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ตนลาน
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลปาลม มีใบลักษณะเดียวกับใบตาล แตมีขนาดกวางและยาวกวา
มาก ในสมัยที่ยังไมมกี ระดาษ คนโบราณจึงนิยมนํามาเขียนดวยเหล็กที่แหลมคม เรียกวา
"จาร" จากนั้นเช็ดดวยน้ํามันยางผสมเขมาไฟ ทําใหรอยขีดเขียนปรากฏเปนเสนสีดําชัดเจน มี
ความคงทนหลายรอยป เนื้อหาสาระทีจ่ ารลงในใบลานเมื่อหลายรอยปที่ผา นมานั้น เปนสิ่งที่มี
คุณคามหาศาล เปนหลักฐานที่ทาํ ใหเราไดทราบเรื่องราวในยุคกอนๆ อยางชัดเจน ทั้งดาน
ประวัติศาสตร โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนสรรพวิชาทีท่ ําใหเราสามารถ
ดํารงชีวิตรอดมาไดจนถึงปจจุบัน ในชุดความรูนจี้ ะนําเสนอวิธีการที่ปราชญโบราณนําใบลาน
จากตนจนกระทั่งกลายเปนเอกสารที่ลา้ํ คา ดังตอไปนี้
๑. การตัดใบลาน ตั้งแตโบราณ การจะไปตัดใบลาน ตองมีพิธีขอตอรุกขเทวดาประจํา
ตนไม วาจะนําไปบันทึกเรื่องราวในทางทีเ่ ปนกุศล แลวเลือกตัดใบทีไ่ มแกหรือออนเกินไป

๒

๒. ฉีกสันใบออก ตัดความยาวเผื่อไวเล็กนอย ปกติเอกสารใบลานมี ๒ ขนาด คือขนาด
ยาวประมาณ ๒๑ ถึง ๒๒ นิ้ว และขนาดครึ่ง (ประมาณ ๑๑ นิ้ว ทีเ่ รียกวาหนังสือกอม) ความ
กวางประมาณ ๑.๕ ถึง ๒ นิ้ว
๓. ใบลานที่ตดั มาใหมจะมีความกวางไมเทากัน และไมตรง จึงตองใชไมประกับทําดวย
เนื้อแข็งแบนเรียบ มีขนาดตามที่ตองการ ประกบหนาหลังใบลานที่เรียงซอนกันประมาณ ๒๐
ถึง ๓๐ ใบ ขันใหแนนดวยสกรู จากนั้นใชกบไสไมแบบโบราณ คอยๆ ไสใบลานที่เกินดานขางไม
ประกับออกจนกระทั่งเรียบ จะไดใบลานที่ตรงและมีขนาดเทากัน
๔. อุปกรณตีเสน (ดีดเสน) เปนกรอบไมมีขนาดเทาเอกสารใบลาน ดานหนึงขึงดวย
ดายตามความยาวใหตึง จํานวนเสนและระยะหางตามที่ตองการ วิธีตีเสน จะใชน้ํามันยางผสม
กับเขมาไฟพอเหนียวๆ ชุบดวยลูกประคบ เช็ดที่เสนดายแตพอเปยก จากนั้นวางใหเสนดาน
แนบกับใบลาน ใชมือจับเสนดายดึงขึ้นแลวปลอยใหดีดกลับลงไปกระทบใบลาน ก็จะเกิด
เสนตรงสีดํา ใชเปนแนวในการเขียนใหตรงบรรทัด
๕. เหล็กจาร ความยาวประมาณ ๘ นิ้ว ดามทําจากไมเนื้อแข็ง หวาย หรือระดับ
ปรมาจารยอาจทําจากงาชาง สวนปลายที่ใชจารนั้นฝงดวยเหล็กแหลม ลับใหคมเรียบ
๖. ชุดรองกาย (คัดลอก) ประกอบดวยไมเนื้อแข็งเรียบ หุมดวยผาเนื้อเรียบเปนแผน
รอง มีไมหีบสําหรับเสียบตนฉบับ (ดูภาพประกอบ)
๗. วิธีจาร จะใชหัวแมมือขางหนึ่งจับใบลานใหแนบกับแผนรอง ใหหัวแมมือนั้นเปน
ฐานรองเหล็กจารเพื่อความมั่นคงในการขีดเขียนตัวอักษร (แตละคนอาจมีวิธีการที่แตกตางกัน
แลวแตความถนัด บางคนอาจนั่งกับพื้นแลวรองเขียนกับขาทอนบน บางคนนั่งชันหัวเขาแลว
รองเขียนกับขาก็ม)ี
๘. เมื่อจารเสร็จทั้งสองหนา ตอนนี้จะยังมองไมเห็นตัวอักษรชัด เปนเพียงรอยขีดจางๆ
บนใบลานเทานั้น ตองใชนา้ํ มันยางผสมกับเขมาไฟ (ดินหมอ) ใชลกู ประคบชุบสวนผสมนั้น
แลวลูบไปตามความยาวของใบลาน สวนใหญจะลูบจากซายไปขวา อยาถูกลับไปกลับมา เพราะ
จะทําใหใบลานหักได ลูบจนทั่วทั้งสองหนา ปลอยใหแหงหมาดๆ บางครั้งอาจตองลูบซ้ําอีกก็
ได จากนั้นใชผาแหงเช็ดคราบดําๆ ออกใหหมด เขมาไฟจะลงไปอุดในรอง เกิดเปนตัวอักษรที่
ชัดเจน มีอายุนานนับหลายรอยป
๙. ทําเปนผูก ดวยการรอยดวยเชือก เรียกวา "สายสนอง"
๑๐. ไมประกับ ใชประกบหนาหลังผูกใบลานซึ่งอาจจะมีหลายผูกแลวแตความยาวของ
เรื่อง เพื่อรักษาสภาพใหคงทน ไมชํารุดงาย เหมือนปกแข็งของหนังสือ อาจะเปนไมเนื้อแข็ง
เรียบๆ หรือแกะสลักอยางประณีตสวยงาม
๑๑. อุปกรณหอ อาจใชผา ฝายหรือผาไหมก็ได ตามความเชื่อแตโบราณ เมื่อทอผา
เสร็จหูกหนึ่งๆ จะแบงสวนหนึ่งไปถวายวัดเพื่อใชในการหอใบลาน ถือวาไดบุญกุศล อีกอยาง
หนึ่งที่เปนอุปกรณหอใบลาน คือกานของดอกหางสุนัข ซึ่งมีลักษณะกลมเรียบ ขนาดประมาณ

