นประจ าทุก
ปี เพราะคนท าว่าวคนเล่นว่าวจะรอด้วยใจจดใจจ่อให้ถึงลมว่าว...” (สุนันท์ พิกุล,  สัมภาษณ์วันที่ 
25 ธันวาคม 2563) 

 
 “...สมัยก่อนนะ เราจะเห็นรวงข้าวเอนกระทบกัน ตามด้วยสายลมที่พัดผ่านมาเป็น

สัญญาณเปลี่ยนฤดูกาล ขณะรอเก็บเกี่ยวผลผลิต พวกเราจะเอาว่าวตัวเก่งมาล่องลมกันแถวพื้นที่
โล่งตามทุ่งนา แต่ปัจจุบันไม่มีทุ่งนา ได้อาศัยสนามบินกองทัพอากาศของสตูลเป็นพื้นที่ราบกว้าง
สามารถเล่นว่าวได้...” (เลิศศักดิ์, พิกุล, สัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 2564) 

 
 “...ปีที่ผ่านมาเกิดโควิด ทางจังหวัดไม่จัดงานว่าว พวกเราก็เอาว่าวมาเล่นกันที่

สนามบินของกองทัพบก เวลามีลมว่าวพัดมามันท าให้เราอยากท าว่าว อยากเอาว่าวข้ึนไปเล่นลม 
และยิ่งติดแอก ยิ่งท าให้เกิดเสียงดังเหมือนเสียงควายร้อง มันดังแอกๆๆ... ” (เสริญ ยิ้มหิ้น, 
สัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2565) 

 
 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าลมว่าวเป็นฤดูกาลที่ผันเปลี่ยนเวลาจากฤดูหนึ่งถึงอีก
ฤดูหนึ่ง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่บอกถึงการเปลี่ยนวิถีการผลิตของชุมชนที่ชาวบ้านสังเกตเห็นทุกปี และมีความ
เช่ียวชาญในทิศทางของลม และสัมผัสได้ถึงความสม่ าเสมอของลมที่พัดผ่าน จึงท าให้เกิดการสร้างสรรค์การท า
ว่าวข้ึนมาซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชุมชนทั้งในเรื่องของทิศทางลม กระแสลม และการท าว่าวเพื่อเล่นลม 



 
ภาพที่ 1 ป้ายงานว่าว 4 ภาคและว่าวนานาชาติ จังหวัดสตูล เมื่อ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยคณะผู้วิจัยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 

 

