
การออกแบบส่ือการสอนและส่ือมัลติมีเดียงานหัตถกรรมวาว 
และประเพณีตรุษไทย 

ธเนศ  ประกายจินดาวงศ1, กันยพัชร  ธนกุลวุฒิโรจน2 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

บทคัดยอ 
วาว มีความผูกพันกับการดํารงชีวิตของมนุษยมาต้ังแตสมัยโบราณ โดยสมัยกอนวาวไมไดมีไวเพียงแค

การละเลนเทานั้นแตยังใชในการทําศึกสงคราม ตอมาการละเลนวาวไดมีการแพรหลาย จนมีการประดิษฐ
คิดคน การทําวาว การแขงขัน รวมถึงประเพณีการเลนวาวตาง ๆ จากการสํารวจชุมชนตลาดน้ํา3อําเภอจึงได
ทราบวาผูคนในชุมชนนิยมการละเลนวาวจุฬาเปนอยางแพรหลายและมีประเพณีประจําวัดแกวเจริญ ชื่อ
ประเพณีตรุษไทย ซึ่งเปนประเพณีท่ีชาวบานในชุมชนและตําบลใกลเคียงนําวาวมาแขงขันกัน 

แนวทางในการศึกษาประเพณีตรุษไทยและการประดิษฐวาวจุฬา ชุมชนตลาดน้ํา3อําเภอ จะใชวิธีการ
วิจัยรูปแบบการสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลจากชุมชนโดยตรง วิธีการศึกษาเก็บขอมูลจากการสัมภาษณชางทํา
วาวในชุมชนและชาวบานจะไดขอมูลวาประเพณีตรุษไทยเปนประเพณีที่มีตั้งแตสมัยกอนซึ่งปจจุบันไมไดมีการ
จัดขึ้นแลวและการประดิษฐวาวนั้นชาวบานสมัยกอนนิยมเลนวาวกันเปนจํานวนมากจึงแตในปจจุบัน
การละเลนวาวรวมถึงการประดิษฐวาวเองก็ไดหายไปเหลือแตชางไมกี่คนท่ีทําอยู เมื่อไดขอมูลจากการ
สัมภาษณแลวจึงนาขอมูลที่ไดมาสรุปผลในการออกแบบงานวิจัย 

ผลของการวิจัยที่จากการไดเขาไปสัมภาษณผูคนในชุมชนและทําการเก็บขอมูลไดแลวนั้นผูวิจัยไดนํา
ขอมูลมาออกแบบชิ้นงานส่ือการสอนและสื่อมัลติมีเดียงานหัตถกรรมวาวและประเพณีตรุษไทย โดยวางเนื้อหา
ออกเปน3ชวงดวยกันไดแก 1)ประวัติวาวไทย 2)ประเพณีตรุษไทย 3)การประดิษฐวาวจุฬา เพื่อใหผูชมเขาใจ
ไดงายและเพ่ือเปนขอมูลความรูใหกับบุคคลทั่วไปหรือผูที่สนใจในเรื่องของวาวไทย ประเพณีตรุษไทย และงาน
หัตถกรรมวาว 
 
