เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร

“ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไวกับแผนดิน”
สนองตามโครงการอนุรักษทรัพยากร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.)
ประจําปพุทธศักราช 2561

วันศุกรที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หองอบรมชั้น ๒ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม

จัดทําโดย
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาหัตถศิลปจากรักใหญ
สนองตามโครงการอนุรักษทรัพยากร อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) ประจําปพุทธศักราช 2561
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
หลักการและเหตุผล
ตามแผนแม บ ทระยะ 5 ป (ตุ ล าคม 2559 – กั น ยายน 2564) โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ไดจัดแบงเปน 2 สวน ไดแก สถานีวิจัยการอนุรักษทรัพยากร และสถานีเรียนรูและฝกอบรม
การอนุรักษทรัพยากร นั้น สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับผิดชอบในสวนของ
การเปนสถานีเรียนรูและฝกอบรมการอนุรักษพันธุกรรมพืช ซึ่งเปนกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน อพ.สธ.
กรอบการสรางจิตสํานึก (กรอบ F3) กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร (กิจกรรม A7)
สํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม มีเปาหมายในการอนุรักษเอกสารใบลาน
และในปงบประมาณ 2561 จะดําเนินงานเพื่อการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาหัตถศิลปจากรักใหญ โดยมีกิจกรรม
ภายใตโครงการ คือ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไวกับแผนดิน” และกิจกรรม
“พัฒนาวัตถุจัดแสดงงานหัตถศิลปจากรักใหญที่ใชการอนุรักษเอกสารใบลาน” ดวยในสมัยโบราณถือวาแหลง
พื้นที่ใดที่มีตนลาน-ตนหมากขึ้นอยูนั้นถือวาเปนพื้นที่ที่ดินน้ําอุดมสมบูรณ นอกจากนี้ใบลานและหมากยังเปนพันธุ
พืชที่ถูกนํามาใชผานกระบวนการของภูมิปญญาพื้นบานในงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนงาน
วิชาการ อาทิ การบันทึกขอมูลองคความรู อักษรลานนา ตลอดจนภูมิปญญาตาง ๆ ลงบนเอกสารใบลาน การใช
หมากในงานพิธีกรรมลานนาตาง ๆ และยังคงมีการใชจนถึงปจจุบันแตไมนิยมปลูกในปจจุบันมากนัก ที่ผานมา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดรวมกับเครือขายทางดานวัฒนธรรม คือ มูลนิธิสืบสานลานนา เขียวสวยหอม Spark
U และเครือขายวัดในชุมชน ในการรวมกันอนุรักษตนลาน-ตนหมาก ซึ่งเลือกพื้นที่ปลูกในบริเวณวัด ซึ่งไดใหความรู
กับนักเรียน ชาวบาน นักศึกษา ในชุมชนแตละวัด รวมมือกันปลูกและการดูแลรักษา
ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ ไดจัดใหมีกระบวนการในการจัดเก็บเมล็ด รวมทั้งเผยแพรความรู
การจัดเก็บเมล็ดตนลาน-หมากผานรูปแบบการจัดนิทรรศการ ในระหวางวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ 2561 ทั้งนี้ได
จัดการอบรมการเพาะพันธุและการประยุกตเพื่อนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และการปลูกในพื้นที่วิทยาเขตแมสา – ศูนยแมริม ในชวงเดือนกรกฎาคม 2561
โดยขอความรวมมือจากนักศึกษา อาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และความรวมมือจากชุมชน
หมูบาน วัดและโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียง รวมทั้งผูที่สนใจทั่วไป
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นอกจากนี้ยังไดมีกิจกรรมการพัฒนาศูนยการเรียนรูฯ ภายในอาคารเทพรัตนราชสุดา ดวยพัฒนาวัตถุ
จัดแสดงภูมิปญญาการแสดงออกดานศิลปวัฒนธรรมการใชยางรักใหญซึ่งเชื่อมโยงและใชรวมกับใบลาน และ
การจัดเก็บเอกสารโบราณจากใบลาน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมในดานงานศิลปกรรมสําหรับตกแตงและประยุกตใช
ที่เกี่ยวของกับใบลาน เชน ไมประกับธรรม ไมบัญชัก และหีบธรรม
วัตถุประสงค
2.1 เพื่อตอบสนองโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.2 เพื่อใหเกิดการอนุรักษตนลาน-ตนหมาก
2.3 เพื่อใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีสวนรวมกับในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
2.4 เพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรูภูมิปญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใชประโยชนตนรักใหญ
วันและสถานที่ดําเนินงาน
วันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2561 เวลา 08.30–16.00 น.