๓

ใสปากกาลูกลื่น และมีขนาดเทาๆ กัน นํามาสานดวยเชือกเล็กๆ เปนผืนคลายเสื่อ ใชมวนเก็บ
ใบลานไดเปนอยางดี
๑๒. ไมนํา เปนไมไผขนาดประมาณหัวแมมือ ยาวประมาณคืบถึงสองคืบ เหลาใหเรียว
ลงดานหนึ่ง จารึกชื่อเรื่องของผูกใบลานชุดนั้นไวบนไม ใชเชือกยาวประมาณวาสามารถพัน
รอบผูกใบลานได ๔ ถึง ๕ รอบ แลวผูกปลายขางหนึ่งกับไมนํา เวลาเก็บใบลานจะใชเชือกพัน
รอบผูกใหแนนพอควรแลวใชไมนําเสียบไว เปนการระบุชื่อเรื่องของใบลานชุดนั้น
๑๓. เลขหนาเอกสารใบลาน หนาแรกบริเวณขอบดานซายจะระบุชื่อเรื่อง สวนเลข
หนาจะเขียนไวดานหลังเสมอ อาจเขียนดวยเลข ๑ ๒ ๓ หรือระบุดวยอักษรตามหลัก
ไวยากรณบาลี เชน ก ข ค ... แตละตัวอักษรอาจแบงยอยลงไปอีกตามสระ เชน แผนแรก ก
แผนตอไป กะ กา กิ กี ... ก็ได
๑๔. ขึ้นตนเรือ่ งมักจะเปนบทไหวครู และเปนเอกลักษณอยางหนึ่งคือ ผูแตงมักจะไม
ประกาศนาม ถือวาเปนการแตงเพื่อบุญกุศลทีแ่ ทจริง จึงไมตองการชื่อเสียง ดังนั้นจึงมักหาชื่อ
ผูแตงเรือ่ งตางๆ ไมคอยได
การดูแลรักษา
๑. รักษาสภาพไมใหฉีกขาดหักงอ ไมใหเปยกชื้น
๒. หอใหมิดชิด ปกติน้ํามันยางจะกันมอดได
๓. เก็บในที่ไมอับชื้น หรือในซอกมุมที่อาจถูกสัตวหรือแมลงกัดแทะ
๔. ระวังสายสนอง เมื่อนานๆ ไปอาจขาด เมื่อแตกผูกแลวจะคนหาลําบาก
๕. เชดดวยแอลกอฮอลประมาณปละครัง้ (กรมศิลปากร)
๖. ผูเรียบเรียงเคยใชน้ํายารักษาเครือ่ งหนังเช็ดทําความสะอาด ปรากฏวาทําใหใบลาน
สะอาด ไมกรอบ ตัวหนังสือชัดเจนขึ้น และมีกลิ่นหอม
๗. ในวัดมักจะสรางหอพระคัมภีร หรือที่เรียกวา หอไตร มีตูเก็บที่เรียกวา ตูค ัมภีร บาง
วัดสรางไวในสระน้ํา เชนหอไตรวัดทุงศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ถือวาเปนหอ
ไตรที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย

