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บทคัดย.อ 

ขับลื้อ เป+นศิลปะการแสดงประเภทการขับร9องเพลงพื้นบ9านของชาวไทลื้อ ท่ีใช9นำเรื่องราวตำนานทาง

พระพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิต การเก้ียวพาราสี และปฏิภาณไหวพริบในการคิดบทคำ

ร9องทันทีทันใด เนื้อเรื่องในการขับเรียกวMา “คำขับ” มีลักษณะเป+น “รMาย” มีเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบคือ 

ปQRไม9ไผM เรียกวMา ปQRล้ือ จำนวน ๑ เลา แบMงลักษณะสำเนียงการขับออกเป+นสามสำเนียง ได9แกM สำเนียงสิบสองปVน

นา สำเนียงยอง และสำเนียงประยุกตW การขับลื้อสามารถพบเห็นได9ในงานมงคลภายในชุมชนของชาวไทล้ือ 

หรืองานแสดงทางวัฒนธรรมประจำปQ การเป+นศูนยWกลางด9านสุนทรียะในชุมชน ที่คอยเสริมสร9างความสุข 

ควบคูMไปกับการเรียนรู9 และการสร9างความสัมพันธWให9เกิดขึ้นในชุมชน สังคมชาวไทลื้อแล9ว การดำเนินชีวิตท่ี

เกี่ยวข9องกับเทคโนโลยี และโลกออนไลนWจึงทำให9บทบาทของการขับลื้อต9องปรับตัวให9เข9ากับยุคสมัยตMอการ

เป+นพลังขับเคลื่อน และการมีสMวนรMวมทางวัฒนธรรมของสังคมยุคดิจิทัล ด9วยการทำหน9าท่ีเป+นสื่อกลางในการ

บอกเลMา นำเสนอเรื่องราวความเป+นไปในสังคม จึงทำให9การขับลื้อเปรียบเสมือนนักสื่อสาร นักประชาสัมพันธW 

ที่คอยเป+นพลังในการขับเคลื่อนสร9างความรMวมแรง รMวมใจ รMวมมือในงานสำคัญหลายตMอหลายครั้งตั้งแตMสังคม

ในหนMวยเล็กในชุมชน จนถึงสังคมที่เป+นหนMวยใหญMดังเชMนสังคมยุคดิจิทัลเพื่อให9เกิดการมีสMวนรMวมตMอการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชาวไทลื้อและคนทั่วไปอยMางตMอเนื่อง อยMางไรก็ตามข9อเสนอแนะในสMงเสริม

คุณคMา และสนับสนุนศิลปะการแสดงขับล้ือ เชMน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข9องกับการ

ขับลื้อเพื่อเป+นการเป]ดให9มีพื้นที่แสดง สMงเสริมการจัดตั้งศูนยWการเรียนรู9ด9านการขับลื้อ เสริมสร9างความรู9เพ่ือ

ผลิตครูสอนการขับลื้อ สMงเสริมการประชาสัมพันธWเผยแพรMให9เยาวชนได9รับรู9และมีความเข9าใจอยMางทั่วถึง มีการ

จัดเก็บบันทึกคำขับให9เป+นลายลักษณWอักษรในรูปแบบภาษาไทย เป+นต9น 

 

คำสำคัญ : ขับล้ือ / ดนตรี / ไทล้ือ / วัฒนธรรม / สังคมยุคดิจิทัล 

 

 

Abstract 

Kub Lue is a kind of Tai Lue's singings that needs sagacity to improvise lyrics instantly. 

Sometimes stories in Buddhism or Tai Lue’s tradition as well as people’s daily lives or activities 

are used to compose the lyrics.  This kind of singing is accompanied by a flute called " Pee 

Lue" .  The story of singing is called “Kham Kub”. It looks like “Casting” There is a musical 



