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การเริ่มการบันทึก 
 

การบันทึก คอื การจดจําผลการศึกษา หรือการสังเกต และความนึกคิด เพื่อชวย
หรือเพื่อใหรูเร่ืองเดิม เร่ิมตัง้แตมนุษยชาติเกิดขึ้นบนโลก มนุษยชาวไต (ไทใหญ) ได
ฟาอากาศ ผลก็คือ ไดเรียนรูความเยือกเยน็ ความหนาว ความอบอุน และความชุมชืน้ ม
ไดมีการสังเกตสิ่งตางๆ ที่มีลักษณะกายภาพและชวีภาพ ที่อยูกับตวั หรือใกลตัว หรือ
พบปะ ในเมื่ออันสิ่งนั้นๆเกดิขึ้นโดยธรรมชาติ สังเกตตนไมแตกยอด ดอกไมบาน ผลไ
ชวงเยือกเยน็หนาวรอนหรือฝนตกชวงใด 
 

 เมื่อมนุษยชาวไตมีความรูด ี เร่ืองลมฟาอากาศและธรรมชาติของพืชผลแลว ไ
อยางดีและละเอียดออน จึงกาํหนด วัน เดอืน ป และฤดกูาล หรือปฏิทินของชาวไตขึ้น
เมื่อเวลาตนไมเจง (สากุรา) หรือไมกอนออกดอก เปนเดือนที่หนึ่งของป เรียกวาเดอืน
เดือนอายหรือเดือนหนึ่งของไทย) สังเกตไปอีกสองเดือน คือ นับจากเดอืนเจงไปถึงเดอื
ชวง มะมัน่ (ตนพลัม) ออกดอก เรียกเปนเดือนสาม สังเกตไดวาเวลานั่น ฟาเริ่มสงเสียง
สังเกตตอไปอกีหกเดือน มะขามปอมก็ออกดอก เรียกเปนเดือนเกา ฉะนั้นมนุษยชาวไ
วา //มะมัน่ (ดอก) เดือนสาม มะขาม (ดอก) เดือนเกา. เดอืนสามฟาดังเตา เดอืนเกาฟาดัง
สาม มะขามสุกเหนือ (บน) ตน. ครัวของในเมืองคน (มนุษยโลก) ทั้งมวนฟาฝนผาน(กอ
 

 อีกถอยคําหนึง่วา //กนิเหงา นอนปาย (ปลาย)// ถอยคํานี้ เกิดเปนขนบธรรมเน
เปนแบบอยางการสรางบานเรือนของชนชาวไตมาจนถึงสมัยปจจุบัน คือ การสรางเรือ
นั้น หากใชไมโดยเฉพาะไมไผ สวนที่เปนขางโคนตนของไมทั้งหมด ใหหันไปท
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บันไดขึ้นบนบาน หรือทิศทางที่จะไวเปนที่ครัวไฟ สวนที่เปนขางปลายของไมทั้งหมด ใหหันไป
ทิศทางที่จะทําเปนหองนอน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันนี้ หมายถึงเมื่อมนุษยชนยงัไมมีการสราง
บานแปลงเรือนนั้น อยูกนินอนกันในถํ้า เมื่อหาไดอาหารมาก็ ทําไฟเผายางกินกัน ทีโ่คนตนไมใหญ 
แลวเวลานอน (เพื่อความปลอดภัย) พากนัขึ้นไปนอนบนงามไม (ปลายไม) หรือในถ้ํา จึงเกดิมี 
ขนบประเพณี กินเหงานอนปลาย ginrcwr;nznr:bao 
 

พิจารณาดูถอยคําขางตนแลว จารีตการบนัทึกของชนชาวไตนัน้ ถึงแมวาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรไมเพียงพอ ก็กลาวไดวา เร่ิมมีจารีตการบันทึกเมื่อมนษุยชนชาวไตเริ่มมีอารยธรรม
การสรางบานแปลงเรือน และการนับ วัน เดือน ป และฤดูกาลเพื่อสังคมการเกษตร 
 
 

อุปกรณที่ใชในการบันทกึ 
 

1. กระดาษ (เจ  ej;) 
เร่ิมตั้งแตมนษุยชนชาวไตเริม่มีการบันทึก อาจมีการบันทึกผลการเรียนรู หรือประสบการณ 
หรือการสังเกตสิ่งตางๆ โดยวาดเขียนไวบนผนังถํ้า แผนหิน และกระดูก เพื่ออนรัุกษความทรงจํา
หรือความคิด และเหตกุารณตางๆ นั้นไว เพื่อการศึกษา หรือเพื่อชนรุนหลัง นอกจากนั้นชนชาวไต
ยังมีการบันทกึบนวัสดตุางๆ ไดแก แผนดินเผา หมอ ไห แผนไม หนังสัตวและใบลาน ซ่ึง ชนชาว
ไตเรียกวา เป (ใบเป) eb,(mFeb,) ชนชาวไตมีความชํานาญในการใชใบลานในการบันทึกเรื่อง 
ราวและบทความตางๆ เปนอยางดี หนังสือใบลานในภาษาไต เรียกวา พับใหมเป (ใบเป) 
bbr.mFeb, จึงมีศัพทที่วา ลีกลายใบเป ligr;lao:mFeb หรือหมายถึง วรรณคดี ใน
ภาษาไทยมาตรฐานนั่นเอง 
 

 ชนชาวไตภูมิใจมาก ที่สามารถผลิตกระดาษได โดยภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุตนเอง ได
สําเร็จและสมบูรณ มีการผลิตใชกันอยางกวางขวางและแพรหลาย จนถึงปจจุบัน คําวากระดาษใน
ภาษาไตเรียกวา เจ ej; กระดาษนั้น ผลิตจากเปลือกตนสา ซ่ึงมีประวัติความเปนมา ดังตอไปนี ้
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 แตกอนมีชาวนาไตคนหนึ่งชื่อ จายลืน1 ในการทําไรทํานานั้น จําเปนตองใชเชือก เพือ่ใชใน
การเกษตร สําหรับมัดววัมัดควาย และอุปกรณการเกษตร หรือใชเปนเชือกบังคับวัวและควายในการ
ไถนา  จายลืนjao:liunr: จึงไปตัดตนปอสาและตนสา 2  ลอกเอาเสนใยเปลือกลําตนทําเปน
เชือก มีคําโบราณของชาวไตกลาวไววา //เฮ็ดสัง เฮ็ดแตๆ กินอ่ําแป ใหไหลขาย// hqdr:scr 
hqdr:Ed.Ed. ginrAmr,Eb. H;lo;kao  (ทาํอะไรทาํอยางจรงิจงั  กนิหรือใชไม
หมด ใหไดขาย) จายลืน ทําเชือกสําหรับใชและใหไดขายออก จึงลอกเอาใยเปลือกปอกระสามาไว
มากๆ นานวันเขาสวนที่เปนเศษเสนใยกระสาก็กลายเปนกองหนาขึ้น เมื่อถูกฝนถูกน้ําก็ทําให
เนื้อเยื่อนิ่มเปอยเกดิติดกนัเปนแผนขึ้น จายลืนก็เก็บเอาแผนเยื่อนี้มาบันทึกงานของตน ผลที่เกิดขึน้ 
คือ จายลืนก็ไดความรูวา เสนใยสา เมื่อมนันิ่มเปอย จะสามารถนํามาทําเปนแผนได จายลืนจึงนําเอา
เสนใยสาไปแชน้ําใหนิ่ม และตมใหเปอยเพื่อจะทําเปนเยื่อ สําหรับทําเปนแผน จากคําวา แช Ej; 
จึงเรียกผลผลิตแผนที่ไดมานั้นวา เจ ej;3

                                                 
1. การตั้งช่ือชนชาวไต (1) คําตน แยกใหรูวาเปนลูกหญิงหรือลูกชาย จายหมายถึงลูกผูชาย นางหมายถึงลูกผูหญิง 
(2) คําที่สองตามมาเปนคําบอกลําดับการเกิด  เริ่มจากลูกผูชาย หรือลูกผูหญิงคนที่หนึ่ง  ตอไปคนที่สอง ตามลําดับ  
ใหต้ังช่ือไดอยางอิสระเทาเทียมกัน ลูกผูชาย ไดแก จายอาย จายยี่ จายสาม จายไส จายโง (ง่ัว) จายงา จายโนก  
จายหลา จายลืน  สวนลูกผูหญิง ไดแก นางเหย นางอี่ นางอาม  นางไอ นางโอ นางโอก นางเอด นางหลา นางลืน  
หากยังมีมาอีก จะเปนชายหรือหญิงก็ตาม ใหช่ือวา  กอย (กอย หมายถึง จบทาย) (3) คําที่สาม เปนคําบอกชื่อตัว 
และ (4) คําที่สี่ เปนคําบอกชื่อสกุล 
2. ตนสา  เปน พืชตระกูลปอ  ซึ่งเรียกวา  กระสาหรือปอกระสา  (ช่ือสามัญ mulberry paper ช่ือวิทยาศาสตร 
Broussonetia papyrifera-urticaceae)  เปนไมตนขนาดกลาง มักจะขึ้นเองทั่วไปตามปาเขา เจริญเติบโตไดดี  
ในสภาพดินรวนซุย โดยเฉพาะบริเวณหวยลําธารที่มีความชื้นสูง  ลําตนมีลักษณะกลม  เปลือกลําตนเรียบ  
มีสีน้ําตาลเขมหรือลายดําน้ําตาล ดําแกมมวง หรือสีอื่นๆ แลวแตพันธุ  เมื่อตัดตนหรือก่ิงระหวางเปลือกกับแกน
ของลําตน  จะมีน้ํายางสีขาวขนไหลออกมา  ใบใหญเทาฝามือ เปนรูปมนรี  โคนใบเวาเขาคลายรูปหัวใจ  ปลาย
แหลม   ขอบหยักเปนแบบฟนปลา  หลังใบมีสีเขียวแก  ทองใบสีเขียวออนอมขาวสะทอนแสง   มีขนออนทั้งสอง
ดาน    ดอกออกเปนชอ  มีทั้งดอกตัวเมียและตัวผู  แยกออกเปนอยางละชอ  ดอกตัวเมียมีสีมวง  ดอกตัวผูมีส ี 
น้ําตาลออน   ผลจะออกบริเวณงามใบ   มีเนื้อนิ่ม  เมื่อแกจัดจะมีสีแดงสด 
3. สัมภาษณ (9.4.2537)  จากคิงยอดแสง อายุ 84  บานเลขที่ 37  ปอกแทนมา  เมืองน้ําคํา  ทุงมาว  รัฐชาน  สหภาพ
เมียนมา  ชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน-สหภาพเมียนมา 
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 กระดาษสาที่ได สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายอยาง มีการดัดแปลงนํามาประดิษฐ
ส่ิงของตางๆมากขึ้น แตเดิมสวนใหญใชทาํรม พัด วาว กระดาษหอของ กระดาษแบบเสื้อ กระดาษ
ปูเปนเสื่อหรือปูเปนที่นอน กระดาษใชเขยีนตํารา คัมภรี เร่ืองราวตางๆ เปนตน ปจจุบันนํามาใช
อยางกวางขวาง เชน สมุดจดที่อยู เบอรโทรศัพท กระดาษเขียนจดหมายพรอมซอง บัตรอวยพร
ตางๆ ดอกไมประดิษฐ โคมไฟ ภาพวาด เสื้อผา ชุดววิาห ชุดผาตัด กระดาษเชด็มือ กระดาษเช็ด
เลนส ผาออมเด็ก ผาอนามยั กระดาษชําระใชซับเลือด กระดาษหอเครื่องมือและอุปกรณทางแพทย
กอนนําไปฆาเชื้อโรค เปนตน ทําใหกระดาษสาเปนที่รูจกั และไดรับความนยิมอยางกวางขวางมาก
ยิ่งขึ้น กระดาษสาที่ไดจากตนสาแตละชนดิจะมีความหนาบางไมเทากัน ในทีน่ี้จะกลาวถึง กระดาษ
ใชเขียน สําหรับทําสมุด พับสาหรือหนังสือ เปนหลัก 
 

 สาหรือกระสามีสองชนิด ไดแก ชนิดเถา (สาเครือ svkUiwr:) และชนิดตน (สาตน 
svdUnr;) ชนิดตนที่ใชกันมาก มีสองพันธุ คือ พันธุสาแล svEl: และพันธุสาหลวง 
svlUcr พันธุสาหลวงเปนเยื่อกระดาษที่ดีเยี่ยมยอด โดยตามธรรมชาติแลว กระดาษสาที่ผลิต
จากสาแลจะมสีีขาวขุน แตกระดาษที่ทําจากสาหลวง จะมีสีขาวใสกวา ฉะนั้น จึงนิยมใชเปลือกตน
สาพันธุสาหลวงในการทาํกระดาษ สําหรับวาดเขยีน ทําพับสาหรือหนงัสือ ซ่ึงขั้นตอนและกรรมวิธี
ในการทํากระดาษมีดังตอไปนี้ 

 

(1) นําเสนใยเปลือกสาแหง4 มาลางใหสะอาด เลือกสิ่งสกปรกออกแลวนําไปแชน้าํไวหนึ่ง   
      คืนใหเปลอืกสาออนตัวลง 
(2) จากนั้น  นําเปลือกสาที่แชน้ํานัน้ ไปตมรวมกับน้ําดางขี้เถา 5  สองวัน หรือจนกระทั่ง    

เสนใยเปลือกสาเปอยยุยดี (สมัยใหมนี้นิยมใช Potassium sulphate แทนดางขี้เถา เพื่อ
ไมใหเสยีเวลาตม นานประมาณ 2-3 ช่ัวโมง) 

(3) เมื่อตมเสรจ็แลว นําเสนใยเปลือกสาลางน้ําจนหมดดาง 
                                                 
4. เสนใยเปลือกสาที่ตัดและปอกลอกในเดือนกุมภาพันธนั้น  เปนเยื่อที่มีคุณภาพเยี่ยมที่สุด  ตัดตนสามาเปน
ทอนๆแลว  ขุดผิวเปลือกนอกออกใหสะอาดกอน จึงลอกเอาเปลือกใน นํามาตากแหง เพื่อที่จะเก็บไวนาน 
5. น้ําดาง เปนน้ําขี้เถา   ขี้เถามีหลายชนิด   ขี้เถาหัวกลวยหรือตนกลวยมีคุณภาพดีที่สุด   นําขี้เถาใสในกระบุง   
แลวเทน้ําใสลง   กรอง    เอาน้ําขี้เถานั้นไวเปนน้ําดาง 
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(4) จึงนําไปทบุ ตํา หรือ โม ทุบเปนจังหวะสม่ําเสมอไปเรื่อยๆ จนเสนใยเปลือกสาแหลก
ยุยเปนเยื่อกระดาษ (สมัยใหมนี้ ใชเครื่องตหีรือบดเยื่อเปลือกสาเพื่อใหประหยดัเวลา) 

(5) แลวนําเอาเยื่อกระดาษทีไ่ดทําเปนกอนกลม เยื่อกระดาษหนึ่งกอนใชสําหรับทํากระดาษ
หนึ่งแผน (ขนาดของกอน เปนตัวกําหนดความหนาบาง ของแผนกระดาษ) 

(6) นําเยื่อสาที่เปนกอนใสในกระบอกไมไผ 6  ใสน้ํา เอาไมกวน (ซ่ึงปลายดามที่ใชกวนมี 
ไมกลัดเปนสีแ่ฉก) ภาษาไตเรียกวา โหลย lUYr  คนใหเยื่อกระดาษยุยสลายตัวทั่ว
กันด ี

(7) แลวเทใสในแมพิมพ 7 ซ่ึงชาวไตเรยีกวา ถาง tacr, (ขนาดแมพมิพ ขึ้นอยูกับขนาด
กระดาษที่ตองการ) ที่เตรียมไวในบอหรือหลุมน้ํา ชาวไตเรียกวา ถาง tacr แลวใช 

     มือแตะเบาๆ  เกลี่ยกระจายเยื่อบนแมพมิพ ใหทัว่สม่ําเสมอ 
(8) แลวจึงยกเอาแมพิมพนัน้ขึ้น นําไปตากแดดไวเปนหมูๆ ตากทิ้งไวจนกระทั่งกระดาษ

แหงสนิท จึงนาํเขาที่รม 
(9) แลวเอากอนหินราบเรยีบ หรือหมากหนิคง magr,hinrkUcr: (กอนหินที่ไดมาจาก

แมน้ําคงหรือสาละวิน ซ่ึงมลัีกษณะกลมรแีละราบเรียบ) หรือภาชนะทีร่าบเรียบ ซ่ึงชาว
ไตเรียกวา หวานน้ําเหนง เมืองกื๋ง wanr,nmr.nqcr;mUicr:guicr (ถวยน้าํชา
เคลือบเซรามิค ผลิตจากเมืองกื๋ง รัฐชาน) ถูไปถูมาใหทั่วหนากระดาษ ทําใหกระดาษ
ราบเรียบ  เพื่อใหเขยีนหนังสือไดราบรื่นด ี

(10) หลังจากนั้น จึงลอกกระดาษออกจากแมพิมพ 8 กระดาษที่ได  สามารถนําไปใชเขียน
หนังสือได  อยางหนาเขียนไดสองดาน  อยางบางเขียนไดดานเดียว 

  

                                                 
6. กระบอกไมไผ  ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร  เสนผานศูนยกลางประมาณ 8 เซนติเมตร 
7. แมพิมพหรือถาง tacr, ที่ใชทํากระดาษชนิดแผนหนา    ที่นํามาทําพับสาหรือหนังสือ  ที่ชาวไตเรียกวา 
พับโตบ bbr.dUbr.  จะมีขนาด 0.5 x 1.5 เมตร    สวนสําหรับทําพับเกน bbr.gqnr   ซึ่งใชกระดาษชนิด
บาง  มี 55 หรือ 65 เซนติเมตร x 65 หรือ 70  เซนติเมตร   ทําดวยกรอบไม   ใชผาฝายบางเนื้อละเอียดเย็บติดไว   
หรือตีตะปูติดไว 
8. Shan Magazine, รายป,  University of Yangon, Myanmar, ไตศักราช (ต.ศ.) 2090  ค.ศ. 1996  หนา 111-113  
และแบบเรียนลีกไต ช้ันสี่    กรมการศึกษา  รัฐชาน  หนา 57-59 
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นอกจากใชเยือ่เปลือกสาทําเปนกระดาษแลว ชนชาวไตยังใชหนอไมไผแก env,Eg,  
หรือไมหนุม mo.numr, แปรรูปเปนกระดาษอกีดวย กระดาษที่ไดจากเยื่อหนอไมไผนั้น ชาวไต
เรียกวาเจหนอ ej;env, หนงัสือที่ใชกระดาษไมไผหรือเจหนอนัน้เรียกวา พับเจหนอ 
bbr.ej;env, หรือพับเจไมซาง bbr.ej;mo.sacr: ความแตกตางระหวางเจหนอ
กับเจสา ในการแปรรูปกระดาษเปนสิ่งของตางๆนั้น ไมตางกัน แตจะตางกนัที่สีสัน เจหนอจะ
ราบเรียบและบางกวา มีเนือ้นิ่มหรือเนื้อออนนุมกวา เจสาจะขาวกวาและเหนียวกวา ชาวไตนิยม
ใชเจสามากกวาเจหนอ อีกอยางหนึ่ง ถือวาไมซางหรือไมไผนั้น ใชประโยชนในชีวติประจําวนัได
มากกวา  แตไมสานั้นนอกจากนําเสนใยทาํเปนเชือก และทํายาสมุนไพรแลว  ประโยชนอ่ืนมนีอย 9