คําสําคัญ  วาวไทย, ประเพณีตรุษไทย, การประดิษฐ, วาวจฬุา, สักครู, สักหมู, ปดลูกกา
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บทนํา 
        ประวัติวาวไทย วาวไทย มีความผูกพันกับการ
ดํารงชีวิตของมนุษยมาตั้ งแตสมัยโบราณ  โดย
สมัยกอนวาวไมไดมีไวเพียงแคการละเลนเทานั้นแต
ยังใชในการทําศึกสงคราม ตอมาการละเลนวาวไดมี
การแพรหลาย จนมีการประดิษฐคิดคน การทําวาว 
การแขงขัน รวมถึงประเพณีการเลนวาวตาง ๆ จาก
การสํารวจชุมชนตลาดน้ํา3อําเภอ ตําบล วัดประดู 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จึงไดทราบวา
ผูคนในชุมชนนิยมการละเลนวาวจุฬาเปนอยาง
แพรหลายและมีประเพณีประจําวัดแกวเจริญ ชื่อ
ประเพณีกุดไทย ซึ่งเปนประเพณีที่ชาวบานในชุมชน
และตําบลใกลเคียงนําวาวมาแขงขันกัน (สารานุกรม
เพ่ือเยาวชน, 2562) 
        ประเพณีตรุษไทย เปนประเพณีประจําวัดแกว
เจริญในชุมชนตลาดน้ํา3อําเภอเปนประเพณีที่สืบ
ทอดตามกันมารวม50-60ปโดยเมื่อกอนชาวบานแถว
นั้นจะนิยมเลนวาวกันโดยเฉพาะวาวจุฬา จึงทําใหเกิด
รานหรือโรงเรียนประดิษฐวาวขึ้นเมื่อถึงวันงาน
ชาวบานก็จะนําวาวมาแขงขันกัน วาวจุฬาของชาว
ชุมชนตลาดน้ํา3อําเภอตําบล วัดประดู อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงครามมีความโดดเดนทั้งขนาดและ
ลวดลายซ่ึงข้ึนอยูกับชางแตคน ประเพณีกุดไทยไดรับ
ความนิยมเปนอยางมากจนเวลาผานไปเทคโนโลยี
รวมถึงสภาพแวดลอมทําใหประเพณีกุดไทยและ
ศิลปะการประดิษฐวาวชุมชนตลาดน้ํา3อําเภอเริ่มจาง
หายไปจนในปจจุบันแทบไมมีใครสนใจและเปนที่รูจัก  
(อางอิง : ชาวบานชุมชนตลาดน้ํา3อําเภอ) 
        ดังนั้นจึงควรอนุรักษและสืบทอดความเปนไทย 
เพ่ือรักษาซึ่งประเพณี ศิลปะการทําวาว ทั้งวัสดุ 
ขั้นตอนการข้ึนโครง  ลวดลายอันวิจิตรอันเปน
เอกลักษณตางใหคงอยูคูกับคนไทยจากรุนสูรุน พรอม
ทั้งสงเสริมภาพลักษณใหกับการทองเที่ยวในชุมชน
ตลาดน้ํา3อําเภอ โดยการจัดทําสื่อการเรียนการสอน
และสื่อมัลติมีเดีย โดยนําเสนอใหเหมาะสม การใช
กราฟฟก ตัวอักษร เพลงท่ีบงบอกถึงความเกาแก 
ทรงคุณคาและสอดคลองกับประเพณีตรุษไทยและ
การทําวาวในชุมชนตลาดนํ้า3อําเภอ เพ่ือพัฒนางาน

หัตถกรรมวาวไทยและสืบทอดประเพณีกุดไทยให
ดํารงอยูในวัฒนธรรมของคนไทยสืบไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
        1. เพ่ือสรางสื่อประชาสัมพันธ สื่อการสอน
และสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือนําเสนอประวัติความเปนมา
ดานวัฒนธรรม ประเพณีตรุษไทย และภูมิปญญางาน
หัตถกรรมวาวไทยและบงบอกถึงเอกลักษณของ
ชุมชนตลาดน้ํา3อําเภอ 

2. เพ่ือถายทอดองคความรู กระบวนการใน
การประดิษฐวาว ในรูปแบบอินโฟกราฟฟกสเพ่ือให
เกิดความเขาใจ ในดานศิลปะ และ เอกลักษณของ
วิธีการทําวาว ไดงายยิ่งข้ึน 

3. เพ่ือสรางสื่อการเรียนรู ใหผูคนที่สนใจหรือผู
ที่ไมรูจักไดเขามาเรียนรูภูมิปญญาชาวบาน ประเพณี 
และงานหัตถกรรม 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการศึกษาพ้ืนที่แหลงการเรียนรูประเพณี
ตรุษไทยและการประดิษฐวาวจุฬาในชุมชนตลาดน้ํา3
อําเภอตําบล  วัดประดู  อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จะใชวิธีการวิจัยเชิงสัมภาษณ เพ่ือ
ศึกษากระบวนการผลิตที่สําคัญ อีกทั้งลวดลายการ
ฉลุลาย จากนั้นเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณ เพ่ือ
นําไปวิเคราะหขอมูลและจัดทําสื่อนําเสนอและสื่อ
การสอนประเพณตรุษไทยและการประดิษฐวาวจุฬา 