ภาพที่ 2 ว่าวนานาชาติจากหลากหลายประเทศที่น าประแข่งขันที่สนามแข่งว่าจังหวัดสตูล 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยทีมผู้วิจัยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 กล่าวกันว่า การเล่นว่าว เป็นเครื่องมือวัดลม และเป็นเครื่องมือเสี่ยงทายเกี่ยวกับการท านายฟ้า
ฝนในแต่ละฤดูกาล คือถ้าว่าวติดลมลอยอยู่บนท้องฟ้าตลอดทั้งคืน มีความเช่ือว่าปีนั้นฝนฟ้าจะตกต้องตาม
ฤดูกาล ไร่นาและการท ามาหากินจะอุดมสมบูรณ์ ถ้าว่าวขาดหรือเชือกขาด เสียงสะนูไม่ดังก็มีความเช่ือว่าในปี
นั้นน้ าจะแล้ง การเสี่ยงเพื่อเลือกคู่ครอง ถ้าใครเก็บว่าวได้จะถือว่าเป็นคู่ครองอยู่กินกันอย่างมีความสุข โดยเช่ือ
ว่าปีใดที่ว่าวข้ึนสูงและมีเสียงแอกติดลมอยู่ตลอดทั้งคืน ทายว่าฟ้าฝนจะดี ข้าวปลาอาหารจะบริบูรณ์ เพื่อเป็น
การสะเดาะเคราะห์ หลังจากน าว่าวข้ึนท้องฟ้าทุกค่ าคืน แอกมีเสียงดังโหยหวน เช่ือว่าเป็นกรรม หลังจากนั้นก็
จะน าสิ่งของไปเซ่นไหว้ แล้วตั้งจิตอธิษฐานขออย่าให้มีทุกข์โศกโรคภัย และเสนียดจัญไร แล้วน าข้ึนสู่ท้องฟ้าอีก
ครั้งหนึ่ง ในขณะที่ว่าวข้ึนสูงและแอกมีเสียงดัง เจ้าของว่าวจะตัดเชือกว่าวให้ขาดล่องลอยไปตามสายลม จึงถือ
ว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์สิ่งเลวร้ายให้ลอยหายไปกับว่าว และมีสิ่งดี ๆ กลับมาหาเจ้าของว่าว การท าว่าว
ควายของชาวสตูล มีความเช่ือว่า ควายมีบุญคุณกับชาวนา ช่วยชาวนาไถนา จึงท าว่าวเป็นสัญลักษณ์หัวควาย 
ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณของควายที่ช่วยเหลือชาวนาในการท านา (เจตน์สฤษฎ์ิ  สังขพันธ์  เก็ตถวา  บุญ
ปราการ  ปัญญา เทพสิงห์  ปกรณ์ ลิ้มโยธิน จุฑารัตน์ คชรัตน์ ตรัยภูมินทร์  ตรีตรีศวร สุดาพร  ทองสวัสดิ์ 
สุภาวดี  ธรรมรัตน์  และนันทรัฐ สุริโย, 2563) ความเช่ือเกี่ยวกับที่ชาวบ้านท าว่าวควายมาละเล่นกัน ได้จากค า
สัมภาษณ์ดังนี้ 



“...ความเช่ือเกี่ยวกับการท าว่าวควาย นึกถึงบุญคุณของควาย ว่าวควายท ายากกว่าว่าวอื่น 
แต่มันจะดีมากหากควายจะต้องไปอยู่บนฟ้าให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นว่าควายมีบุญคุณกับคนมานาน
แล้ว...” (สมใจ,  สัมภาษณ์วันที่ 7 มิถุนายน 2563) 

 
“...ควายอยู่คู่กับเกษตรกรมาแต่ไหนแต่ไร การนึกถึงควายก็จะท าสัญลักษณ์เป็นรูปควายก็

ถูกต้องแล้วนะ...” (พงษ์ศักดิ์ คงสง,  สัมภาษณ์วันที่ 7 มิถุนายน 2563) 
 
“...เวลาที่เรามองเห็นว่าวควายที่อยู่บนท้องฟ้า มันท าให้หลายคนที่มองเห็นนึกถึงชาวนา 

และควายที่ท านาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ...เป็นสิ่งที่เราเห็นจนติดตา...” (จุก, สัมภาษณ์วันที่ 
20 มิถุนายน 2563) 

 
“...เสียงร้องของแอกที่ติดบนตัวว่าวควายเป็นเวลาชักข้ึนติดลมบนเสียงร้องเหมือนเสียง

ควาย คนก็จะนึกถึงชาวนาที่ท านาให้คนมีข้าวกิน ควายก็อยู่คู่กับชาวนา เสียดายที่เด็กรุ่นใหม่ไม่
เคยเห็นควาย เห็นแต่ควายเหล็กที่ใช้ไถนา...” (ภาคิน, สัมภาษณ์วันที่ 21 ธันวาคม 2563) 

