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กินพลู เชี่ยนหมาก ปากแดง 

พจนก กาญจนจันทร



วัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีร่วมกันของคนเอเชีย

อย่างหนึ่งก็คือ การกินหมาก ร่องรอยที่เป็นหลัก

ฐานสำาคัญของวัฒนธรรมดังกล่าวนี้คือ

เชี่ยนหมาก (พานหมาก หรือขันหมาก) ที่ถูก

ประดิษฐ์ขึ้นไม่เพียงประโยชน์ใช้สอย หากแต่เป็น

เครื่องแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น

และเป็นสิ่งที่แสดงถึงสุนทรียะและจินตนาการ

ของช่างฝีมือ ความหลากหลายและความประณีต

ของเชี่ยนหมาก บ่งบอกถึงความหมายและ

ความสำาคัญของการกินหมาก ที่เป็นมากกว่า

กิจกรรมที่ทำาเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อแก้

อาการง่วงเหงาหาวนอน เพราะหากจะพิจารณา

ในมิติทางวัฒนธรรมแล้ว จะพบว่าการกินหมาก

มีบทบาทไม่น้อยในสังคมและในชีวิตประจำาวัน

ของผู้คนหลายภูมิภาคในเอเชีย ทั้งในประเพณี 

พิธีกรรม คติความเชื่อ การรักษาโรค ความงาม 

ชนชั้น และความสัมพันธ์ ไปจนถึงมารยาทและ

การเข้าสังคม ในอดีตนั้นการกินหมากแพร่หลาย

ในทุกชนชั้น ดังนั้นเชี่ยนหมากจึงมีหลากหลาย

รูปแบบ ทั้งในเรื่องวัสดุที่ใช้และระดับของ

ความวิจิตรและประณีต และนั่นจึงเป็นเครื่องยืนยัน

ได้อย่างดีว่า เชี่ยนหมากไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์

เครื่องใช้ แต่ยังเป็นเครื่องแสดงฐานะศักดิ์ของ

ผู้เป็นเจ้าของด้วย เชี่ยนหมากมีทั้งที่ทำาจากไม้ 

ตกแต่งด้วยลายสลัก ลายประดับมุก หรือถมลาย 

หรือทำาจากไม้ไผ่ หวาย ย่านลิเภา นำ้าเต้า กะลา

มะพร้าว หรือทำาด้วยโลหะมีค่า นาก เงิน ทอง

ที่มักมีลวดลายสวยงาม ใช้ในหมู่ขุนนางและคหบดี 

อีกทั้งยังเป็นเครื่องราชูปโภค (พานพระขันหมาก) 

อันเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศ 

เชี่ยนหมากมักมีลักษณะเป็นทรงพานหรือกระบะที่

มีขอบสูง เป็นรูปวงกลมหรือสี่เหลี่ยม เชี่ยนหมาก

หรือที่ในภาคเหนือและภาคอีสานของไทย เรียกว่า 

ขันหมาก คือ ภาชนะใช้สำาหรับวางอุปกรณ์ในการกิน

หมาก มีอยู่ 5-7 ชิ้น ได้แก่ ซองพลู เต้าปูน กรรไกร

หนีบหมาก ตะบันหมาก ตลับสีผึ้ง ผอบที่ใช้ใส่หมาก 

ยาเส้น และเครื่องหอม (เช่น พิมเสน การบูร ชะเอม 

แล้วแต่ความนิยมของแต่ละท้องถิ่น) ส่วนอุปกรณ์อื่น 

ๆ เช่น มีดเจียนหมาก ผลหมาก ผ้าเช็ดปาก อาจถูก

จัดเก็บไว้ในส่วนที่เป็นเชิงอยู่ด้านล่างคือในตีนเชี่ยน 

และอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่สำาคัญในการกินหมากคือ 

กระโถนบ้วนนำ้าหมาก ที่มักทำาจากโลหะ

การกนิหมาก เปน็วฒันธรรมเกา่แกท่ีพ่บจากตะวนัออก

สุดคือ ตั้งแต่ชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกา คือ 

บนเกาะมาดากัสการ์ (Madagascar) มาถึงเอเชีย

ใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ซึ่งรวมจีนตอน

ใต้ ปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea) ไปตะวัน

ตกสุดคือถึงเกาะซานตาครูซ (Santa Cruz Island) 

ในทะเลแปซิฟิก (Rooney, 1993:12) แม้ว่าปัจจุบัน

การกินหมากไม่แพร่หลายเหมือนในอดีต ยกเว้นใน

บางประเทศอย่าง อินเดีย ปากีสถานและไต้หวัน ที่

ยังมีคนจำานวนมากที่นิยมกินหมาก ซึ่งในจำานวนนั้น

ไมใ่ชเ่ฉพาะผูส้งูอาย ุแตใ่นประเทศทีก่ารกนิหมากลด

น้อยลงอย่างในประเทศไทย หมากพลูยังคงมีบทบาท

ในพิธีกรรมความเชื่อ โดยเฉพาะในงานมงคลและ

พิธีกรรมที่มีการเซ่นสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนที่กินหมาก

ในปัจจุบัน ส่วนมากไม่ได้ใช้เชี่ยนหมากแล้ว อาจใช้

ภาชนะในรูปแบบอื่นแทน แม้ว่าจะยังมีงานหัตถศิลป์

บางประเภทที่ยังทำาเชี่ยนหมากอยู่ อย่างเช่น งานทอง

เหลือง และงานเซรามิค แต่ใช้เป็นเครื่องประดับบ้าน

เรือนมากกว่าการใช้งานจริง ๆ ส่วนเชี่ยนหมากเก่าที่

เคยถูกใช้งานจริง กลายเป็นสิ่งของสะสมนับตั้งแต่ยุค
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อาณานิคมมาจนถึงปัจจุบัน ดังที่ อุดม