2 

 

instrument to accompany the bamboo flute, called Pi Lue, number 1, divided into three 

accents; namely Xishuangbanna accent, Yong city accent, and applied accent. Lue can be 

seen in auspicious events within the Tai Lue community. or annual cultural show Being an 

aesthetic center in the community that enhances happiness along with learning and building 

relationships in the community Tai Lue society lifestyle related to technology, And the online 

world, therefore, the role of Lue has to adapt to the era to become a driving force. and 

cultural participation in the digital society. by acting as a medium for telling present a story 

about the possibility of society Therefore, driving Lue is like a communicator. publicist Which 

is waiting to be the driving force to create cooperation and cooperation in important tasks 

many times since the society in the small unit in the community to a society that is a large 

unit such as a digital society in order to continually contribute to improving the quality of life 

of the Tai Lue society and the general public. However, suggestions in promoting values and 

to support the performing arts of Lue, such as supporting cultural activities related to Lue to 

open up a space for performances Promote the establishment of a Lue Learning Center 

Enhance knowledge to produce Lue teachers Promote public relations and disseminate the 

youth to know and have a thorough understanding. Records of driving words are kept in written 

form in Thai language, etc. 

 

Key words: Cultural / Digital Society / Kub Lue / Music / Tai Lue 

 

 

บทนำ 

ไทล้ือ เป+นกลุMมชาติพันธุWกลุMมหน่ึงท่ีเข9ามาต้ังถ่ินฐานบ9านเรือนอาศัยอยูMภายในขอบเขตดินแดนประเทศ

ไทยมาเป+นเวลานานกวMาสองร9อยปQแล9ว ในอดีตมีการกวาดต9อนผู9คนให9ไปอาศัยตามเมืองตMาง ๆ พบมากในเขต

ภาคเหนือ ได9แกM จังหวัดเชียงราย เชียงใหมM พะเยา ลำปาง ลำพูน แพรM และนMาน กลุMมไทลื้อเป+นกลุMมที่มีอัต

ลักษณWทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนกลุMมหนึ่ง ตั้งแตMเสื้อผ9า เครื่องแตMงกาย อาหารการกิน ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ความเชื่อ ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิต ชาวไทลื้อ เป+นกลุMมคนที่พูดภาษาตระกูลไต มีถิ่นฐานเดิมอยูMในเขตสิบ

สองพันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวจีนเรียก ชาวไทลื้อวMา “หล่ี” หรือ “ สุMยไปอ่ี” และเรียกเมือง

เชียงรุ9ง เมืองหลวงของไทลื้อวMา “เชอหล่ี” ชาวไทลื้อนิยมตั้งบ9านเรือนอยูMตามที่ราบลุMมแมMน้ำ และที่ราบ

ระหวMางหุบเขา โดยมี “น้ำของ” หรือแมMน้ำโขงเป+นแมMน้ำสำคัญ รวมถึงแมMน้ำสายยMอยที่ไหลผMานเมืองตMาง ๆ 

เชMน น้ำฮ9าไหลผMานเมืองฮ9า น้ำเฮ็มไหลผMานเมืองเฮ็ม เป+นต9น การที่มีแมMน้ำโขงไหลผMานทำให9รัฐสิบสองปVนนา 

แบMงออกเป+นสองฝVRง คือ ฝVRงตะวันตกหกพันนา และฝVRงตะวันออกหกพันนา มีความเป+นไปได9วMาชาวไทลื้อจะเป+น

กลุMมไทแรกเริ่มที่ถือกำเนิดขึ้นในจีนตอนใต9 แล9วอพยพไปตั้งถิ่นฐานตามแหลMงตMางๆ จนเกิดเป+นกลุMมไตอื่นๆ 
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ตามมา โดยหลักฐานที่ชัดเจนที่สุด คือ การแตกสายตระกูลออกไปเป+นชาวไท-ยองและชาวไทเขิน ในเขตเมือง

เชียงตุง ประเทศสหภาพเมียนมารW ซึ่งมีขนบธรรมเนียม ความเชื่อและวิถีชีวิตที่คล9ายคลึงกันคนไทกลุMมอื่นใน

หลาย ๆ พ้ืนท่ี 

ในชMวงประมาณปQ พ.ศ.๒๓๒๕ ชาวไทลื้อในแคว9นสิบสองปVนนา ได9ถูกพระยากาวิละทำการกวาดต9อน

จากสิบสองปVนนามายังเชียงใหมM เพื่อตั้งชุมชนตMางๆ หรือที่เรียกวMา ยุค “เก็บผักใสMซ9า เก็บข9าใสMเมือง” การเก็บ

ข9าใสMเมืองนั้น  ขั้นต9นออกเกลี้ยกลMอมหวMานล9อมให9อพยพเข9ามารMวมสร9างพัฒนาบ9านเมือง ตMอมากลายเป+นการ

ใช9กำลังกวาดต9อนเทครัว สMงกองทัพออกไปทำสงครามกวาดต9อนถึงเขตพมMา เขตสิบสองปVนนา คนที่ถูกเทครัว

อพยพลงมาจึงมีหลายเผMาพันธุW นับแตMกระเหรี่ยง ตMองซู เงี้ยว ไท-ยอง รวมถึงไทลื้อด9วย และในปQ พ.ศ.๒๔๙๒ 

เกิดการนำระบอบการปกตรองแบบคอมมิวนิสตWมาใช9 ชาวไทลื้อในสิบสองปVนนาเริ่มย9ายถิ่นฐาน และทยอย

ออกจากเมืองมาเรื่อย ๆ และในปQ พ.ศ.๒๕๐๑ เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญM ชาวไทลื้อในสิบสองปVนนาจึง

หลบหนีออกเมืองมากที่สุดไปหลากหลายทิศทาง เชMน สายที่ ๑ เข9าสูMเมืองเชียงตุง ประเทศพมMา สายที่ ๒ เข9าสูM

เมืองยอง ประเทศพมMา สายที่ ๓ เข9าสูMเมืองสิงหW-เมืองอู� ประเทศ สปป.ลาว และสายที่ ๔ เข9าสูMทางจังหวัด

เชียงราย เชียงใหมM ของประเทศไทย 

 

 

ขับลื้อ : ศิลปะการแสดงของชาวไทลื้อ 

ศิลปะการแสดงของชาวไทลื้อมีหลายประเภท เชMน การฟ�อนดาบ การฟ�อนเจิง ตบมะพาบ ฟ�อนนก 

ฟ�อนปอยบั้งไฟ ขับป�าหาโหล (เข9าป�าหาฟ น) ขับโลงน้ำ โลงหนอง และการขับลื้อ ซึ่งเป+นการขับร9องเพลงชนิด

หนึ่งของชาวไทลื้อ มีลักษณะของทำนองที่สอดรับกับเนื้อร9องอยMางไพเราะลงตัว โดยใช9ไหวพริบในการคิดบท

ร9องทันทีทันใด หรือจะนำเอาเรื่องราวในพระพุทธศาสนา เรื่องราวของการเลMาเรื่องประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม

ของชาวไทลื้อในรอบปQ หรือกิจกรรมที่เกี่ยงข9องกับการทำมาหากิน การขับลื้อจะขับร9องรMวมกับเครื่องดนตรี

ประเภทปQRเรียกวMา “ปQRลื ้อ” อีกจำนวน ๑ เลา ปQRลื ้อ เป+นปQRไม9ไผM มีขนาดความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ ๔๕ 

เซนติเมตร โดยขนาดของปQRจะสัมพันธWกับลักษณะคุณภาพของเสียง เชMน หากชMางขับลื้อเป+นผู9หญิงซึ่งมีเสียงสูง 

ชMางปQRจะเลือกปQRขนาดเล็ก เพราะปQRขนาดเล็กนั้นจะให9เสียงที่สูง ถ9าหากชMางขับลื้อเป+นผู9ชายเสียงจะใหญM ชMางปQRก็

จะเลือกใช9ปQRที่มีขนาดใหญMขึ้นไป ดังเชMน ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศW (๒๕๔๒: ๒๐) ได9กลMาววMา ขับลื้อ เป+นศิลปะการ

ขับร9อง  ในลักษณะวรรณกรรมผสมดนตรี  สMวนท่ีเป+นวรรณกรรมในการขับลื้อ คือ “คำขับ” หรือ “คMาวขับ”  

สMวนที่เป+นดนตรี คือ ทำนองและลีลา  ซึ่งมีทำนองเดียวสำหรับให9ชMางขับด9นคำขับโดยไมMมีข9อจำกัดตายตัวใน

ด9านความยาวของวรรค ขับลื้อมีผู9นำเสนอสองฝ�าย คือ ผู9ขับร9องกับผู9เลMนดนตรี  ผู9ขับร9องเรียกวMา “ชMางขับ”  