ณ หองอบรมชั้น 2 อาคาร 90 ป ราชภัฏเชียงใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
กลุมเปาหมาย
อาจารย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
นักเรียนและประชาชนในชุมชนแมสา และชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก
ผลการดําเนินงานที่คาดวาจะไดรับ
1. อาจารย บุ คลากร และนั กศึ กษาของมหาวิทยาลัย มีสว นรว มกับ ในการอนุรั กษ พัน ธุ กรรมพื ช และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
2. เกิดเครือขายความรวมมือทางศิลปวัฒนธรรมระหวางสถาบันการศึกษา และชุมชน
3. ชุมชนไดตระหนักถึงการอนุรักษพันธุกรรมพืช “ตนลาน-ตนหมาก” และรวมกันดูแลรักษาพันธุพืชใน
ทองถิ่นของตนเอง
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กําหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไวกับแผนดิน”
สนองตามโครงการอนุรักษทรัพยากร อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(โครงการ อพ.สธ.) ประจําปพุทธศักราช 2561
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 ณ หองอบรมชั้น 2 อาคาร 90 ป ราชภัฏเชียงใหม
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.

ลงทะเบียน
กลาวเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
09.00 – 10.30 น.
การบรรยาย “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไวกับแผนดินลานนา”
โดย คุณชัชวาล ทองดีเลิศ (ประธานมูลนิธิสืบสานลานนา)
10.30 – 10.45 น.
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “ลาน-หมาก ในวัฒนธรรมลานนา”
โดย พอครูสมพงษ ขัติเนตร (เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา)
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะ ลาน-หมากจากเมล็ด”
โดย อาจารย ดร. สุพรรณิการ กลอมจอหอ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
14.30 – 14.45 น.
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะ ลาน-หมากจากเมล็ด” (ตอ)
โดย อาจารย ดร. สุพรรณิการ กลอมจอหอ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ 2561
08.30 – 16.00 น.
นิทรรศการ “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไวกับแผนดิน”
ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
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“ลาน” ในวัฒนธรรมลานนา
“ลาน” (Palm leave, Fan Palm, Talipot Palm) เปนพืชยืนตนตระกูลปาลม ลักษณะคลายตนตาล ไม
แตกกิ่งกาน ใบรูปพัดสีเขียวอมเทา กานใบมีหนามแหลมคลายฟนเลื่อย เมื่อโตเต็มที่แลวจะออกดอกตรงสวนยอด
โดยจะมีชอดอกที่ใหญและมีดอกจํานวนมาก ผลกลมสีเขียวมะกอกอมเทา ระยะออกดอกจนถึงผลสุกใชเวลา
ประมาณ ๑ ป หลังจากนั้นตนลานจะแหงตาย จึงเกิดเปนคําเรียกพืชชนิดนี้วา “ตนลูกฆาแม” เนื้อในผลลาน
สามารถรับประทานได (คลายลูกชิด หรือผลจาก) สวนใบนํามาจารึกอักษร เรียกวา “คัมภีรใบลาน” หรือนํามา
สานเพื่อทําเปนภาชนะ หรือสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กลองขาว หมวก พัด หรือตาลปตร (สําหรับพระภิกษุ
สามเณร) ดวย
“ลาน” ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือลานปา ลานพรุ และลานวัด โดยลานปาและลานพรุ (ขึ้นตามริมฝง
น้ํา หรือพื้นที่ชุมน้ํา) เปนพรรณไมทองถิ่น มีใบขนาดเล็กแคบ และแข็งกวาลานวัด สวนลานวัดมีถิ่นกําเนิดแถบ
ประเทศอินเดียและศรีลังกา มีการนํามาปลูกตามวัดตางๆ ในเขตภาคเหนือมาชานานแลว ซึ่งเชื่อวาชาวลานนา
ไดรับพันธุลานและเทคนิคการจารใบลานมาจากอินเดียใตหรือศรีลังกาควบคูกับพระพุทธศาสนา เพราะใบลานเปน