 
 จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความเช่ือในการท าว่าวที่เป็นรูปหัวควายเป็นความเช่ือ
ของการระลึกนึกถึงบญุคุณของควายที่อยู่คู่กับเกษตรกรของไทยมาอย่างช้านานจนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของว่าว
จังหวัดสตูล 
 สายลมแห่งฤดูกาลได้ท าให้เกิดช่างฝีมือท้องถ่ินดั้งเดิมในการท าว่าวควาย หลายคนนอกจากจะ
สนใจท าว่าวเล่นเพื่อความบันเทิงแล้ว ยังมีการท าว่าวขายในช่วงฤดูกาลแห่งลมว่าวเป็นรายได้ของครัวเรือนอีก
ด้วย  ต่อมาจึงได้มีการอนุรักษ์ การท าว่าวควาย สืบทอดการท าว่าวควายจากรุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุรษุไปสู่รุน่ลกู
รุ่นหลาน ทั้งเรื่องการสังเกตลม ทิศทางลม และฤดูกาลที่เกิดลม ตลอดจนการท าว่าวเพื่อรับใช้ครอบครัว ชุมชน 
และบ้านเมือง 
 
 2. การสร้างสรรค์ว่าวควายจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานราก 
 การสร้างสรรค์ว่าวควายจากภูมิปัญญาหากจะให้กลายเป็นนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น และ
สวยงามจนกลายเป็นสิ่งดึงดูดผู้คนให้หันมาให้ความส าคัญ และน าไปประดับบ้าน หรือน าไป เป็นของที่ระลึก
ส าหรับให้แขกบ้านแขกเมือง จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล เป็นการ เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยท าให้เกิด
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์นั่นก็คือการสร้างสรรค์ลวดลายบนตัวว่าวเพื่อน าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของ
ช่างพื้นถ่ินด้ังเดิมในการท าว่าวควาย  ดังนั้นคณะผู้วิจัยได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ว่าวควาย



จากภูมิปัญญาท้องถ่ินให้กลายเป็นนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการประดิษฐ์ว่าวควาย
อย่างมีส่วนร่วมของเยาวชนในท้องถ่ิน มีขั้นตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 จัดท าคู่มือการท าว่าวควายเชิงสร้างสรรค์ตั้งแต่การข้ึนโครงว่าว การผูก การประกอบ
ส่วนต่าง ๆ ของว่าวควาย การผูกซุง การติดแอก และการวาดลวดลายบนตัวว่าว ผู้วิจัยได้ให้ครูภูมิปัญญาการ
ท าว่าวอธิบายวิธีการท าว่าวให้ฟัง และได้รวบรวมข้อมูล ภาพประกอบการท าว่าวไว้ในคู่มือการท าว่าวควายโดย
มีวิธีการดังนี้ 
 1. การเลือกไม้ไผ่ในการท าว่าวจะต้องเป็นไม้ไผ่สีสุกซึ่งปลูกอยู่ใกล้ริมคลองและเป็นดินเหนียว 
เช่ือกันว่าไม้ไผ่จะเหนียว และเหมาะสมที่จะน ามาท าเป็นโครงว่าว ตัดไม้ให้มีขนาดความยาวกว่าโครงที่ท า
เล็กน้อย จากนั้นจึงน ามาผ่าและดัดเป็นซี่ๆ เพื่อเตรยีมไว้เหลาและผูกโครงว่าวในข้ันต่อไป ส าหรับไม้ที่จะตัดนัน้ 
แต่ละอันมีขนาดสั้น ยาว เล็ก หรือใหญ่ แตกต่างกันไปตามส่วนและขนาดของว่าว การเหลาไม้ไผ่ท าโครงว่าว 
(ทั้งตัว) จะต้องใช้ความประณีตคือต้องให้ส่วนผิวของไม้ไผ่ติดอยู่ด้วยเสมอเพราะผิวไม้ไผ่จะท าให้เกิดสปริงมี
ความเหนียวไม่หักง่ายมีวิธีการเหลา 3 แบบคือการเหลาแบบฝักมะขามมีลักษณะแบนและหนาการเหลาแบบ
ท้องปลิงมีลักษณะแบนและบางและการเหลาแบบกลม 

 
ภาพที่ 1 คู่มือการท าว่าว และภาพขวาการสัมภาษณ์ช่างท าว่าว 

ที่มา: ถ่ายโดยผู้ช่วยวิจัย วันที่ 21 ธันวาคม 2563 



 
ภาพที่ 2 อุปกรณ์การท าว่าว ไม้ไผ่ที่น ามาข้ึนโครงว่าว ภาพขวา โครงว่าวที่ท าเสรจ็แล้ว 

ที่มา: ถ่ายโดยผู้ช่วยวิจัย วันที่ 21 ธันวาคม 2563 
 2. น าไม้ไผ่ที่เหลาแล้วมาผูกกับเชือกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดให้เป็นรูปเขาควาย เอาปลายไม้ส าหรับ
ท าคอทั้งสองข้างมัดให้โค้งไปตามรูปจมกู น าไม้ส าหรับท าหูคู่ที่ยาวที่สุดมาดัดให้โค้งตามความชอบของผูท้ า เอา
ปลายไม้ข้างหนึ่งผูกกับไม้คอระหว่างเขาบนและเขาล่าง ท าหูคู่ที่มีความยาวขนาดกลางมาดัดให้เป็นรูปหูคล้าย
ตัว S และเอาปลายข้างหนึ่งผูกกับไม้หูคู่แรก น าเชือกมาสัก (การผูกเชือกเส้นย่อย) ที่ปีก เขา และคอ ในการ
สักเชือกผู้ท าจะต้องระวัง คอยวัดระยะห่างระหว่างเชือกสักในแต่ละเส้น แต่ละคู่ให้เท่ากัน และความยาวของ
เชือกให้เท่ากันทั้งด้านบน ล่าง ซ้าย ขวา ในข้ันตอนน้ีเป็นการผูกหรือสักเชือกเพื่อท าให้ปีก เขาและคอมีขนาด
ความกว้างความโค้งเท่ากัน ทั้งด้านบน ล่าง และซ้าย ขวา  น าไม้ส าหรับท าหางควายมาดัดให้โค้ง และน ามาผูก
ติดกับไม้กระดูกที่ปีกบนบริเวณส่วนหัวของว่าว 

 
ภาพที่ 3  การข้ึนโครงว่าวด้วยการผูกเชือกเป็นรูปเขาควาย  และการติดกระดาษ 

ที่มา: ถ่ายโดยผู้ช่วยวิจัย วันที่ 22 ธันวาคม 2563 
 3. ข้ันตอนการติดกระดาษและตกแต่ง เป็นข้ันตอนที่ท าเมื่อการผูกโครงว่าวได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
การติดกระดาษกับโครงว่าวจะต้องใช้ความพิถีพิถันกระดาษว่าวที่ใช้ติดโครงว่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติเหนียว
และไม่รั่วลมส่วนวิธีการติดน้ันน ากระดาษที่จะใช้ติดมาวางและน าโครงว่าวมาวางทับแล้วใช้ดินสอหรือปากกา
มาขีดไปตามรูปโครงว่าวจากนั้นจึงตัดกระดาษไปตามรอยขีดโดยเว้นระยะห่างจากรอยที่ขีดไว้ประมาณ 1 



เซนติเมตรเพื่อไว้พับติดโครงว่าว กกระดาษที่นิยมใช้ติดว่าวมีกระดาษฟางกระดาษแก้วสีต่างๆกระดาษลอกลาย
การติดกระดาษกับโครงว่าวให้ติดด้านหลังของกระดูก 

 

 
ภาพที่ 4 ลวดลายบนตัวว่าวเป็นลายตอกรูปดอกไม้ที่มสีสีันจากกระดาษแก้วโดยการสั่งท าบล็อกเหล็กเพื่อใช้

ตอกเหมือนตุ๊ดตู่แทนการตัดด้วยกรรไกร 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้ช่วยวิจัย วันที่ 21 ธันวาคม 2563 



 4. การติดกระดาษและตกแต่งว่าวควายให้สวยงามใช้ 2 วิธีการคือ วิธีการแบบดั้งเดิมคือจะตัด
กระดาษสีเป็นรูปดอกไม้ รูปต่าง ๆ แต่ระยะหลังปราชญ์ชาวบ้านหรือคนเล่นว่าวมักจะสั่งท าเครื่องมือตอกลาย 
โดยสั่งท าที่กรุงเทพฯ ให้มีรูปร่างเหมือนดอกไม้ หรือลวดลาย ต่าง ๆ แล้วจะใช้เครื่องตอกลายนี้ตอกแล้วใช้กาว
ติดดอกติดกับตัวว่าว 

 
ภาพที่ 5 ว่าวที่ติดลวดลายเรียบรอ้ยแล้วขนาดกว้างคูณยาวประมาณ 1.50X 1.20 เซ็นติเมตร 

ที่มา: ถ่ายโดยผู้ช่วยวิจัย วันที่ 25 ธันวาคม 2563 
 ข้ันตอนที่ 2 สอนวิธีการข้ึนโครงว่าว การประกอบลวดลายบนตัวว่าว โดยใช้นักเรียนเป็นฐาน โดย
การเชิญวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับการท าว่าวควายมาสอน  ทั้งนีค้ณะผู้วิจัยได้ไปพูดคุยกับครูอาจารย์ใน
โรงเรียนสตูลวิทยาด้วยการอาศัยห้องศิลปะของอาจารย์พงษ์ศักดิ์ คงสง เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้มีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นดังกล่าวโรงเรียนสตูลวิทยามีความพร้อมในด้านการจัดกิจกรรมที่
นักเรียนให้ความสนใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าว่าวควายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ประกอบกับผู้บริหารท่าน
ผู้อ านวยการโรงเรียนใหค้วามส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถ่ินเปน็อย่างมาก จึงได้ใช้สถานที่โรงเรียนเป็นพื้นทีใ่นการ
จัดกิจกรรม 

 
ภาพที่ 6 วิทยากรปราชญ์ภูมิปญัญาการท าว่าวควายสอนการข้ึนโครงติดกระดาษให้นกัเรียน 

ที่มา: ถ่ายโดยผู้ช่วยวิจัย วันที่ 30 มกราคม 2564 



 
ภาพที่ 7 วิทยากรปราชญ์ภูมิปญัญาการท าว่าวควายสอนการติดกระดาษให้นักเรียน 

ที่มา: ถ่ายโดยผู้ช่วยวิจัย วันที่ 30 มกราคม 2564 
 ข้ันตอนที่ 3 เรียนรู้ลวดลายสร้างสรรค์บนตัวว่าว โดยมีวิทยากรเป็นครูสอนศิลปะที่มีความ
เช่ียวชาญของโรงเรียนสตูล และทีมนักวิจัย ใช้ห้องศิลปะของโรงเรียนสตูลวิทยาน ามาฝึกปฏิบัติ เรียนรู้การวาด
ลวดลายบนตัวว่าวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการวาดภาพให้แก่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและน าไปวาดลวดลาย
บนตัวว่าวของตนเอง 

 

 
ภาพที่ 8 นักเรียนฝึกปฏิบัติการวาดลวดลายบนตัวว่าวเชิงสร้างสรรค์ 

ที่มา: ถ่ายโดยผู้ช่วยวิจัย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 



 
ภาพที่ 9 นักเรียนฝึกปฏิบัติการวาดลวดลายบนตัวว่าวเชิงสร้างสรรค์ 

ที่มา: ถ่ายโดยผู้ช่วยวิจัย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
 

 ข้ันตอนที่ 4 จัดประกวดแข่งขันการท าว่าวควายเชิงสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ และจัดประกวดการ
จัดท าผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกที่มีสว่นประกอบจากว่าวควายในการเพิ่มมูลค่า ส าหรับว่าวควายที่ชนะเลิศการ
แข่งขันประเภทสวยงามจากฝีมือนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาดังภาพที่ 10- 

 
ภาพที่  10  กรรมการตัดสินให้คะแนนว่าวควายประเภทสวยงาม 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 15 มีนาคม 2564 
  