สMวน ผู9บรรเลงดนตรี เรียกวMา “ชMางปQR”  ซึ่งชMางขับและชMางปQRใช9วิธีเดียวกันในการดำเนินเพลง คือ ใช9วิธีด9น 

(Improvisation) โดยมีเกณฑWที่จะใช9รMวมกัน  เพื่อให9คำขับและทำนองมีความสอดคล9องกันอยMางไรก็ตาม ใน

สภาพปVจจุบันศิลปะการแสดงการขับลื้อกำลังถูกภัยคุมคามอยMางนMาเป+นหMวงด9วยปVญหาการขาดผู9สืบทอด และ

การขาดความตระหนักในการรักษามรดกภูมิปVญญาทางวัฒนธรรมของตนเองจากเยาวชนเทMาที่ควร การเข9า

ศึกษาในระบบโรงเรียน หรือการทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวทำให9คนไทลื้อบางสMวนไมMอาจทุMมเทเวลา การ
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ฝ¥กฝนในการท่ีจะเป+นชMางขับลื้อ หรือวMาเป+นชMางเป�าปQR ด9วยความท่ีต9องมีการฝ¥กฝนทMวงทำนอง การฝ¥กให9เป+นผู9มี

ปฏิภาณไหวพริบ ในการคิดบทขับลื้อทันทีที่แสดง จึงทำให9ผู9ที่จะเป+นชMางขับลื้อได9ต9องมีประสบการณWและผMาน

การฝ¥กฝนมามากพอ 

 

ความเป+นมาของการขับล้ือ 

การศึกษาถึงประวัติความเป+นมาของการขับลื้อ ผู9เขียนได9ดำเนินการศึกษาสองแนวทางด9วยกัน คือ 

จากการสัมภาษณWผู9เฒMาผู9แกMชาวไทลื้อที่มีความรู9ด9านการขับลื้อ และข9อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข9องที่มี

อยูMอยMางจำกัด ซึ่งสMวนใหญMเป+นเรื่องราวอ9างอิงจากตำนาน อยMางไรก็ตามพอสรุปข9อมูลความความเป+นมาของ

การขับลื้อโดยสรุป กลMาวคือ ศิลปะการแสดงการขับลื้อ เป+นศิลปะการแสดงที่ผู9สูงอายุชาวไทลื้อได9ให9ข9อมูล

ตรงกันวMา เมื่อวัยเยาวWนั้นได9พบเห็นผู9เฒMาผู9แกM บรรพบุรุษของตนในหมูMบ9าน (สิบสองปVนนา หรือเมืองยอง) ขับ

ร9องเลMนกันเป+นเรื่องธรรมดา เมื่อมีกิจกรรมงานสำคัญในหมูMบ9านชMางขับเหลMานี้จะได9รับเชิญไปขับแสดงความ

ยินดี หรือขับเพื่อสร9างความรื่นเริงในหมูMบ9านเสมอ และเชื่อวMาการขับลื้อนี้มีการต9นกำเนิดมาไมMน9อยกวMาร9อยปQ

กMอนหน9าน้ี นอกจากนี้ยังปรากฏข9อมูลเรื่องเลMาเกี่ยวกับการขับลื้อในลักษณะนิทานพื้นบ9าน กลMาวคือ “... 

กาลครั้งหนึ่งในสมัยพระเจ9าสะหนี่ฟ�า มีผึ้งหลวงมาเกาะในวิหารทำให9ชาวไทลื้อไมMสามารถที่จะเข9าไปทำบุญฟVง

ธรรมในวิหารได9 เนื่องจากเกิดความรำคาญและกลัวอันตรายจากตัวผึ้ง เจ9าสะหน่ีฟ�าจึงได9ประกาศหาผู9ที่มี

ความสามารถในการขับ มาขับร9องไลMผึ้ง ในครั้งนั้นมีทั้งชาวไทเขิน ไท-ยอง ไทใหญM เข9ามาร9องขับไลMแตMก็ไมM

สำเร็จ จนกระทั่งมีชMางขับที่เป+นชาวไทลื้อมาขับร9องโดยใช9ปQRเป�าคลอการขับ จนสามารถขับไลMผึ้งออกไปจาก