ชุมชนตลาดนํ้า3อําเภอ ตั้งอยูริมคลองแคว
ออม บริเวณรอยตอของตําบลวัดเพลง อําเภอวัด
เพลง จังหวัดราชบุรี ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา 
และตํ าบลปรา โมท  อํ า เภอบางคนที  จั งหวั ด
สมุทรสงคราม 
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ภาพที่ 1 แผนที่ google map ตลาดน้ํา3อําเภอ 

ทีมา : (google, 2562) 
 
ทิศเหนือ      ติดกับคลองแควออม อําเภอบางคนที 
ทิศใต          ติดคลองบางนางสูงรอยตอระหวาง 

      จังหวัดและสมุทรสงคราม  
ทิศตะวันออก ติดวัดแกวเจริญ อําเภออัมพวา 
ทิศตะวันตก   ติดชุมชน อําเภอวัดเพลง 
 
       การเก็บขอมูลจากวิธีการสํารวจพ้ืนที่ ไดขอมูล
จากการสัมภาษณจาก นายบุญสง  โชคบันดาลสุข 
(ลุงตี๋) ช่างทําว่าวในทองถ่ิน เรื่องท่ีสัมภาษณ ไดแก 
1) ประเพณตีรุษไทย 2) วาวไทย 3) การประดิษฐวาว
จุฬา 4) การละเลน 
 

ผลการวิจัย 
จากการสํารวจขอมูลในพ้ืนและการสัมภาษณ
ชาวบานในชุมชนน้ันไดขอสรูปประเด็นสําคัญดังนี้ 
        1) ดานประเพณี  

1.1) ประเพณีตรุษไทย เปนประเพณีประจํา
วัดแกวเจริญที่อ างอิงมาจากวันตรุษไทยท่ีเปน
ประเพณีที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยคนไทยเชื่อวา
เปนวันขึ้นปใหมโดยไมมีการจดบันทึกวามีขึ้นต้ังแต
ชวงไหน 

โดยวันที่จัดงานคือวันที่   ของทุกป วัด
แกวเจริญนั้นไดหยิบยกประเพณีนี้มาเปนประเพณี
ประจําวัด โดยถือเอาวันแรกเปนวันจาย เพ่ือเตรียม
ของไปทําบุญที่วัด โดยชาวบานจะนิยมทําขนม ขาว
เหนียวแดง ขาวตมมัด หรือกาละแม มาถายพระเพ่ือ
อุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษซึ่งเปนความเชื่อที่มีมาแต
โบราณวา ในชวงเทศกาลวันตรุษไทย ยมบาลจะเปด

ประตูนรกและสวรรคใหบรรพชนผูลวงลับออกมารับ
สวนกุศลที่ญาติมิตรบําเพ็ญใหในชวงเทศกาลน้ีได 

ในวันที่2-3 จะเปนวันรวมญาติและพา
กันไปทําบุญในชวงเชาชวงบายนั้นจะมีการละเลน 
กีฬาพ้ืนบานโดยความแตกตางของประเพณีตรุษไทย
ปกติกับประเพณีตรุษไทยของวัดแก ว เจริญคือ
การละเลนพื้นบานโดยวัดแกวเจริญจะมีการนําวาวมา
ละเลนกันโดยจะเลนกันในบริเวณลานกวางของวัดซึ่ง
ในสมัยของหลวงปูหยอด หรือทานพระครูสุนทรธรรม
กิจ ทานเปนเจาอาวาสน้ันการละเลนวาวในชุมชนน้ัน
เปนที่นิยมมากเนื่องจากทานสนใจในการละเลนวาว 
จึงเกิดชางฝมือในการทําวาวมากมายตอมาเมื่อทาน
มรณะภาพไปปะเพณีตรุษก็เริ่มจางหายไปจากวัดและ
ชุมชนจนปจจุบันไมมีการจัดประเพณีนี้ขึ้นอีกและ
การละเลนวาวเองก็ไดหายไปเชนกัน  (วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี, 2562) 

1.2) วัดแกวเจริญ เปนอารามราษฎร ตั้งอยู
ในหมูบานที่ 10 ตําบลเหมืองใหม อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ริมฝงขวาแหงลําแมน้ําออม
(คลองแควออม) ติดกับปากคลองประดูที่ตั้งวัดนี้ เดิม
เปนหมูบานที่ 1 ตําบลหัวลาด อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม มณฑลราชบุรี 

วัดแกวเจริญ เปนวัดโบราณสมัยกรุงศรี
อยุธยา ไมทราบวาใครเปนผูสราง และมีนามเดิม ชื่อ
วาวัดอะไร เพราะไดรกรางมาเปนเวลานาน มีเรื่อง
เลาตอๆ กันมาวา ชาวบานทาใหญกรุงศรีอยุธยาได
อพยพหลบภัยพมาเมื่อเสียกรุง พ.ศ.2310 มาถึง
สถานท่ีแหงนี้แลเห็นทําเลเหมาะ จึงชวยกันแผวถาง
จากริมคลองประดูเขาไป เพ่ือจะสรางบานเรือนอยู 
เมื่อแผวถางปา ลึกเขาไปประมาณ 3 เสน ก็พบวา
เปนวัดราง มีซากอุโบสถพระพุทธรูปศิลาแดง ปาง
ตาง ๆ มากมาย และพระพุทธรูป สรางดวยแกว ซึ่งมี
ความศักดิ์สิทธิ์มากในกาลตอมา มีใบเสมารอบอุโบสถ
พระพุทธรูปหลอดวยทองสัมฤทธิ์ ไมมีผาพาด ซึ่ ง
เรียกวา พระกรวย อยู เปนอันมาก (ปจจุบันไมมี
เหลืออยูเลย) และมีเจดียรามัญ 2 องค ชํารุดหักพัง
อยู จึงทราบวาเปนอารามรางไมเหมาะจะสราง
สถานที่อยูอาศัย จึงพา กันขามคลองประดูไปแผวถาง
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สถานท่ีแหงใหม  หางจากวัด  ประมาณ  5 เสน 
หมูบานทาใหญ ตามชื่อเดิมของผูอพยพมายังปรากฎ
อยูจนทุกวันนี้ 

วัดนี้ประกาศต้ังเปนวัดเม่ือ พ.ศ.2375 ชื่อวา 
" วัดแกวเจริญ " และไดรับวิสุงคามสีมา เมื่อวันท่ี 4 
มีนาคม พ.ศ.2529 มีใบเสมาคู คงจะทําพิธีผูกพัทธ
สีมา 2 ครั้ง แตไมทราบวากระทําสมัยใด สันนิษฐาน
วานาจะผูกพัทธสีมา ซ้ําในสมัยที่ปฏิสังขรณอุโบสถ
เรียบรอยแลว (วัดแกวเจริญ, 2562) 

อาณาเขตและอุปจาระของวัด 
ดานหนาวัดทางทิศเหนือจดลําแมน้ําแคว

ออมยาว 6 เสน  10 วา   ทิศตะวัดออกจดคูวัดยาว 4 
เสน 12 วา   ทิศใตจดคูวัดยาว 3 เสน 4 วา   ทิศ
ตะวันตกจด 

คลองประดู ยาว 5 เสน 6 วา 
ลําดับเจาอาวาสวัดแกวเจริญ จากอดีตจนถึง

ปจจุบัน 
1.พระอธิการตาย 
2.พระอธิการแยม 
3.พระอธิการฟก 
4.พระอธิการคง 
5.พระอธิการเปลี่ยน 
6.พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงปูหยอด ชินวํ

โส)  
7.พระครูสมุทรรัตนวัฒน (หลวงปูปาน)  

8.พระครูสมุหคํานวณ ปริสุทฺโธ 
        2) วาวไทย 
 2.1) ชนิดของวาวไทย 
 วาว เปนของเลนชนิดหนึ่งที่มนุษยประดิษฐ
ขึ้นเพ่ือใหลอยอยูในอากาศไดดวยแรงลมและมีสาย
ปานคอยบังคับใหลอยอยูในทิศทางท่ีตองการ โดยเริ่ม
จากประเทศจีนโดยใชไมไผและผาไหมเปนอุปกรณ 
ตอมาไดประดิษฐวาวในหลายรูปแบบตามวัฒนธรรม
ของหลายประเทศประเภทของวาวไทย-. 1) วาวแผง 
คือวาวที่ไมมีความหนา มีแตสวนกวาง และสวนยาว 
ตัวอยางเชน วาวจุฬา ปกเปา หรือวาวรูปสัตว ตาง ๆ 
2) วาวภาพ คือวาวที่ประดิษฐใหมีลักษณะพิเศษเพ่ือ
แสดงแนวคิด ฝมือในการประดิษฐ แบงเปน 3 ชนิด 

-วาวประเภทสวยงาม 
-วาวประเภทความคิด 
-วาวประเภทตลกขบขัน 
        โดยวาวที่คนไทยนิยมเลนกันก็คือ  
วาวจุฬา 
 

 
ภาพที่ 2 วาวจุฬา 

ที่มา : (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2562) 
 
 
 
 วาวปกเปา 
 

 
ภาพที่ 3วาวปกเปา 

ที่มา : (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2562) 
 

 วาวอีลุม 
 

 
ภาพที่ 4วาวอีลุม 

ที่มา : (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2562) 
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 วาวดุยดุย 
 

 
ภาพที่ 5 วาวดุยดุย 

ที่มา : (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2562) 
 

 
 วาววาวงู 
 

 
ภาพที่ 6 วาวงู 

ที่มา : (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2562) 
 
วาววงเดือน 
 

 
ภาพที่ 7 วาววงเดือน 

ที่มา : (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2562) 
 
  
 
 
 
 
 

 
วาวควาย 
 

 
ภาพที่ 8 วาวควาย 

ที่มา: (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2562) 
 

 
 วาวหัวแตก 
 

 
ภาพที่ 9 วาวหัวแตก 

ที่มา : (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2562) 
 

 วาวปลาปกแอน 
 

 
ภาพที่ 10 วาวปลาปกแอน 

ที่มา : (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2562) 
 
        3) การปรดิษฐวาวจุฬา 
 3.1) ขอมูลกายภาพ มีลักษณะเปน 5 แฉก 
ประกอบเปนโครงขึ้นดวยไม 5 อัน อันกลางเรียกวา 
“อก” เหลาปลายเรียวหัวทาย 1 อัน อีก 2 อัน ผูก
ขนาบตัวปลายใหจรดกันเปน ปก และอีก 2 อัน เปน
ขาวาวเรียกวา “ขากบ” จากนั้นขึงดายเปนตาราง
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ตลอดตัววาว เรียกวา “ผูกสัก” แลวใชกระดาษสาปด
ทับลงบนโครง สําเร็จเปนวาวจุฬา ถาหากไมถูก
สัดสวนแลว วาวจะไมอาจลอยตัวขึ้นไดเลย ขนาด
ของวาวจุฬานั้นไมตายตัวขึน้อยูกับสัดสวนของอก 

 
ภาพที่ 11 วาวจุฬา 

 3.2) อุปกรณ ประกอบดวย 1)ไมไผสีสุก  
2)กระดาษสา 3)กระดาษอังกฤษ 4)ดายเบอร4-20 5)
ตะใบ 6)เขียง 7)กระดาษทราย 8)คัตเตอร 9)กาว 10)
แอลกอฮอล 11)คอน 12)ฉ่ําเจาะ 13)สายวัด 
 