  

 การใชกระดาษทําเปนพับสาหรือหนังสือนั้น เมื่อตองการกระดาษสีดํา หรือหากเนื้อ
กระดาษไมขาวสะอาด  ผูใชบางคนอาจจะทําเปนกระดาษสีดําใช  การทํากระดาษสีดํา (กระดาษ
ทาสมุก) สําหรับใชเขียนนัน้มีวิธีการดังตอไปนี้ คือ (1) นําเอาขี้เขมา สามสวน (2) ผงถานปน
ละเอียด (ซ่ึงใชผาบางๆกรองแลว) สามสวน (3) ผงฝุนละเอียด (ซ่ึงใชผาบางๆกรองแลว) หนึ่งสวน 
และ (4) ขาวเหนยีวนึ่งพอเหมาะ ผสมกนั (5) ใสน้ําพอเหมาะแลว นวดใหเขากนั จะไดส่ิงทีม่ี
ลักษณะคลายกาวน้ํา นําไปทาบนหนาพบัสาที่เตรียมไว เสร็จแลวนําไปตากแดดใหแหงในวนัเดยีว 
(ถาไมแหงในวันเดียว น้ํากาวอาจซึมไปหนาอ่ืนหรือดานหลัง ที่ไมตองการทําเปนสีดํา) 10  วิธีการนี้
เปนวิธีการหนึง่ในการทําแผนกระดานดํา (กระดานชนวน หรือกระดานไมทาสมุก) กระดาษสีดํา
นั้นเรียกวา เจปูน ej;bunr: กระดานดํานั้นเรียกวา แปนปูน bQnr;bunr: 
 

2. ปากกา (กํา gmr) 
ชนชาวไตมีคําที่วาลีกลาย ligr;lao: หรือลีกลายปลายกํา ligr;lao:baogmr  
(ภาษาไทยมาตรฐานเรียก วรรณคดี) สะทอนใหเหน็ถึงวา ชาวไตมีอุปกรณใชบนัทึกเรียกวา กํา 

                                                 
9. สัมภาษณ  (9.4.2537)   จาก   คิงหมอกเฮิง   อายุ 65   บานเลขที่ 42  ปอกหนองชาง   เมืองน้ําคํา   ทุงมาว    
รัฐชาน   สหภาพเมียนมา    ชายแดน สาธารณรัฐประชาชนจีน-สหภาพพมา 
10. สัมภาษณ (28.12.2546) จาก พระอธิการ อินตา นุแดง วัดปาเปา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม  และลุงจองเจยา 
อายุ 84 วัดปางควาย      ต.เวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 
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gmr (ปากกา) ตามยุคสมยั กํามหีลายชนิด กํากานออ gmrganr;eAv; กํากานผอง gmr 
ganr;pzcr, กําเหล็ก gmrlqgr: กําหิน gmrhinr กํากู gmrgU, กําป gmrbI, (พูกนั) 
และกํากูด gmrgudr, ในสมัยใหมที่ใชกันมากก็คือ กําซึม gmrjuimr: (ปากกาหมกึซึม) และ
กําจึน gmrjuinr: (ดนิสอ) 
 

 อุปกรณใชเขยีน ใชกานออ ganr;eAv; บางถิ่นใชกานผอง ganr;pzcr, 11   
สวนหมกึอาจใชยางไมผสมเขมา อุปกรณใชเขียนลงบนกระดาษสีดํา หรือ เจปูน ej;bunr: 
ใชปากกา หินกํากู gmrgU,12 อุปกรณใชเขยีนลงบนใบลานเรียกวา กําเล็ก gmrlqgr: (ปากกา 
ทําดวยเหล็ก) กําเหล็กมปีลายแหลม จารผิวใบลานไดอยางด ี แตเมื่อชนชาวไตผลิต เจสา 
ej;sv (กระดาษสา) ไดสําเร็จอยางกวางขวาง  การใชใบลานจดบันทึกนั้น  จึงลดนอยลง 
 

 ลีกลายปลายป ligr;lao:baobI, ศัพทคํานี้ไดสะทอนใหเห็นถึงบริบททางสงัคมไตใน
ยุคสมัยหนึ่ง ชาวไตใชกําป gmrbI, (ภาษาไทยมาตรฐานเรียกพูกนั) เปนอุปกรณบันทึก หรือ 
อุปกรณการเขยีน ซ่ึงผลิตดวยภูมิปญญาไต ที่นาภาคภูมใิจ ลีกลายปลายป ligr;lao:baobI, มี
ความหมายในภาษาไทยมาตรฐานวา วรรณคดี สามารถถอดความหมายเปนคําๆไดวา ลีก ligr; 
หมายถึง ลายลักษณอักษรหรือตัวหนังสือที่ใชบันทึก ลาย lao: หมายถึง วิธีการ วิชาการตางๆ
หรือเทคนิค ปลาย bao หมายถึง สวนปลายของอุปกรณที่ใชเขียน และป bI, หมายถึง ขลุย (เครือ่ง
ดนตรีประเภทใชเปา) ป bI,ในคําที่วา กําป gmrbI, หมายถึง ปากกาที่มีดามคลายป bI, (ขลุย) 
ปากกากําป gmrbI, เปนปากกาทําดวยขนสัตว อัดดนัเขาไปในกลวงดามไมไผซ่ึงมลัีกษณะคลายป 
ซ่ึงตกแตงใหปลายแหลมแลวใชเขียนได 13

 
                                                 
11. ผอง pzcr, เปนพืชกานแข็งชนิดหนึ่ง ขึ้นเองตามบริเวณสระน้ําหรือสองฝงแมน้ําลําธาร  กานของปลอง  
มีไสในสีขาวเปลงปลั่ง     ผองใสบริสุทธิ์และนุมนวล   หากตัดมาเปนปลอง เอาปลายตะเกียบดันเขาไปในกลวง
ของปลองไสในจะออกมา ใชทําเปนรูปดอก     ไมตางๆ ตองการไดสีอะไรก็ยอมได 
12. หินกํากู hinrgmrgU, นั้น หรือเรียกอีกอยางวา หินเนา  hinrnwr; หินชนิดนี้ มีทั่วไปในรัฐชาน 
โดยเฉพาะในถิ่นเมืองกื๋ง     เมืองหนอง และเมืองปน 
13. สัมภาษณ (9.4.2537) จาก คิงหมอกเฮิง อายุ 65 บานเลขที่ 42 ปอกหนองชาง เมืองน้ําคํา ทุงมาว รัฐชาน 
สหภาพเมียนมา ชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน-สหภาพเมียนมา 
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 สําหรับใชเขียนบนกระดาษขาว ซ่ึงเปนกระดาษสีขาว คนไตใชปากกา ซ่ึงทําดวยตนกูด 
เรียกวา กํากดู gmrgudr, ตนกูดชนิดนี้ สวนใหญพบขึ้นเองตามธรรมชาต ิขึน้เปนกอ มใีบเหมอืน
ตนผักกูด เจรญิเติบโตไดดีในที่ที่มีความชืน้สูง โดยเฉพาะบริเวณใกลแหลงน้ํา ริมลําธาร ตามซอก
เขาที่มีอากาศโปรง ตนกดูชนิดนี้มีลําตนแข็ง ลําตนกลมใหญเทากับตะเกียบ ไมมีกิ่งกาน ลําตนเปน
กลวง มีไสในเปนกานออน ตนสูง 1.50 ถึง 2 เมตร 
 

 วิธีใชตนกูดทําเปนปากกา คอื ตัดเอาตนกดูชนิดแข็งดังกลาว ประมาณ 20-25 เซนติเมตร 
ซักเอาไสในออก ดานหนึง่เอามีดทําเปนรูปแหลมยาวเหมือนปากกา ผาดานบนตรงปลายแหลม
ปากกานัน้ ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ฉะนั้นเวลาเขียนลงบนกระดาษ ปลายแหลมปากกานัน้จะอา
ได เพื่อใหน้ําหมึกซึมลงสม่ําเสมอ ไสในที่เอาออกไวนัน้ เอากลับใสคืนในกลวงกานกํากดู ใหลงถึง 
ที่หางจากปลายแหลมปากกา ประมาณ 1 เซนติเมตร เมื่อเอาปลายปากกาจุมลงในน้าํหมึก (จุมลง
ประมาณ 2 เซนติเมตร) ไสในจะชวยอุมน้ําหมึกไวไดนาน เวลาเขียนถาหากหมกึออนลง (จาง) ก็จุม
น้ําหมึกอกี หากปลายแหลมปากกาสึกก็ทําใหแหลมอีก ยิ่งอายุตนกูดแกยิ่งใชทนมาก เพราะฉะนั้น
ควรเลือกตัดเอาตนกูดทีมีอายแุกๆมาใช ในการทําปากกากํากูด สวนตวัหนังสือนัน้ ชอบเสนหนา
หรือบาง  อยูทีก่ารเหลาปลายปากกา 
 

3. หมึก (น่ํามึก่ nmr.muigr.) 
น้ําหมึกที่ทําขึน้โดยภูมิปญญาไต  เพื่อใชเขียน มีหลายสี สีดํา สีแดง สีน้ําเงิน สีเหลือง และ 
สีขาว หากผสมกันเขาจะไดหมึกอกีหลายสีดวย หมกึสีตางๆเหลานี้ผลิตขึ้นโดยภมูิปญญาทองถ่ิน
ของชนชาวไต ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะกรรมวิธีการผลิตหมึกสีดํา ที่ใชมากที่สุดเปนพิเศษ สมัย
โบราณยังไมมนี้ํามันกาด ไดนําเอาไมแปก mo.bQgr, (ไมสนหรือไมเกี๊ยะ) มาตามไฟ ตามไวในปงู
ไฟ bucr:Po: (เตาไฟ) ซ่ึงมีรูเปลว นําเอาหมอดินขนาดใหญ เจาะตรงกลางกนหมอแลว มัดหอย
ครอบบนรูเปลวไฟ จากนัน้เอาหมอดนิขนาดกลาง และขนาดเล็ก เจาะรูเหมือนหมอขนาดใหญนั้น 
ครอบซอนกันขึ้นไปตามลําดบั เพื่อรับเอาควันจากไมสนที่ตามไว นานเขามีขี้เขมาติดในหมอทุก
หมอ  ขี้เขมาทีต่ิดหมอบนสุด  เปนอนัที่มีคณุภาพดีที่สุด    เพราะฉะนัน้  หากซอนกันสี่หรือหาหมอ
จะไดขี้เขมามคีุณภาพมากขึน้ 
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 สมัยมีน้ํามันกาด ใชกอกไฟ gzgr:Po: (โคมไฟหรือเครื่องตามไฟ) ทีใ่หแสงสวางในบาน 
นําเอาหมอดังกลาวเหลานัน้ มาหอยครอบควันไวขางบนที่ตามโคมไฟ นานเขาก็ไดขี้เขมาทีม่ี
คุณภาพดี (เวลาตามโคมไฟนํามันกาด เพือ่ใหแสงสวางในบาน ถาไมมีหมอครอบควันเชนนี้ เขมา
จะไปตดิทั่วไปในบาน กอใหเกิดเพดานสกปรก ฉะนั้นเมื่อใชหมอครอบควันกจ็ะไดประโยชนสอง
อยาง เพดานบานสะอาด และไดขี้เขมาสําหรับทําหมึกสีดํา หากวาหมอดินนั้นถาหอยจะหนกั ก็ใช
ถัง (ปบน้ํามันกาดเปลา) ตดัดานฝาเปนปาก เจาะรูเล็กๆตรงกนหลายๆรู แลวซอนๆกันเหมือนหมอ
ดังกลาวกไ็ดขีเ้ขมาอยางดีเหมือนกัน 
 

 รวบรวมเอาขี้เขมาทุกๆหมอมารวมกัน (อยาลืมหากตองการไดหมกึคณุภาพดีที่สุด ตองเอา
ขี้เขมาจากหมอหรือถังสุดทาย) (1) ผงขี้เขมา หนกัหนึ่งขัน knr (160 กรัม) (2) ผสมกับน้ําดีววั, 
ควายหรือ ปลา14 หนักหนึ่งฮอง hzcrO (40 กรัม) กวนใหเขากันดี ทําเปนแทง หรือลูกกลมเทากับ
ลูกหมากแหง magr,hQcr; (มะเขือพวง) ผ่ึงใหแหงสนทิ  เก็บไวเปนหมึกดําอยางดี15   เมื่อตองการ
เขียนจึงนํามาบดในกอกหมกึ gzgr:muigr. (ขวดหมึก) ผสมกับน้ําเหนงขม nmr.nqcr;kUmr 
(น้ําใบชาขมๆ) เอาปากกาจุมเขียนได หากใชหมกึดังกลาวเขียน ตวัหนังสือหรือกระดาษจะถูกน้าํ
หรือน้ํามันก็ตามไมมีเสีย เปนหมึกที่ทนมาก 
 
 

วิธีการสรางรูปแบบพับ หรือ เลมหนงัสือไต และวิธีการเริ่มเขยีน 
 

การสรางรูปเลม พับใบเป bbr.mFeb, (ใบลาน)  ตัดใบจากตนเป นํามาซอนทับกัน ใช 
เครื่องหนีบ รัดใหแนน ตัดหัวและทายใบลาน ใหไดขนาดความยาว สําหรับเลมใหญ 50 เซนติเมตร 
เลมเล็ก 25 เซนติเมตร หรือตามที่ตองการ ความกวาง ใชตามความกวางของใบ และความหนา
แลวแตตองการ เลมใหญอาจจะเปนขนาด 50 x 7 x 10 เลมเล็ก 25 x 6 x 2  เจาะรูสองรูสําหรับใช
เสนดายสอดใสไวใชมัดตดิกันไดเปนระเบียบ 

 

                                                 
14. น้ําดีหมู สีหมึกดําไมสนิท หรือไมดําจริง หากหาดีอื่นไดจึงไมนิยมใช 
15. แบบเรียนหนังสือไต ช้ันหา กรมการศึกษา รัฐชาน สหภาพพมา ยางกุง 1964 หนา 211- 214 
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การทําสมุดสา พับสา หรือหนังสือนั้นมหีลายชนิด โดยท่ัวไป แบงเปนสี่ประเภท (1) พับ
โตบ bbr.dUbr. (พบัสาแบบพับ) (2) พับเกน bbr.gqnr (พับสาแบบมวน) (3) พับแกม 
bbr.gQmr: (สมุดพก) และ (4) พับผืน bbr.puinr พับโตบ (พับสาแบบพับ) มีขนาด 43 x 17 
หรือ 44 x 18 เซนติเมตร เปนมาตรฐาน พบัเกน (พับสาแบบมวน) มีขนาด 26 x 32 เซนติเมตร และ
พับแกม (สมุดพก) มีขนาด 16 x 8 หรือ 20 x 9 เซนติเมตร หรือขึ้นอยูกับความตองการของผูใช 

 

พับโตบ bbr.dUbr. (พบัสาแบบพับ) ใชกระดาษสาชนิดหนา นํามาพับใหไดขนาดแลว
ใชกาวตอกัน ตรงที่ขอสุดทายทางดานกวาง ใหยาวตอๆกันไปตามตองการ ปกหนงัสือทั้งหนาและ
หลัง ใชกระดาษหนาตดิกับกันอยางต่ําสองชั้น จะแข็งหรือออนขนาดไหนแลวแตความนยิม บางที่
อาจใชแปนบางแกะสลัก ประกอบเปนหนาปกทั้งหนาและหลัง การเขียน กอนอื่นตองประมาณวา
แตละหนาจะใหมีกี่บรรทัด จําเปนจะตองใชเครื่องมือไม หรือเหล็กปลายแหลมขีดลงใหเปนรอย
เสนบรรทัด และขอบของซาย ขวา จะไวหางจากขอบกระดาษเทาไร กข็ีดลงเสร็จแลวก็เริ่มเขยีนได 
เขียนลงจากซายไปขวา ตามความยาวของเลม จากขอบขางบนถึงขอบขางลาง แลวเปดเขียนหนา
ใหม จนสุดสิน้หนาทั้งหมดจึงพลิกเขียนตอไปอีกหนาหนึ่งของเลม คือ ดานหลังของเลม หมายถึงวา 
จุดเขียนสุดทาย จะมาอยูดานหลังหนาของจุดเริ่มตน 
  

 พับเกน bbr.gqnr ใชกระดาษชนิดบางทํา นํากระดาษชนิดบางมาพับตรงกลาง ใหหนั
ดานหยาบเขาหากัน นําเอากระดาษที่พับไดมาซอนทับกันขึ้น ใหขางกระดาษดานทีพ่ับเสมอกัน ให
ไดจํานวนหนาตามตองการ ใชเครื่องมือหนีบ รัดใหแนน ตัดที่เหลือสามดาน ดานยาว หวั และ ทาย 
ใหเสมอกันเปนเลมพับสา ไดขนาดที่ตองการ เสร็จแลวเจาะรูเย็บดานหัว ซ่ึงเปนดานแนวสั้น  การ
เขียนนัน้  กอนอื่นตองตั้งหนากระดาษ หวั ทาย ขอบซายและขวา  จะกวางเทาไร  จะมีกี่บรรทัด ตอง 
เขียนเปนแมแบบบรรทัดลงดานแนวตั้ง ดวยหมึกดําบนกระดาษหนาอีกแผนหนึ่ง แลวเอาวางซอน
เขาระหวางหนากระดาษขางในที่พับไว จงึเขียนลงตามบรรทัด ซ่ึงเหน็ไดบนหนากระดาษ เร่ิมเขยีน
ลงเปนแนวขนานกับแนวเย็บหัวกระดาษ จนถึงทายกระดาษ จึงพลิกทายหนากระดาษดานหนึ่ง 
(แมแบบหนา ถาไมไดทําไวทั้งหนาและหลัง ก็พลิกแมแบบบรรทัด ซอนเขาใหมอีก) เขียนตอจาก
ทายหนาลงถึงหัวหนาที่เย็บ  แลวเขียนเชนนี้อีกตอไปจนหมดเลม 
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 พับแกม bbr.gQmr: (สมุดพก) สรางขึ้นไดเชนเดยีวกับพับโตบและพับเกนตามขนาดที่
ตองการ พับผืน bbr.puinr ไมจํากดัขนาด ลักษณะเปนแผนใหญๆ มีหนึ่ง หรือสอง หรือสาม
แผน แลวแตความเหมาะสมกับการที่ตองการ ใชเครื่องมือหนีบ รัดใหแนน ตัดทั้งส่ีดาน เย็บดานหัว
ของแนวตั้งหรอืแนวนอนกแ็ลวแตการใช 

 
 

สัญลักษณซึ่งเปนเครื่องหมายแทนเสยีงพูด หรือ ตัวอักษรที่ใชในการบันทึก 
  

ชนชาวไตมีทัง้ภาษาพดู และสัญลักษณ ซ่ึงเปนเครื่องหมายแทนเสยีงพูด หรือตวัอักษร ซ่ึงเปน
ตัวหนังสือเปนของตัวเอง ใชบันทึกสิ่งของตางๆอันเปนหลักฐาน แสดงอารยธรรมตางๆ ของสังคม 
และแสดงใหเห็นลักษณะของความเปนอยู อาหารการกิน ความเชื่อ พืชพรรณไม ทรัพยากร และ
อ่ืนๆ ของสังคม ไวไดถึงชนรุนหลังซ่ึงอยูคนละสมัยกันได 
 

 ชนชาติไตหรอืไทนั้น นบัวาเปนชนชาติกลุมใหญกลุมหนึ่งในประเทศจีนตอนใต และ 
เอเชียอาคเนย อยูกระจายไปหลายประเทศ และมีช่ือแตกตางกันไปตามสถานที่ตั้งหลักแหลงอยูและ
ตามเสื้อผาที่สวมใส หรือบางที่ก็ชาวโลกรูจักชื่อที่คนชาติอ่ืนตั้งไวให เอกลักษณของชาวไตหรือไท 
คือ ภาษาพูด แมจะมีสําเนยีง หรือคําพูดผิดเพี้ยนกันไปบาง แตก็สามารถพูดจากนัพอรูเร่ืองกันได จึง
ถือวาเปนคนไต ใชภาษาตระกูลไต (Tai Family) ที่มีลักษณะทัว่ไปรวมกัน 
 

 เฮือนใตและเฮอืนเหนือซามะเขือยังเปง|inr:dF;El;|inr:nUiwr sv;magr, 
kUiwrycr:bUicr; (บานใตและบานเหนอื บานเรือนทีอ่ยูขางเคียงกนั ทํายํามะเขอืยงัไมเหมอืนกนั) 
ถอยคํานี้ไดสะทอนใหเห็นถึงบริบททางสังคมไต  ในยคุสมัยหนึ่ง มกีารทํายํามะเขอื แตวาแตละ 
ครอบรัวมีรสนิยมตางกนั การยํามะเขือนัน้ตางคนตางจะเพิ่มเครื่องปรงุ ทําใหรสชาติตางกันไปตาม
รสนิยม ชนชาวไตหรือไท มีสัญลักษณซ่ึงเปนเครื่องหมายแทนเสียงพูด หรือตัวอักษรใชในการ
บันทึกเปนของตนเอง แตวาแตละถ่ินลายมือเขียนอาจจะแตกตางกนั หรือแตละถ่ินอาจมีการเพิม่
หรือลด  เพื่อใชกับสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน  ซ่ึงมีการติดตอ  หรือมีความสัมพันธกับชนตางชาติ
ซ่ึงอยูใกลเคียง ทําใหรูปตัวอักษรแตกตางกนั   ยิ่งกวานั้น  ในยุคสมัยที่ชาวโลก   ตางชาติตางตั้งเปน 
ประเทศชาติขึน้   มีกฎหมายกันเขตแดนขึน้  ทําใหชนชาวไตตางถ่ินตางเขาหากันยาก  ยิ่งมกีารเขียน
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ตัวอักษรกําหนดใหมีเสียงตายตัวตามสําเนียงทองถ่ินแตกตางกันออกไป มีวิวัฒนาการทางภาษา 
หรือระบบเสียงพยัญชนะ เสียงสระมีจํานวนมากนอยตางกัน มีระบบเสียงวรรณยุกตตางกัน ทั้ง
คุณภาพ (ระดบัความสูง-ต่ําของวรรณยกุต) และปริมาณ (จํานวนเสยีงวรรณยุกต) แตละถ่ินแตกตาง
กัน กระนั้นก็ตาม เพราะมีลักษณะทั่วไปของภาษารวมกันจึงอานแลวสามารถสื่อสารกันได 
 

 หนังสือชนชาวไตที่อานแลวสามารถสื่อสารกัน หรือส่ือความหมายกันไดนั้น ตามระบบ
อักขรวิธีการเขียนของทองถ่ิน โดยทั่วไป แบงไดเปนสองกลุมใหญ คือ (1) กลุมระบบอักขรวิธีการ
เขียนไตตะวันตก และ (2) กลุมระบบอักขรวิธีการเขียนไตตะวนัออก  
 

กลุมระบบอักขรวิธีไตตะวันตก มีหนวยเสยีงพยัญชนะ 18-24 หนวยเสยีง ซ่ึงมีรูปตัวอักษร
เขียนตามหนวยเสียง หนวยเสียงละหนึ่งตัวอักษร คลายกับระบบสทัอักษรสากล (International 
Phonetic Alphabet) หากเปนคํายืม หรือคําทับศัพทจากภาษาตางชาติ, ภาษาบาล ี หรือสันสกฤต  
จะเขยีนตามระบบอักขรวิธีที่ใกลเคียง (ดตูัวอยางในตารางรวมหนวยเสียงกลุมระบบอักษรตะวันตก 
และกลุมระบบอักษรตะวันออก ทายบทความนี้) 
 

 กลุมระบบอักขรวิธีไตตะวันออก มีหนวยเสียงพยัญชนะ 21 หนวยเสยีง คลายกันกบักลุม
ระบบอักขรวธีิไตตะวนัตก แตตามรูปตัวอักษร อักขรวธีิกลุมไตตะวนัออก มีรูปพยัญชนะ 44 ตัว 
หนวยเสียงหนึง่หนวย มีรูปตวัพยัญชนะหนึง่คู หรือหนวยเสียงหนึ่งหนวย จะมีรูปพยัญชนะหนึ่งตัว
หรือเกินกวาหนึ่งตัว สําหรับเขียนตาม 21 หนวยเสียง รูปตัวอักษรพยญัชนะ 44 ตวันั้น แบงเปนสาม
กลุม คือ พยัญชนะเสียงกลาง พยัญชนะเสียงสูงและพยัญชนะเสียงต่ําตามเสียงวรรณยุกตหรือ
สําเนียงการพดู  และมีหนวยเสยีงสระเสยีงสั้นและเสียงยาวเปนสําคัญมากในการเขียน หากรูปตัว
สระเสียงส้ันและเสียงยาวตางกันในตัวสะกดเดยีว  ความหมายกแ็ตกตางกันไปดวย 
 

 กลุมอักขรวิธีไตตะวนัตก คอื กลุมไตในสหภาพเมยีนมาร (ไตหลวงหรือไทใหญ ไตมาว 
ไตเหนือ/ไตจนี ไตแหลง/ไตแดง ไตคําตี ่ ไตคําตี่หลวง) กลุมไตในยนูนาน (ไตใตคง ไตเหนือ ไต
มาว) และกลุมไตในรัฐอัสสัม ประเทศอนิเดีย (ไตอาหม ไตผาแก ไตอายตน ไตคําตี่) แมวาใน
สมัยใหมตางกลุมตางปรับปรุงรูปสระ รูปวรรณยกุตกต็าม ยังมีอักขรวิธีแนวเดยีวกัน หากอานได
ตัวอักษรกลุมใดกลุมหนึ่ง  จะอานไดตวัอักษรอีกตางกลุมงายขึ้น 
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 กลุมอักขรวิธีไตตะวนัออก คอื กลุมไทลานนา ไทสยาม ลาว (ไทลาว) ไตขืน ไตลือและไต
ในเวียดนาม หากสามารถอานไดตวัอักษรของกลุมใดกลุมหนึ่ง จะสามารถอานตัวอักษรในกลุมอ่ืน
ไดงายขึ้น  เพราะมีอักขรวิธีแนวเดยีวกัน (ดูตัวอยางในตารางรวมหนวยเสียงกลุมฯ ทายบทความนี)้ 

 

สัญลักษณ ซ่ึงเปนเครื่องหมายแทนเสียงพูด หรือตัวหนังสือที่ใชในการบันทึกพับสาและใน
ลานตางๆเหลานั้น ไมวาเปนตัวอักษรของกลุมไหน ก็ถือวาเปนมรดกรวมของชนชาวไตซึ่งเปน
ตระกูลเดยีวกนัทั้งนั้น 

 

เนื้อหา 
 

เนื้อหาที่ชนชาวไตนยิมบันทกึในพับสาและใบลาน จะมวีิชาความรูมากมายหลายอยาง เชน  
สุภาษิต คําพังเพย คําขวัญ คติพจน คําสอน บทกวี เพลงพื้นบาน นิทาน ตํานาน นิยายปรัมปรา 
พงศาวดาร ประวัติศาสตร บทละคร นิทานชาดก พระไตรปฎก และหนังสือเกี่ยวกับทางศาสนา 
หนังสือพระธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบาน ฯลฯ เหลานี้เปนตน จะหาอานไดในพับโตบ 
และพับเกน สวนพับแกม (สมุดพก) นั้นจะเปนเรื่องราวตางๆเกี่ยวกับคําพยากรณโหราศาสตร 
ไสยศาสตร ตาํรายาพื้นบานและเวทมนตคาถา อํานาจวิเศษ ในการสัก รูปแบบการสัก และแบบ
แผนการใชงานตางๆ น้ําหมึก สูตรผสมน้ําหมึกสําหรับใชในการสัก และบันทึกรายวนั เดือน ป 
บันทึกสวนตัว    การประกาศทางราชการสวนมากเปนพับผืน 

 

การสักนั้น ชาวไตโบราณทกุคนตองสัก เพราะวาสูตรน้าํหมึกยานั้นเปนสูตรยาปองกนัพิษ
แมลงสัตวกัดตอย ปองกนัพิษงู ปองกันพิษสุนัขบา พิษบาดทะยัก และพษิสัตวรายตางๆกัด 
เปรียบเสมือนทุกคนตองฉีดยาวัคซีนสมัยปจจุบัน สมัยโบราณนั้นการเดินทางไมสะดวกเหมือนกบั
ปจจุบัน เมื่อเดินทางไปประกอบการคาตางถ่ิน  ตองเดินเทา ใชมา ชาง วัวตาง มาตาง และเกวียน
เปนพาหนะ ผานปาดงภเูขาไปยังตางถ่ิน ระยะการเดนิทางหางไกล ตามทางอาจเกิดอันตรายกับสตัว
ตางๆที่มีพิษรายแรง เพราะฉะนัน้ เพือ่ความปลอดภัย ทุกคนจงึจําเปนตองสกัยาปองกนัพษิ 
โดยเฉพาะผูชายที่ตองออกเดินทางมาก กลาวอีกทางหนึ่ง สูตรยาปองกันพิษนั้นมอิีทธิฤทธิ์ (หรือ
อํานาจวิเศษ) ทําใหผิวหนังเหนียวข้ึน ทําใหอยูยงคงกระพัน จึงทําใหชนทั้งปวงเกดิความเชื่อและ
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กลาวขานกนัวาเปนยาคงกระพัน หรือยาทนทานตอศัสตราวุธตางๆ สูตรยาปองกันพิษตางๆ หรือ
วัคซีนโบราณเหลานั้น เปนสูตรยาซึ่งในวงการแพทยปจจุบันยังผลิตออกมาไดยาก แตสูตรยา
เหลานั้นลวนแตมาจากภูมิปญญาและความอุตสาหะของชนชาวไต และเปนมรดกรวมของชนชาติ
ไตซึ่งพูดภาษาตระกูลไตดวยกัน 
 
 

ลักษณะการประพันธ 
 

เมื่อศึกษาเนื้อหาที่บันทึกไว เปนอักขรวิธีกลุมไตตะวนัตก โดยมากเปนโคลง กลอนและบท 
ฉันทลักษณ หากกลาวถึงลักษณะการประพันธ หรือรูปแบบฉันทลักษณ ที่กวีชาวไตไดคิด
สรางสรรคขึ้น เพื่อถายทอดวรรณศิลปนั้นมีมากมายหลายอยาง โดยเฉพาะในกลุมไตโหลง หรือไท 
ใหญ มีประมาณสี่สิบกวาอยาง16   เพื่อใหเขากับสังคมชาวไต  ซ่ึงมีกลุมผูสูงอายุและกลุมเยาวชน17

ไดแบงบทกวีเหลานั้นเปนสองประเภทใหญๆ คือ ความลีกโหลง gfamr:ligr;lUcr หรือความ
โหลง gfamr:lUcr และความลีกออน gfamr:ligr;Aznr, หรือลีกออน ligr;Aznr, 
  

ลีกโหลง ligr;lUcr หมายถึง หนังสือขั้นสูง ซ่ึงเปนลักษณะการประพันธสําหรับอาน
โดยไมมีการประกอบกับดนตรี ใชคําศัพทสูง สําหรับผูสูงวัยไดศึกษา เชน ความสามขอ gfamr: 
samrekv; ความหาขอ gfamr:hv;ekv; ความแปดขอ gfamr:bQdr,ekv; ความเกีย้ว
สามแถว gfamr:gqwr;samrtQwr ความสองกิ๋ว gfamr:szcrgiwr ความสามกิ๋ว gfamr: 
samrgiwr เปนตน สวนลีกออน ligr;Aznr, หมายถึง หนังสือขั้นสามัญ ซ่ึงเปนลักษณะ
การประพันธสําหรับอานหรือรองเปนบทเพลงประกอบดนตรี ใชคําศพัทสามัญซึ่งใชกันในกลุมชน 
ทั่วๆไป เชน ความลองคง gfamr:lzcr;kUcr: ความหยอบยอน gfamr:yzbr,yznr; ความ
หล่ันตาง gfamr:lnr,dacr. ความนกกื๊อ gfamr:nUgr.guiwr: ความจาด gfamr: 
jadr; เปนตน แมแตเรื่องเดียวกัน จะมีทั้งลีกโหลง และลีกออนสองอยาง เชน หนังสือเร่ือง
                                                 
16 สังคมและวัฒนธรรมไต จากวรรณกรรม (ชวนชิมวรรณกรรมไต) ชายช้ืน คําแดงยอดไตย เชียงใหม หนา 3-5 
17 Tai Social Culture in Tai Proverbs, Wise Sayings and Folk Songs - (1), C.K.Yodtai, Tai Literary and Cultural 
Centre, Chiang Mai, Thailand, 2001, pp 16-20 
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แปดแลงออกยอด bQdr,lQcr.Azgr,yzdr; (กาแลออกหนอ) จะมีทั้งสองประเภท ผูใดจะ
ศึกษาประเภทไหนกแ็ลวแตความชอบ ถึงแมวาจะเปนหนังสือเร่ืองพระธรรม ก็ยงัมีสองประเภท
เชนกัน เพื่อใหแบงแยกไดงาย บทกวีแบบสําหรับผูเยาววยันัน้ มคีาํวา วอ็ก wzgr: ลงทายชือ่หนงัสอื
ไว เชน หนังสือแปดแลงออกยอด จะมีช่ือวา แปดแลงออกยอดว็อก bQdr,lQcr. 
Azgr,yzdr;wzgr: 
 

 ในสังคมไตมกีลุมชนที่เรียกวาเดก็ หรือเดก็เล็กอีกกลุมหนึ่ง ซ่ึงรวมอยูในกลุมผูเยาววัย ก็มี
บทกวีใหศึกษาดวย เชน ความปนโตง gfamr:bnr,dUcr, (เพลงยอน) ความขีโ่องจา gfamr: 
kI,AUcr,jv: (เพลงนั่งชิงชา) ความตบมือวาเลน gfamr:dUbr:muiwr:wv;lqnr; (เพลง
ตบมือ) ความตอมนตอหมี gfamr:edv,mUnr;edv,mI (เพลงเลนการละเลน) เปนตน 
 

 รูปแบบฉันทลักษณตางๆ ดังกลาวเหลานี ้เปนผลการศึกษาธรรมชาติส่ิงแวดลอมของกวีชน
ชาวไตทั้งนัน้ ตนแบบหรือแมแบบของการประพันธ คือ แบบเขียดจอก kqdr,gKgr: (เขียดกระ 
โดด ที่มีลักษณะอาการกระโดดไดไมไกล) แบบงูเล่ือนcU:lUinr; (งูเล้ือย ซ่ึงมีลักษณะอาการ
โคงไปโคงมา) และเสือแหวน sUiwrwQnr (เสือกระโดด ที่มีลักษณะอาการกระโดดไดไกล) ตาม
แมแบบดังกลาวเหลานี ้ เมือ่นําไปประกอบในการประพันธ หรือในบทกวีตางๆ ตามระบบการ
ประพันธ จะไดบทกวีที่ไพเราะนิ่มนวลและออนโยนมาก เชน ความหาขอ gfamr:hv;ekv; 
หมายถึง บทกวีที่มีหาพยางค ความสองกิ๋ว gfamr:szcrgiwr คือ บทกวีที่สัมผัสกันสองครั้งคลาย
กับเชือกสองเกลียวฟนกนั (คําวากิว๋ หมายถึง เกลยีว) ความสามกิ๋ว gfamr:samrgiwr ก็เชนกัน 
เปนบทกวีที่สัมผัสกันสามครั้ง คลายกับเชอืกฟนกนัมีสามเกลียว ความนกกื้อ gfamr:nUgr.giuiwr: 
คือ บทกวีที่เปนทํานองเสียงนกกื้อ (นกพิราบชนิดหนึ่ง Rock Dove) ซ่ึงมีลักษณะสภุาพ ออนโยน 
ความหยอบยอน gfamr:yzbr,yznr; เปนบทกวีที่เปนทาํนองใบไมรวง  มลัีกษณะลอยตามลม
แลวคอยๆตกลงดิน   ความหลั่นตาง gfamr:lnr,dacr. เปนบทกวีทีเ่ปนทํานองการเกษตร
ขั้นบันไดบนเนินเขา ซ่ึงมีลักษณะขึ้นลงเปนขั้นๆ    ความลองคง gfamr:lzcr;kUcr: คือ บทกวทีี่
เปนทํานองการไหลของน้ําแมคง หรือน้ําแมสาละวิน การไหลของน้าํ ในน้ําแมคงนั้น ตอนบน 
ตอนกลางและตอนใต  ความเร็วในการไหลของน้ําไมเทากัน บทกวจีึงมี ความลองคงปอดเหนือ 
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bzdr:nUiwr (ตอนเหนอื)   ความลองคงปอดกลาง bzdr:gacr (ตอนกลาง) และความลองคง 
ปอดใต bzdr:dF; (ตอนใต)   ทํานองบทกวีตางๆ เหลานี้  เปนพืน้ภูมิความรูของชาวไตทั้งนัน้ 
 

 กวีเปนเพยีงการรวบรวมพื้นภูมิเดิมของสังคม แลวนํามาเปนแกนของเรื่องเทานั้น พื้นภูมิ
ความรูนั้น ยอมมีทั้งลักษณะที่เปนสากล และลักษณะเฉพาะตัวของทองถ่ิน ที่มาจากความคดิหรือ
จิตสํานึก และพื้นภูมิความรูของสังคมไตทั้งส้ิน การทีก่วีไดคนพบรปูแบบฉันทลักษณของทองถ่ิน 
อันตรงกับรสนิยมของชาวไต แสดงใหเห็นถึงความรอบรูดานสติปญญาอยูมาก สวนชาวไตผูเสพ
วรรณกรรมกช่ื็

                                                

นชอบ  และจดจําคัดลอกสบืตอๆกันมาจนถึงสมัยปจจบุัน 
 
 

การอนุรักษ 
 

สุภาษิตที่วา หมอรักชมแพง เปนคนหลักแหลม emvhgr.jUmr:bQcr: bqnrgUnr: 
lgr:lQmr (การรูจักชอบอยางผูกพนัพรอมดวยคําชื่นชมยินดีในการสงวน หรือถนอมรักษาไว
นั้น เปนคนฉลาดหรือไหวพริบดี) 18  ถอยคํานี้ไดสะทอนใหเห็นถึงบริบททางสังคมไต ในการ
อนุรักษ บานเรือนชนชาวไตจะตั้งอยูถ่ินไหน หรือมีการเคลื่อนยายไปอยูถ่ินไหน ก็มีหนังสือพับสา
อยางนอยหนึ่งเลมหรือใบลานหนึ่งผูก เกบ็รักษาไวเปนอยางดีเสมอ ที่มุมวัด ที่ศาลาทุกที่ก็มีที่เกบ็
หนังสือหรือพบัสามากมาย ที่เก็บรักษานัน้เรียกวา เติ้กลีก dUigr;ligr; (ตูหนังสือ) หรือเติ้กตรา 
dUigr;Cdv: (ตูพระธรรม) เติ้ก (ตู) เหลานั้นตกแตงและประดับสิ่งประดับ เชน ทารักปดทอง 
ประดับเพชรพลอย หรือกระจกสี แกะสลักไมอยางประณีต ฯลฯ ไวเปนอยางดี ตวัอยางตูที่ตกแตง
ไวสวยงามดีนัน้ ทางการประเทศเยอรมัน เก็บรักษาไวทีห่อสมุดแหงรัฐ นครมิวนิค การทาน้ําเหมน็
โหลง nmr.mqnrlUcr (earth oil น้ํามันหิน) บางๆ บนหนาหนังสือพับสา หลังการตกแตง 
เรียบรอย แลวนําไปตากแดดหนึ่งวนัจึงเก็บไว หรือหอผาหอพระธรรมซึ่งเปนผาทอ มีลวดลายอยาง
ประณีตงดงามไวอยางดี  เปนวิธีหนึ่งที่ชวยปองกันไมใหแมลงกัดกินหรือทําลายพบัสา 
 
 

 
18 หนังสือลอนมอนความ ลุงตางแก ตองจี รัฐชาน สหภาพเมียนมาร หนา 9 
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ประเพณีการเผยแพร  หรอืกระจายความรู (ฮอลีก ehv:ligr;) 
 

ชนชาวไต มปีระเพณีอันดงีามอยางหนึ่ง  นั้นคือประเพณี  ถอมลีก tzmr,ligr; หรือ  
ฮอลีก ehv:ligr; (อานพระธรรม) เมื่อมีงานเทศกาลหรืองานตางๆทั่วไป เชน งานวันปใหม 
งานขึ้นบานใหม งานกนิเลี้ยงตางๆ เชน งานกินเลีย้งขาวใหม งานแตงงาน งานสืบชะตา งานศพ 
งานบวชพระหรือเณร งานทําบุญตางๆ ไมวาที่บาน ทีส่าธารณะ หรือ ที่วัด วันพระ หรือวันจัดงาน 
จะมีการฮอลีก (อานหนังสือ) หรือถอมลีก (รับฟงการอานหนังสือ) ทุกครั้ง อยางนอยครั้งละสอง
ช่ัวโมง เพื่อการเผยแผความรูในเรื่องที่เกีย่วของกับงานนัน้ๆ หรือเกีย่วกับสังคม ความรูตางๆ ที่นารู 
นาศึกษา เชน งานขึ้นบานใหม จะอานหนังสือเกี่ยวกับการสิริมงคล เกี่ยวกับความปลอดภัย และอยู
เย็นเปนสุข งานแตงงานจะเปนหนังสือประเภทชวีิตคูอยูเย็นเปนสุข เปนครอบครัวที่กาวหนาและ
สมบูรณ งานศพก็เปนหนังสือเกี่ยวกับพระธรรมซึ่งวาดวยสังขารและจิตใจ งานทําบุญตางๆ ก็เปน
หนังสือที่เปนศรี   ใหความรู  เกี่ยวกับความกาวหนาของสังคม     เศรษฐกิจของชุมชน     ครอบครัว 
ประวัติศาสตร นิยามปรัมปรา หรือที่เกี่ยวกับพระธรรม พระไตรปฎก พระธรรมที่แนะแนวการ
ปฏิบัติธรรมสูปรินิพพาน  นทิานชาดกตางๆ  แลวแตความประสงคของเจาภาพ 
 

ประเพณกีารถอมลีก (รับฟงการอานหนังสือ) นั้น หมอลีกหรือจะเร (กวีหรือผูเชีย่วชาญใน
ศิลปะการประพันธ - นักเขียน)   มีบทบาทมากใกลเคยีงกบัพระ    เจาภาพตองเตรียมแทนอานหรือ
ที่นั่งสําหรับอาน ไวตรงกลางของหองติดฝาหรือทิศที่มีพระพุทธรูป ซ่ึงจะยกสูงกวาที่นั่ง ผูมารวม
งาน แทนอานนั้นตกแตงดวยฝาตาแสง PvdvsQcr (แผงราชวัติ) อยูสองขางแทน มีตนกลวย
และตนออยปกหัวทายแผง และแผงมีผาปลูาด หรือพรมปูที่ที่นั่ง ถึงวันงานใชเวลาวาง ซ่ึงเปนเวลา
เสร็จพิธีถวายทานพระสงฆ หรือเวลากอนรับประทานอาหารกลางวัน หรือหลังอาหารกลางวัน หรือ
หลังอาหารมื้อค่ํา เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือทั้งสามเวลา ทําพิธีการอานได หมอลีก (ผูอาน) หันหนาไป
ทางฝาหรือทางที่มีพระพุทธรูป ผูมารวมงานทุกคนนั่งขางหลังผูอาน ผูชายผูหญิงและหนุมสาวตาม 
ลําดับ อานจบหนึ่งกณัฑหรืออานจบหนึ่งตอนก็หยุดพกั ทานอาหารวางหนึ่งครั้ง จบสิ้นหนึ่งวนัแลว
เจาภาพมกีารสมนาคุณแกหมอลีกดวยขาวตอกดอกไมธูปเทียนและอัฐปจจัยรวมเครือ่งไทยทานดวย 
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หมอลีกขึ้นนั่งแทนอาน  จะเปนผูชํานาญชายหรือผูชํานาญหญิงผูใดผูหนึ่ง  ซ่ึงเปนผูที่
ชาวบานเคารพ   ซ่ึงเปนผูที่เจาภาพเชิญมา   การอานหนังสือในที่นี้ เรียกวา  ฮอลีก ehv:ligr;
งานตางๆที่ไดกลาวมาทั้งหมด  งานไหนกด็ี   พระมีบทบาทในการใหศลีเทศนพระธรรมที่เกี่ยวของ 
อยางยอ  ใหพรและรับเครื่องไทยทานเทานั้น  พระสวนมากไมมาเขารวมในการอาน เชน หมอลีก 
และปวงชน   ถึงแมวาเปนบทพระธรรมก็ตาม 
 

 หนังสือที่อานหรือฮอนั้น ไมใชภาษาบาลีหรือภาษาชนชาติอ่ืน เปนภาษาไตเทานั้น แมจะ
เปนพระธรรมหรือพระไตรปฎก   การอานหรือฮอนั้น   โดยมากแลว   พระไมมาเขารวม   การที่ชาว
ไตสรางพระธรรมหรือพระไตรปฎกถวายทานนั้น   มีความประสงคเพื่ออานเผยแพร  หรือกระจาย
ความรูใหแกปวงชนทั้งปวง       การสราง    การเขียนหนังสือ   หรือการคัดลอก    เหลานั้น   พระผู
ชํานาญในศิลปะการประพันธ    หรือการคัดลอกอีกตอหนึ่งก็ทําได   พระธรรม   พระไตรปฎกแปล
เปนภาษาไตในรูปแบบฉันทลักษณและรอยกรองที่มีความไพเราะ   แลวนํามาอานหรือฮอใหมี
ความรูทั่วกันทั้งปวงชน 
 