       
ภาพที่  11  ชนะเลิศการประกวดแข่งขันว่าวควายสวยงามอนัดับที่ 1 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 15 มีนาคม 2564 

 
ภาพที่ 12  ชนะเลิศการประกวดแข่งขันว่าวควายสวยงามอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 15 มีนาคม 2564 

  
ภาพที่ 13 การแข่งขันว่าวข้ึนสูงว่าว่าวนั้นสามารถลอยลมได้หรือไม ่

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 15 มีนาคม 2564 



 
ภาพที่  14 พิธีมอบรางวัลโดย ผ.อ.โรงเรียนสตลูวิทยา 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 15 มีนาคม 2564 

    
ภาพที่  15 พิธีมอบรางวัลโดย ผ.อ.โรงเรียนสตลูวิทยา และกรรมการดูว่าวข้ึนสูง 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 15 มีนาคม 2564 

 
ภาพที่  16  เกียรติบัตรที่มอบใหก้ับผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร และที่ไดร้ับรางวัล 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 15 มีนาคม 2564 



 
 

ภาพที่  17 ถ่ายภาพร่วมกันหลงัมอบเกียรติบัตรและรางวัล 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 15 มีนาคม 2564 

 
 ข้ันตอนที่ 5 การท าให้ว่าวควายเป็นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 
 1. การน าสัญลักษณ์ว่าวควายมาสกรีนบนตัวเสื้อ เพื่อจ าหน่ายในเทศกาลว่าว เป็นที่นิยม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อยืดที่สกรนีสัญลักษณ์ของว่าวควาย ซึ่งราคาตัวละ 150 บาท ไม่แพงมากนัก นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ซื้อไว้เป็นที่ระลึกของความทรงจ าทางสังคมในการมาเที่ยวที่จังหวัดสตูล 

 
 

ภาพที่ 18 สัญลักษณ์ว่าวควายบนเสื้อยืดทีท่ าสกรีนเป็นของที่ระลึกจงัหวัดสตูล 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 15 มีนาคม 2564 
 2. การน าสัญลักษณ์ว่าวควายมาประดิษฐ์เป็นโมบาย หรือพวงกุญแจว่าวควาย  



 การน าสัญลักษณ์ว่าวควายมาประดิษฐ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น พวงกุญแจว่าวควาย การท าโมบายว่าว
ควาย ซึ่งจะกลายเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินสตูลจากรุ่นสู่รุ่น (ธนพงษ์ , สัมภาษณ์วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2564 และสุธี, สัมภาษณ์วันที่ 15 สิงหาคม 2564) 

 

   
ภาพที่ 19 สัญลักษณ์ว่าวควายท าเป็นพวงกุญแจของที่ระลึกจังหวัดสตูล 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 15 มีนาคม 2564 
 3. การท ากรอบรูปว่าวควายไว้เป็นของที่ระลึกซึ่งมีสัญลักษณ์ของว่าวควาย 

 ในการท าว่าวควายให้เป็นสินค้าที่ระลึกส่วนหนึ่งมีคนประดิษฐ์ ปักผ้ากรอสติดเป็นรูปว่าวควาย
แล้วใส่กรอบ หรือการแกะสลักหนังเป็นรูปว่าวควาย หรือให้ช่างท าว่าวควายตัวเล็กที่มีสีสันสวยงามแล้วใส่
กรอบรูปเพื่อท าเป็นของที่ระลึกจ าหน่ายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ราคา 500-1,500 บาท 

  

ภาพที่ 20 สินค้าที่ระลึกว่าวควายสัญลักษณ์ของสตูลในกรอบรูปประดับตกแตง่บ้าน 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยคณะผู้วิจัยวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 

บทสรุป 
 สายลมแห่งฤดูกาลที่สร้างสรรค์พลังหัตถศิลป์ท าให้เกิดภูมิปัญญาการท าว่าวควาย ไม่เพียงแต่การ
ท าว่าวควายเพียงอย่างเดียว แต่หมายความถึงการสังเกตลม ปฏิทินฤดูกาล ความเช่ือที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้าน
ชีวิตและจักวาลวิทยา กระแสลมเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนผ่านจากฤดูกาลหนึ่งไปยังอีกฤดูกาลหนึ่ง ชีวิต
ของผู้คนจะมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ การเล่นว่าวเกิดข้ึนหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวหรือเว้นว่างจากการท านา ท า
สวน ผู้คนจึงได้หันมาท าว่าวลอยลมเล่น เพื่อให้เกิดความจรรโลงใจ ความเช่ือเกี่ยวกับว่าวพบว่ามีมากมาย บาง



พื้นที่ว่าวเป็นเครื่องมือวัดลม บางพื้นที่เช่ือว่าว่าวเป็นเครื่องเสี่ยงทายความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง และ
การละเล่นว่าวกลายเป็นที่นิยมและน ามาแข่งขันเป็นกีฬาพื้นบ้านชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน 
เช่นเดียวกับจังหวัดสตูลมีการท าว่าวเล่นหลากหลายรูปแบบ โดยมีการน าวัฒนธรรมการท าว่าวมาจากท้องถ่ิน
อื่น และได้ประดิษฐ์ว่าวที่ส าคัญข้ึนมาเล่นนั่นคือว่าวควาย เนื่องจากต้องการระลึกถึงบุญคุณของควายที่ มีต่อ
ชาวนา การเล่นว่าวของชาวสตูลจะเล่นในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากมีกระแสลมสม่ าเสมอ 
และจังหวัดสตูลได้มีการจัดงานประเพณีว่าวสตูลข้ึนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จนกลายเป็น
ประเพณีที่ส าคัญ และเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสตูล วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาจังหวัดสตูลได้จัด
งานประเพณีว่าวสตูลข้ึนเป็นครั้งที่ 41 ก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ได้มีการจัด
มหกรรมว่าวนานาชาติ ข้ึนและหยุดชะงักไป 1 ปี  
 การน าว่าวควายมาสร้างสรรค์ให้กลายเป็นนวัตกรรมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มส่งผลต่อเศรษฐกิจฐาน
รากของชุมชน นั่นคือ การท าว่าวควายที่มีลวดลายสร้างสรรค์จากงานศิลป์โดยกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนสตูล
วิทยาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วให้คิดครีเอทงานลวดลายว่าวเพื่อส่งเข้าประกวด ได้ว่าวประเภทสวยงาม ว่าว
สร้างสรรค์ หลังจากนั้นมีการน าว่าวไปละเล่นแข่งขันชักว่าวว่าสามารถลอยลมได้หรือไม่ นอกจากนั้นนักเรียน
ยังได้มีการประดิษฐ์ส่วนประกอบของว่าวควายท าเป็นพวงกุญแจ การน าสัญลักษณ์ว่าวควายไปสกรีนบนตัวเสือ้ 
หรือการน าว่าวควายไปใส่กรอบ เพื่อใช้เป็นของที่ระลึกจังหวัดสตูล การท าว่าวควายตัวใหญ่ที่มีลวดลาย
สวยงามสามารถน าไปจ าหน่ายได้ในราคาประมาณ 1,500-2,000 บาท ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วย
ให้ช่างท าว่าวมีรายได้เพิ่มข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อนึ่งช่างท าว่าวที่พบล้วนเป็นผู้สูงอายุ ขาดคนสืบทอดที่
เป็นสายเลือดเดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนบ้าน นักเรียน นักศึกษา และนักวิชาการให้ความสนใจมาเรียนรู้
การท าว่าวควาย ซึ่งถือว่าเป็นการอนุรักษ์การท าว่าวควายให้สามารถต่อยอดได้ ดังนั้นพลังหัตถศิลป์จึงเป็นพลงั
ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาสามารถท าให้เกิดนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้ กลายเป็นชุมชน
พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 
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