 
ภาพที่ 12 อุปกรณ 

 
 3.3) ขั้นตอนการประดิษฐ ประกอบดวย 
       3.3.1) การผาไม  ไมที่ใชผาคือไมไผ
สีสุกท่ีมีอายุ4ปขึ้นไป หลังจากจชตากแหงแลวก็มาผา
ตามแนวยาวเปนชิ้น  
 

 
ภาพที่ 13 วีดีโอการผาไม 

 

3.3.2) การวัดสัดสวน  ใชสายวัดสัดสวน
ของอกแลวนําไปหาร4ใชความยาว3ใน4คือความยาว
ปก แลวเอาขากบมาวัดกับปกใชความยาว3ใน4ของ
ปกคือขากบจากนั้นวัด ตําแหน งของสวนตางๆ
ตามลําดับ 

 

 
ภาพที่ 14 วีดีโอการหาสัดสวนวาว 

 
3.3.3) การเหลาไม  ปก ใหเหลาดวยมีด

ในลักษณะเล็กกลางใหญแลวใชกระดาษทรายขัด 
        อก ใหเหลาดวยมีดในลักษณะกลางใหญเล็ก
แลวขัดดวยกระดาษทราย 

ขากบ ใหเหลาดวยมีดในลักษณะใหญกลางเล็ก
แลวใชกระดาษทรายขัด 

 

 
ภาพที่ 15 วีดีโอการเหลาไม 

 
3.3.4) การข้ึนโครง  ใหนําสวนประกอบ

วาวมาประกบกันใหไดรูปทรางโดยผูกดวยดายแลวทา
กาวทับเรียกวาสักครู/สักหมู 
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ภาพที่ 16 วีดีโอการข้ึนโครง 

 
3.3.5) การปดกระดาษ  นําตัวโครงวาว

ไปทาบบนกระดาษสาแลวตัดกระดาษใหพอดีโครง
วาวแลวทากาวบนโครงวาวแลวติดกระดาษลงไป 

 

 
ภาพที่ 17 วีดีโอการปดการดาษ 

 
3.3.6) การติดลูกกา  ใหฉ่ําเจาะทาบบน

กระดาษอังกฤษแลวใชคอนตอกลงไปจะไดลวดลาย
ขึ้นมาจากนั้นนําไปติดที่จุดตัดของเสนสักหมู ให
สวยงาม 

 

 
ภาพที่ 18 วีดีโอการปดลูกกา 

 
       
        4) การละเลน 
 การแขงวาวจะเปนการแขงกันระหวางวาว
จุฬาและปกเปาโดยแบงเปน2ฝาย หากฝายไหน
สามารถทําใหอีกฝายเสียการควบคุมเขามาตกในฝาย

ตนไดถือวาชนะโดยวาวทั้ง2จะมีอาวุธประจําตัวคือ 
เหนียงของวาวปกเปา จําปาของวาวจุฬา 
        จากการเก็บรวมรวบขอมูลเรียบรอยแลวจึง
สรุปเนื้อหาท่ีจะทําเปนผลงานท้ังหมด1ชิ้นคือ สื่อ
มัลติมีเดียการเรียนการสอนประเพณีตรุษไทยและ
งานหัตถกกรรมวาว ซึ่งจะแบงเนื้อหาออกเปน3ชวง
ไดแก 1) ความเปนมาของวาวไทย 2)ประเพณีตรุษ
ไทย  3 )การประดิษฐ ว าว จุฬา  โดยจะใชภาพ 
ภาพเคล่ือนไหว ผสมผสานลูกเลนกราฟฟกตาง ๆ 
เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจตัวสื่อการเรียนการสอน พรอม
ทั้งมีคําบรรยาย และ เสียงบรรยายดนตรีประกอบ 
โดยความละเอียดที่ใช 1980x1080 พิกเซลและมีการ
บันทึกไฟลเปน MP4 เพ่ืองายตอการใชงาน โดยจะ
ตอนการออกแบบจะมีดังนี้ 

1) แนะนํามหาวิทยาลัย คณะ สาขาผูจัดทํา ชื่อ
โครงการ สถานท่ีจัดทําและส่ิงท่ีจัดทํา และเนื้อหาจะ
นําเสนอ 