ลกัษณ ์ฮุน่ตระกลู ไดก้ลา่วไวใ้นบทความ

ของเธอในหนังสือเล่มนี้

การกินหมาก ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า

เริม่ตน้มาตัง้แตเ่มือ่ไร หรอืแพรห่ลายมา

จากถิน่ใด เคยมสีมมตฐิานวา่เริม่มาจาก

อินเดีย จากหลักฐานวรรณกรรมภาษา

บาลี อายุราว 500 ปีก่อนคริสตกาล นับ

เป็นเอกสารเก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึง พลู 

แต่เมื่อพิจารณาคำาที่ใช้เรียก หมากและ

พลู ในภาษาที่ใช้ในอินเดีย พบว่าไม่มี

ความหลากหลาย อีกทั้งยังไม่พบต้น

หมาก-ตน้พลทูีเ่ปน็สายพนัธุป์า่ แสดงวา่

หมากและพลูไม่ใช่พืชท้องถิ่นในอินเดีย 

ดังนั้นสมมติฐานในเรื่องนี้จึงเปลี่ยนไป 

ประกอบกับมีการค้นพบทางโบราณคด ี

และการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์และ

ภาษาศาสตร์ ที่ผลการศึกษาสะท้อนว่า

ภูมิภาคที่เป็นแหล่งเริ่มต้นการกินหมาก 

น่าจะเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย

เฉพาะในแถบภาคพื้นสมุทร แหล่งที่

พบต้นหมากและต้นพลูสายพันธุ์ป่าคือ

มาเลเซีย ในทางภาษาศาสตร์ ชื่อเรียก

หมากและพลู ที่พบหลากหลายที่สุดคือ

ในอินโดนีเซีย ซึ่งชื่อเรียกเหล่านั้นไม่ได้

มาจากภาษาสันสกฤต แต่เป็นภาษาพืน้

เมือง ในขณะที่หลักฐานทางโบราณคดี

ที่เก่าแก่ พบทั้งในภาคพื้นทวีปและใน

หมู่เกาะ เช่น ที่ถ้ำาผี จ.แม่ฮ่องสอน ที่มี

การขุดค้น และพบซากพืชจำานวนหนึ่ง 

รวมทั้งหมากคือ ส่วนเปลือกและขั้วของ

ผลหมาก (Gorman, 1970:100) ใน

เวียดนามพบโครงการดูกมนุษย์ที่มีฟันดำา และพบ

ซากชานหมากจากแหล่งในวัฒนธรรมยุคหินใหม่ 

ฝุ่งเหงี่ยน (Phung Nguyen Culture) อายุราว 

3,000-4,000 ปี และยังพบภาชนะสำาริดรูปทรงคล้าย

กระโถนบ้วนนำ้าหมาก (bronze spittoon) ในแหล่ง

โบราณคดีวัฒนธรรมดงเซิน (Dong Son Cutlure) 

อายุราว 2,000 ปี อีกด้วย (Nguyên, 2006: 500) 

และหลักฐานบนหมู่เกาะที่เป็นร่องรอยของการกิน

หมากมาตัง้แตด่กึดำาบรรพ ์คอืจากโครงกระดกูทีม่ฟีนั

ดำา พบที่ฟิลิปปินส์ในแหล่งโบราณคดีอายุราว 5,000 

ปี (Bellwood 1979 อ้างใน Rooney, 1993: 22) 

และบนเกาะไตห้วนั อายรุาว 4,000 ป ี(Wang 2008) 

และเกาะเซนต์แมทเธียส (St. Matthias Island) ใน

ปาปัวนิวกินี อายุราว 3,500 ปี (Kirch et al. 1997 

อ้างถึงใน Lichtenberk, 2016:352) อย่างไรก็ตาม 

หลักฐานที่พบในบริบทโบราณคดีนั้น ไม่อาจใช้เป็น

สิ่งยืนยันถึงการเป็นแหล่งกำาเนิดของวัฒนธรรมการ

กินหมากได้ เพราะหลักฐานที่พบนั้น อาจจะเป็นการ

รับเอาวัฒนธรรมจากแหล่งอื่นมาก็เป็นได้ ดังนั้น จึง

ตอ้งอาศยัหลกัฐานทางภาษาศาสตรแ์ละพฤกษศาสตร์

ประกอบด้วย

การกินหมาก หากจะเรียกให้ถูกต้องคือ การเคี้ยว

หมาก เพราะไมไ่ดเ้ปน็การกนิแบบกนิอาหารใหอ้ิม่ทอ้ง 

หากแต่เป็นการเคี้ยวอยู่ในปากเพื่อความเพลิดเพลิน 

ระหวา่งทีเ่คีย้วหมากจะเกดินำา้ลายเปน็นำา้หมากสแีดง 

ซึ่งจะถูกบ้วนออกมา หมากจะถูกเคี้ยวจนกระทั่งมีรส

จดืจงึคอ่ยคายชานหมากออกมา คำาวา่ ‘กนิหมาก’ ใน

บางวัฒนธรรมเรียกว่า ‘กินพลู’ อย่างเช่น ภาษามอญ 

พม่า มลายู ฮินดูสตานี และจีน มีเฉพาะในภาษาไทย

และภาษาเขมรที่ใช้ ‘กินหมาก’ ซึ่งอาจจะสะท้อนวิธี

กินหมากที่แตกต่างกัน คนไทยกับเขมร อาจจะกิน

หมากกอ่นแลว้จงึกนิพลตูาม ในขณะทีใ่นวฒันธรรมอืน่ 



กินหมากที่ห่อด้วยใบพลู จึงเรียกว่ากินพลู หรือกินใบ

พลู (ขวัญใจ เอมใจ, 2537:103) ‘หมาก’ ที่ห่อเป็น

คำา (betel quid) นั้น มีส่วนประกอบสำาคัญ 3 อย่าง

ด้วยกัน คือ หมาก ใบพลู และปูน ซึ่งหมากที่ใช้ คือ

เม็ดในของผลหมาก ที่นำามาผ่าครึ่ง หรือ ฝานเป็นชิ้น

บาง ๆ แล้วห่อด้วยใบพลูที่โคนและปลายใบถูกเด็ด

ออก แล้วป้ายด้วยปูนขาวหรือปูนแดง นอกจากส่วน

ประกอบทั้ง 3 แล้ว บางภูมิภาคอาจใส่เปลือกไม้ลง

ไปด้วย เช่น เปลือกสีเสียด เปลือกแสนคำา เปลือก

ตะเคียน เปลือกพะยอม หรือแก่นคูน แล้วแต่ความ

นิยมในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความฝาด หรืออาจปรุงรส

เพิ่มด้วยการใส่เครื่องหอมหรือเครื่องเทศลงไป สมัย

ต่อมาที่ยาเส้นเริ่มเป็นที่แพร่หลาย บางคนใช้ยาเส้น

มาประกอบการเคี้ยวหมากด้วย คือใช้ยาเส้นจับเป็น

ก้อนเล็ก ๆ ใช้สีฟันทำาความสะอาดก่อนและหลัง

กินหมาก หรือใช้เช็ดปากระหว่างเคี้ยวหมากเวลารู้

สึกว่านำ้าหมากจับปาก แล้วจุกก้อนยาเส้นไว้ที่มุม

ปากด้านใดด้านหนึ่ง (ขวัญใจ เอมใจ, 2537:94-5; 

Rooney, 1993:26)

ชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ เมื่อพบเห็นการกินหมากของคนท้องถิ่นต่างเกิด