วัสดุที่หาไดในธรรมชาติ การจารอักษรลงไปไดงาย สะดวกในการใชงาน พกพา หรือจัดเก็บ และใบลานที่ตมแลว
มักจะไมถูกแมลงหรือสัตวมากัดกินเหมือนวัสดุชนิดอื่น
ใบลาน โดยเฉพาะลานวัดที่ใชในการจารอักษรลงไปเพื่อสรางคัมภีรใบลานนั้น นิยมเลือกใบลานที่มีขนาด
ใบกวางประมาณ ๕-๘ เซนติเมตร นิยมเลือกตัดใบลานกานที่ ๓-๔ นับจากยอดลงมา เพราะไมออนหรือแกเกินไป
ดังนั้นในการตัดแตละครั้งหรือแตละตนจะตัดเพียง ๒-๔ กาน นํามากรีดแยกออกจากกานใบ แลวมวนใหเปนกอน
กลม นําไปตมโดยใสมะขามซึ่งมีฤทธิ์เปนกรดออนๆ ลงไปดวย เพื่อชวยขัดผิวใบลานใหเหลืองนวล และขจัดคราบ
สกปรกที่ติดกับใบลาน การตมใบลานจะใชเวลาประมาณ ๑ วัน ๑ คืน จากนั้นจึงแกะมวนใบลานและนํามาขัดดวย
กาบมะพราวหรือทราย นําไปตากทิ้งไวกลางแดดและน้ําคางประมาณ ๓ วัน ๓ คืน แลวจึงมวนเพื่อดัดใบลานที่บิด
งอใหตรง การจะทําใหใบลานไดขนาดและแบนเรียบนั้นทําไดโดยนําแผนไม ๒ แผน ตามขนาดความกวางและยาว
ที่ตองการ (กวางประมาณ ๕-๖ ซม. ยาวประมาณ ๕๐-๖๕ ซม.) เจาะรูและสอดไมไผที่ทําปลายแหลมตั้งขึ้น นําใบ
ลานไปทาบและกดลงซอนกันตามจํานวนที่ตองการ ประกบแผนไมแลวตัดขอบใหเรียบ หนีบใหแนนแลวทิ้งไวอยาง
นอย ๓ เดือน หรือ ๑ ป ใบลานจะเรียบตรง สามารถนํามาจารเปนคัมภีรใบลานได ในสวนของภาคกลางของไทย
นิยมใชใบลานที่อยูในฝกมาอบใหแหงแลวจึงนํามาจาร ซึ่งจะมีขนาดใบที่เล็กกวาใบลานที่กางใบแลว พบวาทางภาค
อีสานและกัมพูชาในบางพื้นที่ใชวิธีหนีบใบลานดิบใหแนนแลวนําไปหมกไวในกองถานไฟเพื่อไลความรอนจนใบลาน
แหงสนิทแลวจึงนํามาจาร สวนทางเมืองยอง รัฐฐานใชวิธีนําใบลานไปแชน้ําไวหลายๆ วัน นํามาตากและหนีบไวให
แบนราบ แลวจึงนํามาจารเปนคัมภีรใบลาน โดยมีวัสดุที่ใชในการจารอักษรลงใบลาน เรียกวา “เหล็กจาร” ชาว
ลานนานิยมทําเปนแทงไมคลายปากขนาดใหญ ปลายทําดวยเหล็กแหลม เพื่อจารอักษรลงใบลานใหเกิดเปนรอย
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บางๆ แลวใชน้ํามันยางผสมเขมาไฟละเอียดทาลงไป จากนั้นจะใชผาเช็ดออก อาจใชแกลบหรือทรายรอนซัดลงบน
แผนใบลานเพื่อใหคราบเขมาที่ติดพื้นผิวใบลานหลุดออก ทําใหเห็นรอยอักษรเปนสีดํา ดังนั้นหากจารเบาเกิดไป
น้ํามันและเขมาก็จะไมติด หากจารแรงเกินไป ใบลานอาจจะทะลุได ซึ่งในการจารใบลานนั้นจะจารทั้ง ๒ ดาน เมื่อ
จารใบลานเสร็จแลวจะนําเชือกมารอยใบลานโดยสอดกับรูดานซายที่เกิดจากการแทงหรือหนีบลาน แลวขมวด
ติดกัน จึงเรียกใบลานที่รอยติดกันในแตละชุดวา “ใบลาน ๑ ผูก”
ภูมิปญญาหรือวัฒนธรรมการจารใบลานนั้น นอกจากจะบันทึกหลักธรรมคําสอนทางศาสนาแลว ยังบันทึก
องคความรูตางๆ ทั้งดานกฎหมาย ประวัติศาสตร โหราศาสตร ไสยศาสตร พิธีกรรม ตํารายา วรรณกรรม ฯลฯ
พรอมทั้งมีการประดับตกแตงดวยยางรัก ชาด และแผนทองคําเปลว เพื่อใหคัมภีรใบลานสวยงามและมีคุณคามาก
ขึ้น ทั้งยังเปนการปองกันไมใหหนูหรือแมลงตางๆ มากัดกินใบลาน สวนการสรางไมประกับ (แผนไมที่ทําหนาที่เปน
ปกและหนีบใบลานไมใหบิดงอหรือกักไดงาย) ผาหอคัมภีร ไมบัญชัก หีบธรรม และหอไตร ถือเปนภูมิปญญาทีช่ วย
รักษาใหคัมภีรใบลานที่สรางขึ้นนั้นมีอายุการใชงาน หรือเก็บรักษาไวไดนานนับพันป (คัมภีรใบลานที่เกาแกที่สุด
และคนพบในปจจุบัน สรางเมื่อ พ.ศ.๒๐๑๔ แตยังคงมีสภาพสมบูรณดี ซึ่งเชื่อวานาจะคงสภาพอยางนั้นไปไดอีก
นับพันป)
นอกจากนั้ น ส ว นต า งๆ ของต น ลาน ยังนํามาใชเปน สมุนไพรในการรักษาโรคดวย เชน แผลบวมพอง
ริดสีดวง ฝ เปนตน
ศูนยใบลานศึกษา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

อางอิง
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
www.rspg.or.th/plants_data/use/palm.htm
โครงการอนุรักษใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).
www.bl.msu.ac.th/bailan/p_5.asp
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“หมาก” ในวัฒนธรรมลานนา
“หมาก” (Areca Palm , Betelnut Palm) เปนพืชยืนตนประเภทเดียวกับมะพราวที่ไมแตกกิ่งกาน ลํา
ตนตรง พุมใบจะมีเฉพาะสวนยอด ตนโตสามารถสูงไดถึง ๑๐-๑๘ เมตร ผลมีลักษณะกลมมนหรือรีเล็กนอย มีรส
ฝาด นิยมใชเคี้ยวกินกับปูนและใบพลู
หมากที่นํามารับประทาน หรือ “กินหมาก” นั้น ใชไดทั้งผลดิบสด หรือที่ตากแหงแลว โดยหมากแหงนั้น
จะนําผลดิบมาผาเปนชิ้นๆ ใชเชือกรอยและตากแดดใหแหง เรียกวา “หมากไหม” หรือ “หมากเสียบ” หมากแหง
ที่รอยเปนเสนแลวจํานวน ๑๐ เสน เรียกวา “หมากหัว” หรือ “หมากพัน” (หากมี ๑๐ หัว จะเรียกวาหมากหมื่น
หรือหมากลุน) ชาวบานนิยมรับประทานหมาก เพื่อแกงวงนอน และเชื่อวาทําใหฟนแข็งแรงทนทาน ผลของหมาก
ยังนําไปใชเปนสวนประกอบของตํารายาสมุนไพร เพราะมีฤทธิ์ฆาพยาธิ ขับลม ขับปสสาวะ รักษาแผลเนาเปอย
และเจริญอาหารได
กาบหมาก หรือโคนของกานใบ สามารถนํามาทําเปนพัด หรือนํามาทําเปนแผนรองกลองขาวเหนียว เพื่อ
รักษาอุณหภูมิของขาวใหรอนอยูเสมอ รวมทั้งทําใหขาวไมแฉะเนื่องจากไอรอนที่สะสมในกลองขาว นอกจากนั้น
เมื่อลอกกาบหมากใหเปนแผนบางๆ สามารถนํามาเปนวัสดุในการมวนบุหรี่ไดเปนอยางดี
หมาก ถือเปนสินคาหรือพืชเศรษฐกิจที่สําคัญมาชานาน เนื่องจากชาวลานนานิยมบริโภคหมาก แตละบาน
จะมี “แอ็บหมาก” หรือพานสําหรับวางหมาก พลู ปูน ยาเสน และสิ่งของที่ใชในการกินหมากไวใหคนในครอบครัว
หรือรับแขกเสมอ ซึ่งแอ็บหมากก็จะเปนสิ่งบงบอกถึงฐานะและรสนิยมของผูเปนเจาของดวย
นอกจากนั้น ชาวลานนายังนําหมากมาใชประกอบในพิธีกรรม โดยเฉพาะการทํา “ขันตั้งครู” ซึ่งจะใช
หมากจํานวน ๑,๓๐๐ (“หมากพันสาม”) คือนําหมากมาเสียบหรือรอยใหไดเสนละ ๑๓ ชิ้น (เรียกวา “หมากไหม
รอย) แลวใชจํานวน ๑๐ เสน จึงเรียกวา “หมากพันสาม” คูกับ “เบี้ยพันสาม” ในการตกแตงเครื่องครัวทานก็นิยม
นําหมากมาจัดทําเปนพุม เรียกวา “หมากสุม” และ “หมากเบง” และในอดีตนั้นมีการถวายตนหมาก หรือผลผลิต
ที่ไดจากตนหมากนั้นๆ ใหกับวัดใดวัดหนึ่งดวย และพบวาในเอกสารประเภทกฎหมายโบราณที่บันทึกเปนอักษร
ลานนาไวในคัมภีรใบลาน เชน กฎหมายมังรายศาสตร กลาวถึงโทษของการลักหมากวา หากลักหมาก ๑ ปลี
(ทะลาย) ใหไหม (ปรับ) ๙ เทา (๑ ปลี หรือทะลาย มีคา ๑,๑๐๐ เบี้ย) และการตัดตนหมากของผูอื่นปรับตนละ
๕๒ เงิน เปนตน
เรื่องราวของหมากที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรลานนานั้น พบวาเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๒ สมัยของพระเจาอินทวิ
ชยานนท เปนเจาหลวงเชียงใหม เกิดความวุนวายในเขตเมืองเชียงใหม เพราะผูที่ทําหนาที่เก็บภาษีหมาก พลู และ
มะพราว ไดเขมงวดในการเก็บภาษี ทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอนมาก เพราะไมสามารถจายภาษี ในรู ป
ผลผลิตได เมื่อไมสามารถจายภาษีเปนเงินไดจึงถูกจับตัวไปมัดและกักขังไว พระญาปราบสงครามซึ่งเปนกํานันหรือ
พอแควนหนองจอม แมคือ และหนองกอก ทราบเรื่องจึงไปปลอยตัวเสีย แลวชักชวนพอแควนและแกบานหรือ
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ผูใหญบานรวมมือกันตอตานการเก็บภาษี จนลุกลามไปถึงการวางแผนยึดเมืองเชียงใหม เพื่อขับไลขาราชการชาว