 

 

2) แสดงเนื้อหาบทแรก เกี่ยวกับที่มาของวาว 
 

 
ภาพที่ 20 ขัน้ตอนการตัดตอ2 

 
3) แสดงเนื้อหาที่2เกี่ยวกับประเพณีตรุษไทย

และวัดแกวเจริญ 
 

ภาพที่ 19 ขั้นตอนการตัดตอ1 
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ภาพที่ 21 ขั้นตอนการตัดตอ3 

 
4) แสดงเนื้อหาของหัวขอการประดิษฐวาว

จุฬา 
 

 
ภาพที่ 22 ขั้นตอนการตัดตอ4 

 
5) ขั้นตอนสุดทายคือการแสดง การทําวาวของ

ชางในชุมชนและการสรุป 
 

 
ภาพที่ 23 ขั้นตอนการตัดตอ5 

 
สรุปผลอภิปราย 

ประเพณีตรุษไทยและงานหัตถกรรมวาวใน
ชุมชนตลาดน้ํา3อําเภอ ยังขาดการรวบรวมขอมูล
และจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของส่ือนําเสนอและส่ือ
มัลติมี เดียเ พ่ือการเรียนรู ในเ ร่ืองกระบวนการ
ประดิษฐและการปดลวดลาย  พรอมทั้งแนะนํา
ลวดลายอยางละเอียด 

          จึงดําเนินการออกแบบสื่อนําเสนอ
และสื่อมัลติมีเดียถายทององคความรูในรูปแบบสื่อ
การเรียนการสอน เพ่ือใหงายตอความเขาใจและ
เหมาะสมกับสื่อในยุคปจจุบัน อีกทั้งยังชวยสืบทอด
แ ล ะ เ ป น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ข อ มู ล ด า น

ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญางานหัตถกรรม บง
บอกถึงเอกลักษณของชมชน 
        ผลงานวิจัยนี้เปนการสรางสื่อการสอนในส่ือ
มัลติมีเดีย เพ่ือถายทอดองคความรูในเรื่องประเพณี
และงานหัตถกรรมวาวในทองถิ่นในรูปแบบสื่อการ
สอนเพ่ือใหเกิดความเขาใจในดานศิลปะหัตถกรรม 
และ เอกลักษณในชมชนใหมากยิ่งขึ้น 

โทนสีที่นํามาใชในการออกแบบเปนการนําสีที่
บองบอกถึงความเกาแกและทรงคุณคา คือสีทอง 
น้ําตาลและสีขาว ซึ่งมีความสอดคลองเหมาะสมกับ
ลักษณะโครงการ 

เมื่อนําผลจากการวิจัยและ การเก็บแบบ
สัมภาษณ มาเก็บขอมูล ทําให สามารถสรุปถึงปจจัย
ที่กําหนดไวตามวัตถุประสงคคือ 

สื่อการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียมีทั้งหมด 1 
สื่อโดยแบงเปน3ชวง คือ 1) ที่มาของวาว 2) 
ประเพณีตรุษไทย 3) การประดิษฐวาวจุฬา 

 

 
ภาพที่ 24 ภาพวีดีโอผลงาน 

 
ขอเสนอแนะ 

ในการตอยอดงานวิจัยนี้ ขอมูลที่สํารวจได 
สามารถนําไปใชในการศึกษากรรมวิธีในการประดิษฐ
วาวจุฬา เปนการชวยอนุรักษ เอกลักษณศิลปะงาน
หัตถกรรมไทยในชุมชนตลาดน้ํา3อําเภอ เพ่ือเก็บ
รักษาขอมูลและเอกลักษณของศิลปะใหคงอยูสืบ
ตอไป เลยสรางสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ สื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือใหนักทองเที่ยว นักศึกษา นักเรียน 
หรือบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจไดมาศึกษาหาความรู และ 
อนุรักษประเพณีและงานหัตถกรรมวายจุฬาไมให
ศูนยหายไปตามกาลเวลา 
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