ความสงสัยยิ่งนัก จากบันทึกของชาวตะวันตกตั้งแต่

ศตวรรษที่ 15 ที่กล่าวถึงต้นหมากที่ปลูกกันมาก 

พบเห็นจนชินตา และสงสัยว่าทำาไมคนจึงนิยมเคี้ยว

หมากกันมากนัก ทั้งที่รสชาติของมันทั้งเผ็ด ฝาด

และขม มิหนำาซำ้ายังทำาให้ฟันเป็นสีดำา และปากก็

เปรอะเปื้อนด้วยนำ้าหมากสีแดง ชาวตะวันตกบางคน

สนใจใคร่รู้เรื่องนี้มาก บ้างพยายามทำาความเข้าใจ

ว่า ทำาไมหมากพลูจึงเป็นสิ่งสำาคัญในชีวิตประจำาวัน 

ที่นอกเหนือจากการเคี้ยวเพื่อทำาให้ลมหายใจสดชื่น 

ร่างกายกระปรี้กระเปร่า ช่วยรักษาฟันให้แข็งแรงแล้ว 

มันยังแทรกเข้าไปมีบทบาทสำาคัญในประเพณีและ

พิธีกรรมต่าง ๆ ของคนท้องถิ่นด้วย แต่ชาวต่างชาติ

บางรายกลับเห็นว่า การเคี้ยวหมากทุกที่ทุกเวลาของ

ชาวอุษาคเนย์เป็นเรื่องแปลกประหลาด และพรรณนา

ออกไปในทางรังเกียจว่าทำาให้ดูสกปรก (ดู Rooney, 

1993) ในบันทึกของ เซอร์จอห์น เบาริง (Sir Jonh 

Bowling) กล่าวเปรียบเปรยไว้ว่า คนสยามติดหมาก

มากถึงขนาดที่ว่า คนที่กำาลังหิวข้าว ถ้าจะให้เลือก

ระหว่างกินข้าวกับกินหมาก เชื่อว่าเขาจะต้องเลือก

กินหมากเป็นแน่ (Bowling, 1857:114)

ทำาไมหมากพลูต้องกินกับปูน ปูนกินหมากเป็นส่วน

ผสมชนิดเดียวในหมากพลูที่ไม่ใช่พืช ไม่เป็นที่ทราบ

แน่ชัดถึงที่มาและเหตุผลในการใช้ปูนในการกินหมาก

พลู ปูนขาวหรือปูนกินหมากได้มาจาก หินปูนหรือ

เปลือกหอยนำ้าจืดหรือหอยทะเล ที่นำาไปเผาแล้วบด

ใหล้ะเอยีด จากนัน้นำาไปผสมนำา้จนเนือ้ปนูมลีกัษณะ

ข้นเป็นเนื้อเดียวกัน ปูนกินหมากที่เป็นสีแดงได้จาก

การผสมขมิ้นหรือยี่หร่าลงไป (Rooney, 1993:25) 

หรืออาจปรุงให้มีรสชาติและกลิ่นหอมด้วยพิมเสน 

ใบเนียม หรือเพิ่มความฝาดของปูนด้วยยางสีเสียด 

(ขวญัใจ เอมใจ, 2537:99) ปนูทีม่สีแีดงโดยธรรมชาติ

พบเพียงไม่กี่แห่ง ในประเทศไทยพบที่จังหวัดราชบุรี 

(วีระเดช คชเสนีย์, 2558) ปูน นอกจากใช้กินหมาก

แลว้ ยงันำาไปใชป้ระโยชนอ์ืน่ ๆ ไดอ้กีมากมาย รวมทัง้

มีสรรพคุณทางยาเช่นเดียวกับหมากและพลูด้วย นำ้า

ปูนใส สามารถใช้แช่ผักผลไม้ให้เนื้อแข็ง หรือไม่นิ่ม

จนเละเวลานำาไปปรุงด้วยความร้อน และที่สำาคัญนำ้า

ปนูใสยงัเปน็สมนุไพรจากแรธ่าตทุีใ่ชเ้ปน็สว่นผสมของ

ยาพื้นบ้าน ที่ใช้ทั้งทาภายนอกและผสมนำ้าดื่ม เพื่อ

บรรเทาหรอืแกอ้าการของโรคตา่ง ๆ เชน่ ใชส้มานแผล 

รักษาโรคผิวหนัง ถอนพิษ แก้ไขข้ออักเสบ และเป็นก

ระสายแก้โรคบิด เป็นต้น (สุปรีชา กลิ่นพูน, 2550) 

การใส่ปูนในหมากพลูนั้น ทำาให้นำ้าหมากเป็นสีแดง 
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หากไม่ใส่ปูน นำ้าหมากจะไม่มีสี ชาว

ปาปัวนิวกินีในยุคหนึ่ง ที่การกินหมาก

ของคนพื้นเมืองเป็นเรื่องที่ต้องหลบซ่อน 

การกินหมากโดยไม่ใส่ปูน ก็เพื่อปิดบัง

ไม่ให้พวกมิชชันนารีรู้ว่ายังไม่เลิกกิน

หมากนัน่เอง (Lichtenberk, 2016:336)