ไทยจากสวนกลางและชาวจีนที่สัมปทานเก็บภาษี แตในที่สุดพระญาปราบสงครามและพวกไดถูกปราบปรามจน
แตกพายไป
ตอมาในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีนโยบายสรางความเปนอายรยประเทศ
เมื่อเห็นวาวัฒนธรรมการกินหมากของคนในสยามนั้นลาสมัย และเปนเหตุใหบานเมืองสกปรก จึงชักชวนและขอ
ความรวมมือในการเลิกรับประทานหมาก ซึ่งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒ ไดมีชาวบานในเขตอําเภอสันทราย ไดรองเรียนวา มี
ขาราชการหลายทานที่รับนโยบายมา ไดสั่งใหตัดตนหมากและพลู (ในเขตอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม) ทําให
ชาวบานเดือดรอน กระทรวงมหาดไทยไดชี้แจงวาเหตุการณดังกลาวนั้นไมไดสรางความเดือดรอนใดๆ และชาวบาน
ยินดีใหตัดเพราะซาบซึ้งในนโยบายของรัฐบาล
ในอดีตที่ผานมาชาวลานนาจะมีความผูกพันกับตนหมากมาโดยตลอด เนื่องจากเปนพืชที่ใชบริโภคใน
ครัวเรือน และเปนสินคาที่สําคัญ รวมถึงถูกนํามาใชในพิธีกรรมตางๆ มากมาย จะสังเกตไดวาชุมชนที่มีความเกาแก
และตั้งอยูในพื้นที่ซึ่งดินมีความอุดมสมบูรณลวนมีตนลานขึ้นอยูจํานวนมาก
ศูนยใบลานศึกษา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เอกสารอางอิง
คัมภีรใบลาน “มังรายศาสตร” (๑ ผูก) ฉบับวัดแมคือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม (จารเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๓)
“ปราบสงคราม, พระญา” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ). กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๒.
“หมาก” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ). กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๒.
ราชกิจจานุเบกษา. ตอนที่ ๒๕ เลม ๖๑. ๒๕ เมษายน ๒๔๘๗, หนา ๗๑๐.
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หมาก: การปลูกและการขยายพันธุ
*************************************************
เรียบเรียงโดย สุพรรณิการ กลอมจอหอ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

(1)

(2)

ที่มา: (1) ตนหมาก (https://th.wikipedia.org/wiki/หมากสง) (2) ผลหมาก (http://sarapeefarm.com/การ
ดูแลรักษาตนหมาก/)
หมาก (Betel palm หรือ Areca palm) หมากสง หรือ หมากพลู (หมากที่นิยมใชกินกับใบ
พลู) เรียก มีชื่อวิทยาศาสตรวา Areca catechu L. เปนพืชยืนตนจําพวกปาลม เปนชนิดหนึ่งในสกุล Arecaceae
นับวามีความสําคัญมากทั้งในดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในหลายทองถิ่น ในทวีปเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยดวย
สวนสําคัญของพืชชนิดนี้ คือ เมล็ด ซึ่งมีสารจําพวก อัลคาลอยด (alkaloid) อันประกอบดวย อาเรเคน (arecaine)
และ อาเรโคลีน (arecoline) นิยมนํามาเคี้ยวกับหมากใบและใบพลู ซึ่งนับวาเปนสารเสพติดอยางออน หมากพบได
ในหลายประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต แถบมหาสมุทรแปซิฟกในสวนที่เปนเขตรอน และบางสวน
ของทวีปแอฟริกา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ลําตน: หมากเปนพืชที่มีลําตนเล็ก มีลําตนเดี่ยว ไมแตกกิ่งกาน
ลั กษณะลํ า ต น ตรง เป น รู ป ทรงกระบอก มี ความสูงปานกลาง (ประมาณ 20 เมตร) แตดว ยขนาดลําตนที่เล็ก
(เสนผาศูนยกลาง 20-30 เซนติเมตร) ทําใหดูสูงมาก เปนไมประดับได เปลือกตนมีสีน้ําตาล ลําตนสวนบนใกล
ปลายยอดมีสีเขียวเขม มีขอปลองทั่วทั้งลําตน เนื้อไมมีลักษณะเปนเสี้ยนยาว ลึกเขาไปจากเปลือกนอกประมาณ 2
ซม. เนื้อไมจะจับตัวกันแนน แตสวนกลางลําตนจะมีเนื้อไมที่ออนนุมจึงทําใหเอนไปตามแรงลมไดมาก ใบ: ใบหมาก
มีลักษณะเปนใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงกันที่ปลายยอด ใบยาว 1.5 - 2 เมตร ลักษณะเหมือนใบมะพราว มี
ใบดก แตมีความบอบบาง ในแตละกานจะประกอบไปดวยใบยอยรูปหอก โคนใบเรียวแคบ ปลายแหลม กานใบ
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และสวนใบไมนิยมใชประโยชน สวนของกาบใบ เรียกวา กาบปูเล มีความหนาและแข็งพอสมควร นิยมนํามาใชหอ
ของ ทําซองใสมีด และชาวบานในภาคใตทําพับหอทําเปนภาชนะสําหรับตักน้ํา เรียกวา หมา หรือ หมาตักน้ํา
ขณะที่เด็กๆ ยังนําไปรองนั่ง ผลัดกันลาก เปนของใชเลนอีกอยางหนึ่งของเด็ กไทยสมัย กอน ดอก: ดอกหรือที่
เรียกวา จั่น จะออกเปนชอขนาดใหญตามซอกโคนกานใบ มีความยาวประมาณ 40 ซม. กลีบดอกมีสีขาวอมเหลือง
จํานวน 6 กลีบ มีความยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร มีดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูในตนเดียวกัน โดยที่ดอกตัวผูจะ
บานกอนดอกตัวเมีย ผล: ผลของหมากเปนรูปกลมรีคลายลูกรักบี้ มีขนาดเสนผาศูนยกลางดานกวางประมาณ 1 2 นิ้ว ดานยาวประมาณ 1.5-2.5 นิ้ว เปลือกนอกเปนเสนใย ผิวของผลเมื่อออนสีเขียว เมื่อแกแลวออกสีสมแดง
เรียกวา สีหมากสุก เมื่อผลสุกจะรวงจากขั้ว หากปลอยไว เปลือกจะเหี่ยวแหง ยุย สามารถดึงออก เหลือแตเมล็ด
ขางในไดโดยงาย หมากเปนพืชที่มีเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียอยูในทะลายเดียวกัน สวนที่เรียกวาหมากจริงๆ ก็คือ
สวนเมล็ดขางในผลมีลักษณะคอนขางกลม ผลสดที่ยังออนอยูจะมีเปลือกสีเขียว เมื่อสุกจะกลายเปนสีเหลืองอมสม
หรือสีแดงอมสม เนื้อนิ่ม พอแกลงจะหนามากขึ้น และสีคล้ํา จนเปนสีน้ําตาลเขม ใชกินกับปูนแดงและพลู เปนของ
กินเลนที่สําคัญของชาวไทยและหลายชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมาชานาน เมล็ด: ภายในผลหนึ่งจะมีเมล็ดอยู
เพียงเมล็ดเดียว เมื่อยังออนเมล็ดจะนิ่มเปนสีน้ําตาลออน มีลายเสนบนเมล็ดชัดเจน เมื่อแกเมล็ดจะมีสีน้ําตาลเขม
มักใหผลในชวงเดือนพฤษภาคม การเก็บหมากนั้น ไมสามารถใชไมสอยไดอยางมะพราว เพราะหมากมีตนสูง จึง
ตองใชคนปนขึ้นไปเก็บ แตคนปนหมากจะมีเทคนิคการปน เมื่อขึ้นไปถึงขางบนตนหนึ่ง และเก็บหมากโยนลง
มาแลว จะไมไตลงมายังโคนตน แตจะโยกตนหมากใหเอนไปหาตนอื่น แลวกระโดดจับตนอื่น เปนอยางนี้เรื่อยไป
จนกวาจะไมมีตนหมากที่อยูใกลกัน
(3)

ที่มา: ลักษณะพฤกษศาสตรของหมาก (3) https://th.wikipedia.org/wiki/หมากสง
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พันธุหมาก พันธุหมากไมมีชื่อเรียกแตจะแบงตามลักษณะของผลและของตน คือ 1. แบงตามลักษณะของ
ผล ไดแก หมากผลกลมแปน และหมากผลกลมรี 2. แบงตามลักษณะของทรงตน ไดแก พันธุตนสูง พันธุตนเตี้ย
และพันธุตนกลาง

(4)

(5)

(4) ผลหมากดิบ (5) ผลหมากแหง
การปลูกและขยายพันธุ การขยายพันธุหมาทําไดดวยวิธีการเพาะเมล็ด หมาก จะเจริญเติบโตไดดี ในดิน
ที่มีลักษณะเปนดินรวนปนทรายหรือดินเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ สามารถระบายน้ําและอากาศไดดี เปนพื้นที่
โปรงที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 200-1,500 เมตร อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเพาะปลูกจะอยูที่ 25-35
องศาเซลเซียส ชอบอากาศอบอุนและรอนชื้น ตองการแสงแดดมาก ตองการน้ําอยางเพียงพอในปริมาณ 1,3001,500 มิลลิเมตรตอป
การเพาะเมล็ด ดังนี้
เพื่อใหสะดวกในการขนยายจึงควรเพาะชําตนกลาในถุงพลาสติก วัสดุที่ใชในการเพาะควรเปนดินรวนปน
ทรายหรือดินที่ผสมกับขี้เถาแกลบ วางผลหมากในถุงเพาะโดยใหขั้วผลอยูดานบน กลบใหมิด รดน้ําพอชุมในทุกๆ
วัน หนอตนออนจะงอกออกมาหลังจากที่เพาะไปไดประมาณ 2 เดือน ใหทําการยายปลูกได
(6)

(6) กลาหมาก ผลหมากสุก และแปลงปลูกหมาก
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ควรปลูกหมากในชวงตนของฤดูฝน สําหรับแปลงที่ใชปลูกควรมีการไถพรวนดินเสียกอนประมาณ 1-2
ครั้ง เก็บทําลายวัชพืชใหหมด ใชระยะปลูกที่ 2×2 เมตร ควรมีการยกรองทําทางระบายน้ําใหดวยถาพื้นที่ปลูกอาจ
มีน้ําทวมขัง ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. กอนปลูกใหใชดินชั้นบนที่ขุดขึ้นมาผสมกับปุยคอกหรือปุยหมัก
และหินฟอสเฟตรองกนหลุม นําตนกลาลงปลูกในลักษณะตั้งตรง ใชดินที่เหลือกลบพอแนน ปกไมขางหลุมปลูกมัด
ติดกับตนเพื่อกันการโยก รดน้ําใหชุม ในระยะแรกของการปลูกควรมีการพรางแสงใหดวยเพื่อปองกันใบไหม และ
ลดการคายน้ําลง ควรใชฟางขาว หรือหญาแหงคลุมโคนเพื่อปองกันการระเหยของน้ําในชวงหนาแลง
ในระยะแรกที่ปลูกควรใหน้ําพอชุม สัปดาหละ 2-3 ครั้ง เมื่อตนแข็งแรงแลวก็ลดเหลือแคสัปดาหละครั้ง
ใสปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด ในอัตรา 800-5,000 กก./ไร/ป ปละ 1-2 ครั้ง สวนปุยเคมีใหใชสูตร 13-13-21, 1515-15, 16-16-16, หรือสูตร 12-12-17-2 ปละ 2-3 ครั้ง ในอัตราไรละ 200-400 กก./ไร/ป ใสธาตุโบรอนพวกสาร
บอรแรกใหดวยในอัตราตนละ 20-50 กรัม/ป
โรคและแมลงศัตรูพืช โรคที่มักเกิดกับตนหมากสวนใหญจะเปนโรคยอดเนา โรคผลเนา โรครากและโคน
เนา สามารถปองกันไดดวยการใชสารเคมีปองกันเชื้อราฉีดพน เผาทําลายตนที่เปนโรค และระวังอยาใหมีน้ําทวม
ขังบริเวณที่ปลูก สวนแมลงศัตรูพืชสวนใหญจะเปนพวกหนอนปลอก เพลี้ยไฟ เพลี้ยแปง เพลี้ยหอย ไรแดง และ
ปลวก ควรใชสารเคมีเพื่อปองกันและกําจัดตามสภาพของปญหาที่เกิดขึ้น
การเก็บเกี่ยว หมากจะเริ่มใหผลผลิตเมื่อปลูกไปไดประมาณ 4-6 ป และจะใหตอไปในปริมาณคงที่จนถึง
อายุ 20 ป หลังจากนั้นผลผลิตก็จะลดลงเรื่อยๆ หลังจากที่ดอกบานไปไดประมาณ 1.5 เดือน ผลผลิตที่ไดจะเปน
หมากออน เมื่ออายุประมาณ 3-6 เดือน จะไดเปนหมากสดผลสีเขียว และจะกลายเปนหมากแกเมื่อมีอายุได
ประมาณ 7-9 เดือน
**************************************************
อางอิง
1. https://th.wikipedia.org/wiki/หมากสง
2. http://sarapeefarm.com/การดูแลรักษาตนหมาก/
3. http://www.vichakaset.com/การปลูกตนหมาก/
4. การปลูกหมาก – รายการดีเจพา เที่ยว - วิธีหาเงินเขาบาน – ดีเจคํารณ.