นอกเหนือจากการสืบทอดความรูทางฮอลีก (พิธีการอาน) แลว ในงานตางๆ ดังกลาวนั้น 
เชน งานบวชพระหรือเณร  ชาวไตยังมีการโตวาที การขับรอง เพื่อฝกการใชไหวพริบ  หรือเชาวน
ไว หรือการทดสอบปญญาไวและความรูเทาทัน ในการขับรองเปนทํานอง ความว็อกสด (ความว็อก
ที่คิดขึ้นในขณะนั้น)    การโตวาทีนี้   ชายหญิงทุกคนเขารวมได  จะแบงเปนสองกลุม  คือกลุมชาย
และกลุมหญิง    กลุมใดกลุมหนึ่งเริ่มเรื่องใดเรื่องหนึ่ง    ขับรองความว็อกหาตัว (ว็อกหาพยางค) 
หรือว็อกเจ็ดตัว (ว็อกเจ็ดพยางค)     หรือว็อกเกาตัว (ว็อกเกาพยางค)    หรือพยางคมากกวา   อีกฝาย
หนึ่ง (อีกกลุมหนึ่ง) จะโตตอบ (ตอบมาในเรื่องซึ่งฝายเริ่มตั้งไวนั้น) ในทํานองว็อกเดียวกัน ดวย
ไหวพริบที่เฉลียวฉลาดอยางทันทวงที    หากโตตอบไดก็จดคะแนนไว    การโตวาทีขับรองนี้ 
นาสนใจ   นาชื่นชมมาก   และสนุกสนานรื่นเริงมาก   ไพเราะมากและกระจายความรูไดดี โตตอบ
กันไปโตตอบกันมาตลอดทั้งวัน  และตลอดทั้งคืน   มีเครื่องดนตรีบรรเลงตามดวย  กลุมชายกับ
กลุมหญิง    ทั้งผูเยาวชนและผูสูงวัย      แขงไหวพริบทางปญญากัน      ตางฝายตางมีความปรารถนา
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อันแรงกลาที่จะแขงหรือเพื่อประสบความสําเร็จ    กลุมใดมีชัยชนะหรือประสบความสําเร็จ  ไดขี่
หลังกลุมสูไมได ( แพ ) วนรอบที่จัดงาน19  
 
 

การถายทอด หรือการสบืทอด 
 

ตัวลูช่ืออยาใหหาย   ตัวตายลายอยาใหเนา dUwrlU.juiwr;yv,H;hao dUwrdao 
lao:yv,H;nwr; (รางกายจะสิ้นใจแลว ช่ือของตนอยาใหหายตาม และตัวไดเสียชีวิตแลว
วิธีการตางๆ ที่ตนทําเปน   หรือเทคนิคการทํางานของตนตางๆ นั้น   อยาใหเนาเปอยตามไปดวย)  
สุภาษิตนี้     เปนสิ่งกระตุนใจ  หรือบทปลุกใจ   ชนชาวไตใหจดบันทึกประสบการณ  เพื่อเขียนวิชา 
ความรูของตนไวใหลูกหลาน เผ่ือชนรุนหลังไดสืบทอดเอาไปใชประโยชนไดตอไป (เปนวิทยา 
ทาน)   แตโดยมาก  ชาวไตไมนิยมเขยีนชื่อไวใหโดยทางตรง  ในหนังสือพับสารที่เขียนไว   แตโดย
ทางออมจะบอกชื่อ  สภาพของถิ่นที่อยู  ช่ือหมูบาน หรือเมือง ความเปนอยูของตนไวในเลม ชองที่
พอเหมาะไวไดระลึกถึง  หนังสือหรือวรรณศิลป และนักเขียนชาวไตที่มีระดับยอดเยีย่ม ที่เปน
มรดกตกทอดมาแตโบราณ  ใหชาวโลกนานาชาติไดทอดตาเห็น  เปนพื้นเพมัน่คงก็มีมาก  เชน  
เจาคิงหลวง jwr;kicr:lUcr (เจาธรรมทินนะ) (พ.ศ. 2084 - 2183) ถ่ินกําเนดิเมืองติ๋ง ปจจบุัน
อยูในดินแดนสาธารณรัฐประชาชนจนี เปนผูเชี่ยวชาญทางดานวรรณกรรมทั้งรอยกรอง และรอย
แกว ตํารายา ตําราโหราศาสตร ฯลฯ เจากางเสือ jwr;gacr:sUiwr (พ.ศ. 2320 - 2425) ถ่ิน
กําเนิด บานนาแกง เวยีงเลา เชียงตอง (ทองเหลือง-ทองแดง) เขตเมืองนาย  มีความรูเชีย่วชาญทั้งทาง
ธรรม และทางโลก  วิชาไสยศาสตร กระบี่กระบอง เชิงหอกเชิงดาบ เจากอหลี jwr;egv:lI, 
(พ.ศ. 2390 - 2463) ถ่ินกําเนดิ บานจอก หนองขาวหลาม เมืองปน มีความรูทั้งทางธรรมฝายไท และ
ฝายลานนา เจานางคํากู jwr;nacr:kmr:gU, (พ.ศ. 2397 - 2478) ถ่ินกาํเนดิ บานแกง เวยีงเลา 
เมืองนาย เปนบุตรสาวเจากางเสือ   เจาเมืองหนอง jwr;mUicr:nzcr  (พ.ศ. 2397 - 2449)  ถ่ิน

                                                 
19 Shan Manuscripts Part I, B.J. Terwiel and Chaichuen Khamdaengyodtai, Frana Steiner Verlag, Stuttgart, 
Germany, 2003, p 43. 
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กําเนิด บานโจงยาว เมืองหนอง     และเจาหนอคํา jwr;env,kmr: (พ.ศ. 2400 - 2459)  ถ่ิน
กําเนิด  เมืองหนิม  เขตแกซหีมานจาน 
 

 ศิลปะการเขียน การสรางลีกโหลง เปนศิลปาชีพแขนงหนึ่ง  หมอลีกหรือจะเร (นักเขียน) 
หรือผูคัดลอก จําเปนตองมีหองเก็บเครื่องเขียนครบอยางเปนพิเศษ เชน กระดาษสา กาว กาวยางไม 
น้ํารัก สาลอ sv,elv: (ฝุนผสม) เปนตน  เมื่อไดรับการสั่งสรางหนังสือพับสา หรือเขียนเปน
บทกวีใหมขึ้น หรือส่ังใหคัดลอกทําเลม จะไดหยิบใชไดทันที  หมอลีก (นักเขียนหรือผูคัดลอก) ที่
เฉลียวฉลาดหรือที่มีปญญาและไหวพริบดี จะเขียนชื่อหรือชีวประวัติของตนลงไปในชองโคลง
กลอนที่เหมาะสมกับเรื่องราวของตนฉบับ   เปนบทโคลงกลอนระบบเดียวกัน  ช่ือบานถิ่นฐานของ
เจาศรัทธาเดิม (ผูเร่ิมสรางหนังสือ) ก็ใหมีอยูคงเดิม  ประวัติช่ือเมืองและสังคม การครองชีพ และ
เนื้อเร่ือง รวมทั้งระบบการประพันธใหอยูคงเดิม  ประมาณการใชหนากระดาษใหพอดี 
 
 หากจางคัดลอกอยางเดียว  คาจางปรกติ  หากเขียนบทกวีใหมคาจางแพงขึ้นมาก และใช
เวลามาก  เขียนลงเรียบรอยแลว หากมีการตกแตงลงรักปดทองคํา ใชสาลอ sv,elv: ประดับ
เปนลวดลาย  ประดับเพชรพลอย (อัญมณี) หรือกระจกสี อยางประณีตก็เปนราคาแพงมาก  เมื่อ
ตกแตงเรียบรอยแลวนั้น  หนังสือพับโตบ พับสานั้น  หากวางไวไมไดเปด จะดูเหมือนทองคําแทง
ใหญๆ วางไว  ยิ่งมีเพชรพลอยอัญมณีหรือกระจกสีประดับไว   ยิ่งดูเหมือนเมล็ดพลอยอัญมณีวาง
อยูบนทองคําแทง  เปนสิ่งมีคาทางดานศิลปะมาก หนาปกหลังสือใบลานก็ตกแตงแบบนี้เชนเดียว 
กัน   หนังสือใบลานและพับสาตางๆ เหลานี้  คือ  มรดกล้ําคาของชนชาวไต  ชนเผาตระกูลไตทั้งนั้น 

 
 

ขอสรุป 
 

ความไต เปนลีกไต gfamr:do: bqnrligr;do: ( ภาษาไต คือ หนังสือหรือสัญลักษณไต ) 
ลีกไต เปนเลือดไต ligr;do: bqnrlUidr;do: ( หนังสือไต คือ เลือดไต ) 
เลือดไต เปนเมืองไต lUidr;do; bqnrmUicr:do: ( เลือดไต คือเ มืองไต หรือประเทศชาติ ) 
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ขอความขางบนนี้ ทําใหเขาใจเรื่องของคนและชนชาติ เพื่อใหเขาใจกลุมชาติพันธุไต และ
กลุมชนเพื่อนบาน โดยมองผานความเคลื่อนไหว ทางสังคมวัฒนธรรมและแรงผลักดัน ทาง
เศรษฐกิจการเมือง ของกลุมชาติพันธุหรือชนเผา ซ่ึงรวมตัวเปนชนชาติประเทศ ซ่ึงมีการใชภาษาไต
เปนสื่อกลาง ในการดํารงชีวิตอยูรวมกัน 
 

 ดังที่กลาวมาแลว ชนชาวไตใชภูมิปญญาชนชาติของตนผลิตอุปกรณใชในการบันทึกวิชา
ความรูที่เปนภูมิปญญาของตนขึ้นเอง  จึงมีคําศัพทเปนของตน  วัตถุดิบที่ใชในการผลิตก็ใชวัตถุ
ธรรมชาติแวดลอม ใชทรัพยากรธรณีแวดลอมในทองถ่ินของตนผลิตขึ้น รวมทั้งวิธีตกแตง การเก็บ
รักษา การเผยแพรและการกระจายความรูตางๆ ลวนแตมาจากภูมิปญญา ความอุตสาหะ พากเพียร
ของหมอลีก ( กวี ) ชนชาวไตทั้งส้ิน และเปนมรดกรวมของชนชาวไต 
  

หวังเปนอยางยิ่งวาภาษและหนังสือ ซ่ึงเปนเอกลักษณของชนชาติตระกูลไต จะเจริญ 
กาวหนาขึ้นเปนอยางยิ่งในอนาคต   หรือในยุคสมัยชนรุนตอไป 