สรรพคุณทางยาและประโยชน์ทั้งหลาย

ของปนูกนิหมากทีบ่อกตอ่กนัมานี ้ยงัไม่

สามารถตอบคำาถามไดช้ดัเจนวา่ ทำาไมจงึ

ต้องกินหมากพลูพร้อมกับปูน มีตำานาน

ที่น่าสนใจของเวียดนาม เป็นเรื่องเล่า

เกี่ยวกับจุดกำาเนิดของการกินหมาก ที่มี

ส่วนประกอบ 3 อย่างคือ หมาก พลูและ

ปูน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ ์

ความรักและความภักดี เป็นตำานานที่

กล่าวกันว่าย้อนไปในสมัยกษัตริย์ฮุง 

(King Hùng) คือราว 3,000 ปีมาแล้ว 

มีชายหนุ่ม 2 คนเป็นพี่น้องฝาแฝดกัน 

กำาพรา้พอ่แมต่ัง้แตเ่ดก็ เมือ่โตเปน็หนุม่

ได้เดินทางไปต่างหมู่บ้าน สองพี่น้อง

เกิดไปพึงใจรักหญิงสาวคนเดียวกัน แต่

แฝดผู้น้องเสียสละให้แฝดผู้พี่ได้สมหวัง 

และได้แต่งงานกับหญิงสาวผู้นั้น แต่

หลังจากพี่ชายแต่งงาน แฝดผู้น้องก็รู้สึก

น้อยเนื้อตำ่าใจว่าพี่ชายสนใจแต่ภรรยา 

ไม่ค่อยสนใจตนเท่าไหร่ เขาจึงตัดสิน

ใจกลับบ้านเดิม โดยไม่บอกกล่าวกับ

พี่ชาย เมื่อเดินมาถึงกลางป่า พบนำ้าพุ

บ่อใหญ่ที่ลึกมาก เขาไม่มีทางที่จะข้าม

ไปได้ จึงได้แต่ร้องไห้เสียใจจนตายอยู่

ตรงนั้น กลายเป็นต้นหมากขึ้นอยู่ตรง

ปากแม่นำ้า ต่อมาพี่ชายไม่พบน้องชายที่บ้านก็ออก

ตามหา เมื่อเดินไปถึงกลางป่าเป็นที่เดียวกับที่น้อง

ชายไป เขาพบต้นหมากแล้วล้มลงตรงนั้นและตาย 

กลายเป็นหินปูนที่โอบต้นหมากไว้ ภรรยาของเขา

ออกตามหาสามีและน้องชาย เข้าป่าไปถึงจุดเดียวกัน

นั้น พบหินปูน เธอจึงได้แต่ร้องไห้และโอบกอดไว้

จนตาย เธอกลายเป็นต้นพลูอยู่ตรงนั้น ขึ้นคู่กับต้น

หมากโดยมีหินปูนโอบล้อมไว้ พอถึงหน้าแล้งต้นไม้

อื่นแห้งตายหมด แต่ต้นหมากและต้นพลูกลับเจริญ

เติบโตและเขียวชอุ่ม นั่นก็เพราะมีหินปูนโอบล้อม

ไว้ จึงยังมีความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงต้นไม้ทั้งสองไว้ได้

นั่นเอง ต่อมากษัตรย์ฮุงได้ทรงทราบเรื่องราวของคน

ทั้งสาม เกิดความประทับใจ สั่งให้คนไปเอาหมากพลู

และปูนมา พอพระองค์รับหมากพลูมาก็เข้าพระโอษฐ์

แล้วทรงเคี้ยว ทรงรู้สึกได้ถึงความผาสุก นับแต่นั้น

เป็นต้นมา คนก็หันมากินหมากพลูกัน (Rooney, 

1993:20) ในตำานานเดียวกัน แต่คนละพื้นที่จะมี

รายละเอียดที่แตกต่างกันไป บางตำานานกล่าวว่า 

พ่อแม่ของหญิงสาวรู้ข่าวว่าทั้งสามคนหายไป จึงได้

ออกตามหา จนไปพบทั้งสามกลายเป็นต้นหมาก 

ต้นพลูและหินปูน จึงเสียใจมาก และได้สร้างวัดไว้ที่

นั่นเพื่ออุทิศให้กับทั้งสามคม ชาวบ้านละแวกนั้นพอ

ทราบข่าวก็เอาดอกไม้ธูปเทียนไปให้ที่วัด และชื่นชม

คนทั้งสามว่า เป็นพี่น้องที่หาทางกลับมาพบกัน และ

เป็นสามีภรรยาที่มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ตำานานเรื่อง

กำาเนิดการกินหมากนี้ มีรายละเอียดเนื้อเรื่องที่แตก

ต่างกันไปในแต่จะพื้นที่ ยังคงโครงเรื่องเดิมไว้ เพียง

สลับบทบาทกันสามคน ระหว่างกลายเป็นต้นหมาก 

ต้นพลูหรือหินปูน (ดู Nguyên, 2006:511-2) และ

น่าสนใจที่ตำานานเรื่องนี้ ในบางพื้นที่มีความเชื่อใน

ทางศาสนาพุทธเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย



นอกจากนี้ยังมีตำานานและความเชื่อ เกี่ยวกับการกิน

หมากทีต่อ้งเดด็ปลายใบพลทูิง้ ซึง่เปน็พฤตกิรรมทีพ่บ

ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บ้างกล่าวว่าปลาย

ใบพลมูพีษิจงึตอ้งเดด็ทิง้ จากตำานานวา่มเีจา้ชายองค์

หนึ่ง ประชวรเป็นโรคที่รักษาไม่หาย มาวันหนึ่งเห็นใบ

พลูอยู่ในปากงู ก็รู้ว่าใบพลูเป็นโอสถทิพย์จากเทวดา 

จึงเอาใบพลูมากิน โดยเด็ดปลายใบทิ้งเพราะมีพิษงู 

จากนั้นเจ้าชายก็หายประชวร (Rooney, 1993:24-

5) ชาวลัวะในภาคเหนือของไทยก็เช่นเดียวกัน ที่เด็ด

ปลายใบพลทูิง้ และมตีำานานเรือ่งเลา่ถงึการรบระหวา่ง

ขุนหลวงวิลังคะกับพระนางจามเทวีว่า ที่ขุนหลวงวิลัง

คะรบแพ้เพราะถูกกลอุบาย ให้กินหมากที่ห่อด้วยใบ

พลูที่ถูกสอดเข้าอวัยวะเพศหญิงที่มีประจำาเดือน จึง

ทำาใหอ้าคมเสือ่ม (พพิฒัน ์กระแจะจนัทร,์ 2555:187) 