https://www.youtube.com/watch?v=XkQSvmOM06U
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เทคนิคการเพาะขยายพันธุหมากและลาน
*************************************************
สุพรรณิการ กลอมจอหอ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วิธีการขยายพันธุ ทําไดโดยการเพาะเมล็ด ทั้งเมล็ดสุกและเมล็ดแหง
วัสดุอุปกรณ ตะกรามีรูหรือกะละมังพลาสติกเจาะรู ถุงดําขนาดใหญ มีดเล็ก
วิธีการเพาะเมล็ด
การเพาะเมล็ดมี ดังนี้
การเตรียมเมล็ด
1. นําเมล็ดหมากและลานที่แหงแลวมาปลอกเปลือก กอนเพาะเมล็ด นําเมล็ดไปแชน้ําทิ้งไว 1-2 คืน และ
นํามาผึ่งลมพอหมาด เพื่อใหปอกไดงาย เนื้อเยื่อรอบเมล็ดยุยและเนื้อเมล็ดนิ่มขึ้น
2. สะกิดตาหรือจุดเจริญโดยใชมีดควั่นเอาเนื้อเยื่อที่ปดจุดเจริญออก อยูบริเวณขั้วดานบนของผลหมากและ
ผลลาน จะชวยใหการงอกเร็วขึ้นกวาปกติ 3-4 สัปดาห (หากใชวิธีเพาะเมล็ดโดยทั่วไป ใชเวลาประมาณ
1-2 เดือนในการงอก)
3. วิธีนี้เหมาะสําหรับการเพาะเมล็ดที่มีจํานวนไมมากนัก หากตองเพาะเมล็ดจํานวนมากอาจไมตองสะกิดตา
การเตรียมวัสดุเพาะกลา
1. ใชขุยมะพราวและขี้เถาแกลบผสมกันเพื่อใชเปนวัสดุเพาะในอัตราสวน 3:1 (ขุยมะพราว: ขี้เถาแกลบ)
โดยขุยมะพราวที่ใชอาจนําไปนึ่งหรือลสงน้ํากอนนํามาผสม
2. เตรียมวัสดุเพาะใสลงในตระกราหรือกะละมังสูงประมาณ ¾ ของภาชนะ หากใชตระกราโปรงใหรอง
ตระกราดวยพลาสติกใสเจาะรู 2-3 รู กอนนําวัสดุเพาะใสลงในตระกรา
3. รดน้ําใหชุมพอหมาด
การเพาะเมล็ด
1. นํ า เมล็ ดที่ ผ า นการสะกิ ดตาแล ว ไปเพาะลงในภาชนะและวัส ดุป ลูกที่เตรีย มไว โดยวางเมล็ดใหอยูใน
แนวนอน (หันจุดตาหรือจุดเจริญขนานไปตามแนวพื้นดิน) หรือแนวตั้ง (หันจุดตาหรือจุดเจริญตั้งขึ้นอยู
ดานบน) ใหวัสดุปลูกกลบเมล็ดจนมิด
2. รดน้ําใหพอชุม
3. บมเมล็ด โดยนําถุงดําขนาดใหญมาสวมภาชนะที่เพาะเมล็ดไวปดใหมิดชิด วางไวในบริเวณที่รมรําไร
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4. รดน้ําซ้ําทุก 5-7 วันจนกระทั่งเห็นตุมรากงอก (ประมาณ 2 สัปดาห) บมตอไปหลังจากตุมรากงอกอี ก
ประมาณ 1 สัปดาห
5. เมื่อรากงอกไดระยะหนึ่ง (ประมาณ 3 สัปดาหหลังเพาะเมล็ด และสังเกตวามีสวนของลําตนเริ่มงอก) ให
นํ าถุ งดํ า ออก รดน้ํ า ต อไปอี กประมาณ 1-2 สัป ดาห จากนั้น ยายเมล็ดเพาะลงถุงดําเพาะเมล็ด ขนาด
ประมาณ 4x6 นิ้ว
การดูแลรักษา
หลังเพาะเมล็ดจนงอกเปนตนกลาโดยวิธีการนี้ ใชเวลาประมาณ 3 สัปดาห หลังจากนั้นดูแลและรดน้ํา
และใสปุย ใชเวลาอีกประมาณ 6 เดือน ตนกลาจะมีความสูงประมาณ 1-1.5 ฟุต จึงจะยายปลูกลงในแปลงปลูกได
ควรปลูกหมากในชวงตนของฤดูฝน จะทําใหมีอัตราการรอดและเจริญเติบโตดี
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