มปีระเพณปีฏบิตัมิากมายทีเ่กีย่วกบัการกนิหมากและ

การมอบหมากพลูให้แก่กัน ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อ

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเริ่มต้นมิตรภาพ 

การให้เกียรติกัน การไว้เนื้อเชื่อใจ การแสดงความ

ซือ่สตัย ์การทอดไมตร ีและทีส่ำาคญัคอืการใชห้มากพลู

ในประเพณีการแต่งงาน หรือแม้แต่ในบางวัฒนธรรม 

ที่ใช้หมากในพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในการประกาศ

การตดัขาดความสมัพนัธร์ะหวา่งคนสายเลอืดเดยีวกนั 

โดยการเฉือนผลหมากขาดเป็นสองซีก (Lichten-

berk, 2016:337) หรือการใช้ใบพลูในการเสี่ยงทาย

ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ว่าจะรอดหรือไม่ 

(มาณพ มานะแซม, 2554) นอกจากนี้แล้ว การเต

รียมหมากพลูและการจัดเชี่ยนหมากที่พิถีพิถัน นับ

เป็นการขัดเกลาทางสังคมอย่างหนึ่ง การเจียนหมาก

จีบพลูถือเป็นศิลปะ ที่กุลสตรีในสมัยก่อนต้องฝึกฝน

ให้ชำานาญ และยังมีความเชื่อว่าบุคลิคและอุปนิสัย

ของคนนั้น สามารถดูได้จากลักษณะการพับใบพลู

ที่ใช้ห่อหมากด้วย กิริยาท่าทางในการห่อหมากถือ

เป็นมารยาททางสังคมอย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงชนชั้น

ทางสังคมและระดับของการอบรมสั่งสอนที่ได้รับ 

หรือกระทั่งวิธีการส่งและรับหมากพลูก็เช่นกัน แต่ละ

คนจะต้องตระหนักถึงสถานภาพและความสัมพันธ์

ของตน ที่มีต่อผู้ที่รับหรือส่งหมากพลูให้ เพื่อจะได้

ปฏิบัติอย่างเหมาะสม หมากพลูมีบทบาทไม่น้อยใน

การเป็นสื่อความสัมพันธ์ของชายหญิง เริ่มตั้งแต่การ

แสดงออกถึงความพึงพอใจที่มีต่อกัน หญิงสาวอาจ

ส่งหมากพลูที่ปรุงอย่างดีให้กับชายหนุ่ม ซึ่งอาจให้

ผู้อื่นส่งต่อให้ ถือเป็นการแสดงออกโดยนัยว่าเธอรับ

ไมตรีของชายหนุ่มผู้นั้น ขณะเดียวกันเป็นการสร้าง

ความประทับใจให้ได้ประจักษ์ ในความเป็นกุลสตรี

ของเธอด้วย หมากพลูเป็นส่วนประกอบที่สำาคัญใน

ประเพณีการแต่งงานในหลาย ๆ วัฒนธรรม เช่น ใน

พธิกีารสูข่อหญงิสาว ทีเ่จา้บา่วตอ้งจดั ขนัหมาก พรอ้ม

ด้วยสินสอดทองหมั้นไปมอบให้แก่ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาว 

หรือบางวัฒนธรรมมีพิธีกินหมากที่พ่อแม่ของทั้งสอง

ฝ่ายเตรียมไปมอบให้แก่กัน การกินหมากจึงถือเป็น

สัญลักษณ์ของการเกี่ยวดองกันของสองครอบครัว 

(ขวัญใจ เอมใจ, 2537:100-1) 

การกินหมากช่วยให้เกิดความงามแบบสมัยนิยม การ

มีริมฝีปากสีแดงที่เกิดจากการกินหมาก โดยทั่วไป

ต้องใช้เวลานาน กว่าปากจะเป็นสีแดงเหมือนนำ้า

หมาก ดังนั้นสาว ๆ จึงต้องเอานำ้าหมากมาทาปาก

เพื่อให้เป็นสีแดง ซึ่งนิยมทำากันในหมู่หญิงสาวชาว

พม่า (Rooney, 1993:15) นอกจากปากแดงแล้ว 

ฟันต้องดำาเป็นเงางามและมีสีเรียบสม่ำาเสมอ เป็น

ความงามที่พึงปรารถนาของหญิงสาวในเวียดนาม 

ซึ่งไม่ได้มาจากการกินหมากทั่ว ๆ ไป หากแต่ต้อง

มีการย้อมด้วยยางรัก (lacqure) ควบคู่กับการกิน

หมากไปด้วย จึงจะได้สีสวยสม่ำาเสมอตามที่ต้องการ 

ในเวียดนามบางพื้นที่เคยมีความเชื่อว่า มีแต่ปีศาจ

เท่านั้นที่มีฟันยาวเป็นสีขาว (Nguyên, 2006:504) 
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คล้าย ๆ กับในวัฒนธรรมไทยที่ในอดีต

นิยมฟันดำา ที่เวลาอธิฐานขอพรจากพระ 

หรือเวลาผู้ใหญ่อวยพรเด็กมัก ‘ขอให้มี

ฟนัดำาเหมอืนลหูวา้ ขอใหม้ปีญัญาเหมอื

นพระมโหสถ’ แลว้เปรยีบเปรยฟนัขาววา่

ไม่ใช่ฟันคน แต่เป็นฟันสัตว์ 

ร่องรอยของวัฒนธรรมการกินหมากใน

สังคมไทย ยังมีหลงเหลืออยู่มากมาย 

นอกจากเชี่ยนหมากงาม ๆ ในชุดสะสม

ของพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ หรือหมากพลูบน

ถาดโฟมที่ใช้เป็นเครื่องเซ่นสำาเร็จรูป

แลว้ ยงัมสีภุาษติและคำาพงัเพยในภาษา

ไทย ที่มาจากวัฒนธรรมการกินหมาก

พลู เช่น ‘ขมิ้นกับปูน’ ที่เป็นการเปรียบ

เปรยคนที่ไม่ลงรอยกัน ‘ข้าวยากหมาก

แพง’ หมายถึงภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง 

ที่แม้แต่ข้าวและหมากที่เป็นของทั่วไป 

ยังมีราคาแพงและหายาก ‘กินปูนร้อน

ท้อง’ หมายถึงคนที่ทำาความผิด แล้ว

พูดหรือแสดงออกในลักษณะที่ส่อพิรุธ 

‘อาภัพเหมือนปูน’ เปรียบเทียบกับคน

ที่ทำาดีแล้วไม่มีใครมองเห็น เหมือนกับ

ปูนกินหมาก ที่ไม่ค่อยถูกกล่าวถึงหรือ

มีชื่อเรียกในการกินหมากพล ู

ความงามทีผู่ค้นปรารถนา รมิฝปีากสแีดง

และฟันดำาเป็นเงา ค่อย ๆ กลายเป็นสิ่ง

ล้าสมัย ไม่เข้ากันกับความก้าวหน้าทาง

วฒันธรรมในแบบตะวนัตก ทีเ่หน็วา่การ

เคีย้วหมากทำาใหป้ากแดงเลอะเทอะ และ

การบ้วนนำ้าหมากลงบนพื้นและถนน

หนทาง ทำาให้เป็นคราบสกปรกและเสีย

สงา่แกบ่า้นเมอืง จากนโยบายการสรา้งชาตขิองจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2485 รัฐบาลได้มีประกาศรัฐนิยม เชิญชวนให้

ประชาชนปฏิบัติตนให้มีความ ‘ศิวิลัย’ ทั้งเรื่องการ

พูดและใช้สรรพนามแทนบุคคล การสวมหมวก การ

นุ่งซิ่นแทนจงกระเบน รวมถึงการห้ามกินหมากโดย

เด็ดขาดด้วย (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2549:219-20) 

ต้นหมากและต้นพลูจำานวนมากถูกโค่นและถอนทิ้ง

ไป จนหมากพลูกลายเป็นของที่ต้องลักลอบซื้อขาย

กัน แม้ว่าประกาศฉบับดังกล่าวจะบังคับใช้ได้ไม่นาน 

เพราะเมื่อสิ้นสุดสมัยรัฐบาลจอมพล ป. คนก็กลับมา

กินหมากกันเช่นเดิม แต่ถึงกระนั้น การกินหมากก็ลด

น้อยลงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กระทั่งปัจจุบันการกิน

หมากกลายเป็นสิ่งที่มีนัยยะถึงความแกช่ราและความ

ล้าสมัย เพราะการกินหมากพบเห็นเฉพาะในกลุ่มผู้

สูงอายุ ที่ส่วนมากอาศัยอยู่นอกเมืองหรือในชนบท 

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ ‘วัฒนธรรมการกินหมาก’ 

ค่อย ๆ ลบเลือนไปในหลายประเทศ แต่ทว่า ‘การกิน

หมาก’ ยงัคงไดร้บัความนยิมในบางประเทศ อยา่งเชน่ 

ที่ไต้หวัน แต่เดิมการกินหมากแพร่หลายมากในกลุ่ม

คนพื้นเมือง แต่ปัจจุบันได้แพร่หลายในหมู่คนไต้หวัน 

(จีนฮั่น) ด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน หมาก

กลายเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับสองรองลงมาจากข้าว 

เกษตรกรนิยมปลูกต้นหมากกันมาก เพราะดูแลง่าย 

และได้ผลผลิตดี มีผู้ค้าหลายรายคิดกลยุทธในการ

ขายด้วยการจ้าง หญิงสาววัยรุ่นหน้าตาดี และแต่ง

กายแบบนุ่งน้อยห่มน้อยเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่

จะเป็นผู้ชาย ลูกค้ากลุ่มใหญ่คือคนที่มีอาชีพขับรถ 

การขายหมากในไต้หวันจะพบเห็นได้ตามชานเมือง 

มีทั้งที่เป็นร้านขนาดย่อมมีที่ให้ลูกค้านั่ง และเป็น

แบบแผงลอยที่ใช้คนเดินเร่ขาย หมากพลูสำาเร็จรูป

พร้อมเคี้ยว เป็นลูกหมากอ่อนที่ห่อด้วยใบพลู เรียง



อยู่ในถุงพลาสติก รัฐบาลไต้หวันตระหนักถึงการเพิ่ม

ขึ้นของการเกิดโรคมะเร็งในช่องปาก ที่ผลการศึกษา

ทางการแพทย์ระบุชัดเจนว่าสัมพันธ์กับการกินหมาก 

อีกทั้งปัญหาอาชญากรรมและการล่วงละเมิดทางเพศ 

ที่เกี่ยวกับการค้าและคนขายหมากพลู รัฐบาลไต้หวัน

พยายามรณรงค์ในเรื่องนี้ โดยใช้นโยบายต่าง ๆ แทน

การหา้มปลกูหมากพล ูเพราะไมต่อ้งการจะเปน็ตวัการ

ทำาลายวัฒนธรรมเก่าแก่ของชนพื้นเมือง โครงการ

หนึ่งที่รัฐบาลให้การสนับสนุนคือ การใช้ประโยชน์

จากหมากและพลูในด้านอื่น เช่น การใช้หมากใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอ คือนำาหมากมาสกัดสีใช้ย้อมผ้า 

และใช้พลูและดอกพลูในการประกอบอาหาร เพราะ

มีสรรพคุณเป็นยา (Wang, 2008)

ทั้งหมดนี้คือ พลวัตของวัฒนธรรมการกินหมาก 

ที่ถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ตามความรู้ความ

เข้าใจและความจำาเป็นในการใช้งานทางสังคม หมาก

พลูกลายเป็นเพียงส่วนประกอบในพิธีกรรม มิได้

มีความหมายดังเช่นแต่ก่อน เพราะการกินหมาก

ได้หายไปจากชีวิตประจำาวันของคนส่วนใหญ่ไปแล้ว 

และเชี่ยนหมาก มีบทบาทและหน้าที่ใหม่ในปัจจุบัน 

ในฐานะวัตถุจากอดีตที่สวยงามแปลกตา ที่ถูกเก็บ

สะสม หรือถูกนำามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ที่กำาลัง

ท้าทายให้มีการสร้างความหมายและความเข้าใจ ที่

จะทำาการเชื่อมโยงระหว่างอดีตและปัจจุบัน 
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เชี่ยนหมาก / ขันหมาก

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1283/2535

เชี่ยนหมาก (ภาคใต้) ทำาจาก 

ทองเหลือง กระบะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

กน้ลกึ ม ี2 ชัน้ มลีิน้เปน็แผน่สีเ่หลีย่ม

เป็นตัวแบ่งชั้น มีช่องแคบ ๆ สำาหรับ

วางเครื่องกินหมาก มีโถมีฝาปิด 4 

ชิ้น เต้าปูน 1 ชิ้น ตะบันหมาก 1 ชิ้น 

และกรรไกรหนีบหมาก 1 ชิ้น

อายุ พุทธศตวรรษที่ 25

ขนาด (ซม.)

ตัวเชี่ยนหมากสูง 6.8

กว้าง 9.5 ยาว 18.5

1 2 3

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1218/2535

กลอ่งเชีย่นหมาก (ภาคเหนอื) ทรง

สีเ่หลีย่มผนืผา้ทำาดว้ยไม ้แบง่เปน็ชอ่ง 

ๆ 5 ช่อง ทุกช่องมีฝาปิด ด้านบนของ

ฝาตกแต่งเป็นสี่เหลี่ยมมุมมีที่จับเป็น

เมด็กลม ตวัเชีย่นหมากมหีหูิว้ทำาดว้ย

โลหะ มีฐานอยู่ที่มุมทั้ง 4 ด้าน

อายุ พุทธศตวรรษที่ 25

ขนาด (ซม.)

ตัวเชี่ยนหมากสูง 4.9 กว้าง 23.3 

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 2290/2535

กล่องเชี่ยนหมาก (ภาคเหนือ) 

ทรง 6 เหลี่ยม ภายในแบ่งเป็นช่อง

สามเหลี่ยม 6 ช่อง แต่ละช่องมีฝา

ปิด จุกทำาจากกระเบื้องเคลือบสีขาว 

ทรงกลีบมะเฟือง

อาย ุ พุทธศตวรรษที่ 25

ขนาด (ซม.)

ตัวเชี่ยนหมากสูง 13.6 กว้าง 28.4

1

2

3



1



เชี่ยนหมาก / ขันหมาก
1 2 3

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1283/2535

เชี่ยนหมาก (อีสาน) กระบะไม้ทรง

สี่เหลี่ยม กลางลำาตัวสอบเข้าเป็นเอว 

สว่นขาเจาะเปน็ชอ่งแบบฐานสงิห ์ผนงั

ดา้นนอกสลกัเปน็รปูเลขาคณติทัง้สว่น

บนและส่วนล่าง มีรอยทาสีแดง แต่

ลบเลือนไปเกือบหมด ใต้เชี่ยนมีล้อ 

4 สำาหรับเลื่อน ทำาด้วยไม้กลึง ด้าน

ในแบ่ง 3 ช่อง สำาหรับใส่อุปกรณ์ 10 

ชิ้น ได้แก่ เต้าปูน 2 ชิ้น ไม้ควักปูน 

1 ชิ้น ตะบันหมาก 1 ชิ้น สาก 1 ชิ้น 

กรรไกรหนีบหมาก 1 ชิ้น ตลับ 3 ชิ้น 

อายุ ราวพุทธศตวรรษที่ 25

ขนาด (ซม.)

ตัวเชี่ยนหมากกว้าง 25.5 สูง 27.8

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1281/2535

เชี่ยนหมาก (อีสาน) กระบะไม้ทรง

สี่เหลี่ยม ตรงกลางสอบเข้าเป็นเอว 

สว่นขาเจาะเปน็ชอ่งแบบฐานสงิห ์ผนงั

ด้านนอกสลักเป็นรูปเลขาคณิต ทา

ด้วยสีแดง ดำา และขาว ในชุดเชี่ยนม ี

เต้าปูน 1 ชิ้น ไม้ควักปูน 1 ชิ้น ตลับ 

3 ชิ้น และถ้วย 1 ชิ้น

อายุ พุทธศตวรรษที่ 25

ขนาด (ซม.)

ตัวเชี่ยนหมาก กว้าง 20.2 ยาว 20.2 

สูง 14.2

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1271/2535

เชี่ยนหมาก (อีสาน) กระบะไม้ทรง

สีเ่หลีย่มแบง่เปน็ 2 ชอ่ง สว่นฐานเปน็

แผ่นไม้ทั้ง 4 ด้าน แต่ละด้านเจาะ

โปรง่เปน็รปูโคง้ 2 ชอ่ง ผนงัดา้นนอก

สลักลวดลายเรขาคณิต และทาสีดำา

อายุ พุทธศตวรรษที่ 25

ขนาด (ซม.)

กว้าง 19.8 สูง 16.4 

2 3



1



เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1270/2535

กลี่หมาก กระบะไม้ทรงสี่เหลี่ยม 

ผืนผ้า ก้นลึก ขาเจาะเป็นช่องแบบ 

ฐานสิงห์ มีหูหิ้วทำาเป็นรูปพญานาค 

ภายในกระบะแบ่งเป็น 4 ช่อง 

ภายนอกสลกัลายเรขาคณติ กึง่กลาง

ด้านยาวสลักเป็นรูปไก่ ทาสีดำา แดง 

และขาว

อายุ พุทธศตวรรษที่ 25

ขนาด (ซม.)

กว้าง 16.9 ยาว 26.2 สูง 30.2

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1224/2535

ขันหมาก (ภาคเหนือ) เครื่องเขิน 

ขันทรงกลม ที่ไหล่มีเชิง ก้นสอบ 

ม ี2 ชัน้ สานดว้ยตอกและเคลอืบยาง

รกัหลายชัน้ ดา้นนอกขดูเปน็ลายดอก

พุด ด้านในทารักแต่ไม่มีการขูดลาย 

มีถาดลงรักอยู่ด้านบน สำาหรับวาง

เครื่องกินหมาก มีตลับ 4 ชิ้น และ

ถ้วย 1 ชิ้น มีการขูดลายดอกพุดเช่น

เดียวกับตัวขันหมาก

อายุ พุทธศตวรรษที่ 25

ขนาด (ซม.)

ตัวเชี่ยนหมากสูง 9.8

ปากกว้าง 22.5

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1230/2535

ขันหมาก (ภาคเหนือ) เครื่องเขิน 

รูปขันทรงกลมก้นสอบ ปาก

ค่อม มี 2 ชั้นสานด้วยไผ่ด้านใน

ทาชาด ด้านนอกทาชาดแล้วทา

รัก ขีดตกแต่งเป็นลายใบไม้ เป็น

ลายเส้นสีแดงปนดำา ก้นทารัก 

ด้านบนมีถาดกลมซ้อนไว้อีกชั้นหนึ่ง

สำาหรับวางภาชนะใส่เครื่องกินหมาก 

ถาดด้านในทาชาด ด้านนอกลงรัก 

มตีลบั 3 ชิน้ เตา้ปนู 1 ชิน้ และซองพล ู

1 ชิ้น

อายุ พุทธศตวรรษที่ 25

ขนาด (ซม.)

ตัวเชี่ยนหมากสูง 7.3

ปากกว้าง 18.5 

เชี่ยนหมาก / ขันหมาก
1 2 3

2 3



1 2 3

เชี่ยนหมาก / ขันหมาก
1 2 3

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 522/2535

กระปุกเคลือบสีนํ้าตาล สันนิษฐาน

ว่าใช้เป็นเต้าปูน ทรงกลมแป้น มีฐาน

และผาปิด ตกแต่งเป็นรูปนก บริเวณ

ไหลท่ำาเปน็ตา จมกู และหาง ผวิดา้น

นอกเคลือบสีนำ้าตาล ด้านข้างมีลาย

จุดเป็นแนวเฉียง 

อาย ุ พุทธศตวรรษที่ 17-18

ขนาด (ซม.)

สูงรวมฝา 7, ศก.ปาก 3.5, ศก. ลำา

ตัว 9.3, ศก. ฐาน 3.8

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 264/2535

กระปุกเคลือบสีนํ้าตาล สันนิษฐาน

ว่าใช้เป็นเต้าปูน ทรงกลมแป้น มีฐาน

และผาปิด ตกแต่งเป็นรูปนก บริเวณ

ไหล่ทำาเป็นตา จมูก และหาง ขอบ

ปากมีสัน ตกแต่งด้วยแถวเส้นบาก

เฉียง  ตกแต่งลำาตัวด้วยลายเส้นคู่

ตั้งตรง ช่วงก้นภาชนะมีเชิงสอบเข้า

อายุ พุทธศตวรรษที่ 17-18

ขนาด (ซม.)

สูงรวมฝา 6,  ศก. ปาก 3.5, ศก. ลำา

ตัว 8, ศก.ฐาน 3.5

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 496/2535

กระปุกเคลือบสีนํ้าตาล สันนิษฐาน

ว่าใช้เป็นเต้าปูน ทรงกลม มีฐานและ

ผาปิด ตกแต่งเป็นรูปนก บริเวณไหล่

ทำาเป็นตา จมูก และหาง รูปไก่  รอบ

ขอบปากมีลายขุดเป็นร่องโดยรอบ 

และร่องเป็นเส้นตั้งตรง

อายุ พุทธศตวรรษที่ 17-18

ขนาด (ซม.)

สูงรวมฝา 5,  ศก. ปาก 2.2, ศก. ลำา

ตัว 6, ศก.ฐาน 2.8



4 5 6

4 5 6

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1164/2535

เต้าปูนสําริด กระบอกทรงสูง เชิง

เตี้ย ลำาตัวป่อง ฝายอดทรงกลมปิด

ครอบถึงกลางลำาตัว ขอบปากส่วน

ฝาตกแต่งด้วยลายกนก ลายเส้นตั้ง

ตรงและลายตาราง

อายุ พุทธศตวรรษที่ 23-24 

ขนาด (ซม.)

กว้าง 4.7 สูง 12.6 ฐาน 3.6

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1153/2535

เต้าปูนสําริด กระบอกทรงสูง ลำาตัว

ปอ่ง ฝายอดปดิครอบมถีงึกลางลำาตวั

อาย ุ พุทธศตวรรษที่ 24 

ขนาด (ซม.)

กว้าง 4.7 สูง 12.6 ฐาน 3.6

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1170/2535

เตา้ปนูสาํรดิ ขนาดเลก็ ทรงกระบอก 

ฝาเป็นทรงยอด

อายุ พุทธศตวรรษที่ 25

ขนาด (ซม.)

กว้าง 3.1 สูง 9.2 ฐาน 3.1



เชี่ยนหมาก / ขันหมาก
1

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1163/2535

ไม้ควักปูน แกะสลักเป็นรูปม้า ทา 

ชแลคเคลือบไว้

อายุ พุทธศตวรรษที่ 24-25

ขนาด (ซม.)

กว้าง 8 สูง 21

2

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1244/2535

ไม้ควักปูน ด้ามรูปหงส์ ปลายไม้

ทรงใบพาย

อายุ พุทธศตวรรษที่ 25

ขนาด (ซม.)

กว้าง 1.5 ยาว 9.2

3

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1243/2535

ไม้ควักปูน ด้ามรูปไก่ ปลายไม้ทรง 

ใบพาย 

อายุ พุทธศตวรรษที่ 25

ขนาด (ซม.)

กว้าง 1.2 ยาว 9.6

1 2 3

4

5



4 5 6 

เชี่ยนหมาก / ขันหมาก
1

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1163/2535

ไม้ควักปูน แกะสลักเป็นรูปม้า ทา 

ชแลคเคลือบไว้

อายุ พุทธศตวรรษที่ 24-25

ขนาด (ซม.)

กว้าง 8 สูง 21

2

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1244/2535

ไม้ควักปูน ด้ามรูปหงส์ ปลายไม้

ทรงใบพาย

อายุ พุทธศตวรรษที่ 25

ขนาด (ซม.)

กว้าง 1.5 ยาว 9.2

3

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1243/2535

ไม้ควักปูน ด้ามรูปไก่ ปลายไม้ทรง 

ใบพาย 

อายุ พุทธศตวรรษที่ 25

ขนาด (ซม.)

กว้าง 1.2 ยาว 9.6

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1238/2535

กรรไกรหนีบหมาก ทำาด้วยเหล็ก 

หัวเป็นรูปสิงห์ ด้ามเลี่ยมเงินรูป 

ดอกบัวตูม

อายุ พุทธศตวรรษที่ 25

ขนาด (ซม.)

กว้าง 4.9 ยาว 21

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1237/2535

กรรไกรหนบีหมาก ทำาดว้ยเหลก็ หวั

เป็นรูปนก ด้ามทำาปลายป่องแหลม

อายุ พุทธศตวรรษที่ 25

ขนาด (ซม.)

กว้าง 4.2 ยาว 22

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1281/2535

เชี่ยนหมาก (อีสาน) กระบะไม้ทรง

สี่เหลี่ยม ตรงกลางสอบเข้าเป็นเอว 

สว่นขาเจาะเปน็ชอ่งแบบฐานสงิห ์ผนงั

ด้านนอกสลักเป็นรูปเลขาคณิต ทา

ด้วยสีแดง ดำา และขาว ในชุดเชี่ยนม ี

เต้าปูน 1 ชิ้น ไม้ควักปูน 1 ชิ้น ตลับ 

3 ชิ้น และถ้วย 1 ชิ้น

อายุ พุทธศตวรรษที่ 25

ขนาด (ซม.)

ตัวเชี่ยนหมาก กว้าง 20.2 ยาว 20.2 

สูง 14.2

6



1 2 3

เชี่ยนหมาก / ขันหมาก
1 2 3

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 885/2535

ซองพลถูมเงนิ ทรงกรวย  สว่นปากมี

ยอดแหลมเป็นลายก้านต่อดอก ไม่มี

ก้นเป็นรูกลวง

อายุ พุทธศตวรรษที่ 24-25

ขนาด (ซม.)

สุง 2.8 กว้าง 7.3 ยาว 11.9

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 883/2535

ซองพลูถมเงิน ทรงกรวย  ส่วนปาก

มียอดแหลมเป็นลายพฤกษา

อายุ พุทธศตวรรษที่ 24-25

ขนาด (ซม.)

สุง 3.2 กว้าง 6.1 ยาว 13

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 884/2535

ซองพลูถมเงิน ทรงกรวย  ส่วนปาก

มียอดแหลมเป็นลายมงคลของจีน 

ด้านล่างเจาะรู 7 รู

อายุ พุทธศตวรรษที่ 24-25

ขนาด (ซม.)

สูง 3.5 กว้าง 7.9 ยาว 10.5



เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 1081/2535

กระโถนทองเหลือง ปากแตร ทรง

มะเฟือง ปากถอดจากส่วนที่หมุด

เชื่อมติดกับส่วนตัว

อายุ พุทธศตวรรษที่ 25

ขนาด (ซม.)

สูง 16.8 เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 25.9

4 5 6

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 880/2535

ซองพลูเงิน ปากเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืน

ผ้าสอบลง ส่วนปลายม้วน ประดับ

ลายดุนเป็นรูปพันธุ์พฤกษา และสัตว์

ในวรรณคดี

อายุ พุทธศตวรรษที่ 24-25

ขนาด (ซม.)

สูง 6 กว้าง 5.8 ยาว 10

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 881/2535

ซองพลูเงิน ปากเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืน

ผ้าสอบลง ส่วนปลายม้วน ประดับ

ลายดุน เป็นรูปพันพฤกษา และสัตว์

ในวรรณคดี

อายุ พุทธศตวรรษที่ 24-25

ขนาด (ซม.)

สูง 5.7 ปากกว้าง 6.2 กว้าง 10.5

4

5 6