วิหารได9 พระเจ9าสะหนี่ฟ�าจึงมอบรางวัลให9กับชMางขับชาวไทลื้อที่สามารถขับไลMผึ้ง เป+นทองคำหนัก ๑ บาท 

และเรียกการขับร9องน้ีวMา “ขับล้ือ” นับแตMน้ันมา (สัมภาษณW, ๒๕๕๖, ทองพูน ยาวิเลิง วิชัย ศรีจันทรW แก9ว แสง

งาน ก9อน อุMนคำ แก9ว มาไกล)  

 

ลักษณะทางฉันทลักษณW 

การขับลื้อ ถึงแม9วMาจะเป+นการขับที่มีการคิดเนื้อร9องโดยฉับพลัน แตMหากสังเกตถึงคำในบทขับแล9วจะ

พอวMามีการใช9หลักการสัมผัสของคำร9องจะเป+นไปอยMางไมMตายตัว บทคำ หรือคำขับ เป+นคำประพันธWที่คล9ายกับ

รMาย ใช9บรรยายเรื่องราวให9คล9องตามบังคับสัมผัสตMางๆ กันไปทุกวรรค ไมMกำหนดส้ันยาว ขึ้นอยูMกับเนื้อความท่ี

แตMง ไมMมีการกำหนดกฎเกณฑWไว9วMาจะต9องมีกี่วรรค มีกี่คำ แตMลักษณะของการสMงสัมผัสจะสMงคำท9ายวรรคต9นไป

ยังคำหนึ่งคำใดในวรรคตMอไป คำขับจะไพเราะด9วยถ9อยคำที่นำมาเรียบเรียง ไมMมีบังคับเอก โท อันใด ดังน้ัน 

ฉันทลักษณWของการขับลื้อ จึงมีลักษณะเป+น “รMาย” สMวน “คำขับ” หรือบทขับลื้อ นอกจากการขับร9องโดย

ปฏิภาณแล9ว การขับร9องที่ใช9บทขับที่มีลักษณะเฉพาะของเนื้อหาเป+นสิ่งสำคัญที่ชMางขับลื้อต9องเรียนรู9 และ

ฝ¥กฝนเพื่อนำมาใช9เป+นบทนำในชMวงเริ่มต9นแสดง ซึ่งบทขับเหลMาน้ียังมีหลักฐานบันทึกไว9อบูMบ9างเป+นตัวอักษร

ของชาวไทลื้อ คล9ายอักษรล9านนา โดยเขียนบันทึกไว9ในแผMนพับที่ทำจากกระดาษสา เรียกวMา “ปV¨บ” ทั้งน้ีจาก

การวิเคราะหWจัดกลุMมประเภทคำขับที่ใช9ในการขับลื้อ พบวMา เนื้อเรื่องที่นิยมนำมาดัดแปลงสำหรับการขับล้ือ 

แบMงออกเป+น ๕ ประเภทหลัก ๆ ได9แกM (1) เรื่องราวทางพระพุทธศาสนา และตำนาน (2) บทขับประกอบงาน
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ประเพณี พิธีของครอบครัวหรือชุมชน (3) บทขับที่สอดแทรกคติ สอนใจ (4) บทเกี้ยวพาราสีระหวMางชาย-หญิง 

และ (5) การอบรมส่ังสอนให9ความรู9 

 

ลักษณะทางทำนอง 

ทำนองการขับลื้อ เป+นองคWประกอบที่มีความสัมพันธWกันระหวMางการขับร9อง กับทำนองปQR (ปQRลื ้อ) 

เนื่องจากชMางขับจะฟVง และยึดระดับเสียงปQRเป+นหลักในการเทียบเสียงทำนองร9องของตนเอง โดยขณะเม่ือ

ดำเนินทำนองจะมีเสียงโน9ตหลักท่ีเกิดข้ึนเป+นระยะ หมายถึง ระหวMางท่ีชMางขับล้ือขับร9องดำเนินทำนองไปพร9อม

กับชMางปQRที่เป�าดำเนินทำนองปQRของตนไปพร9อมกันนั้น จะพบเสียงที่มีระดับเดียวกัน หรือเสียงกลมกลืนกัน

เกิดขึ้นเป+นระยะ ๆ ระหวMางทำนองการขับร9องกับทำนองการเป�าปQR เรียกเสียงนี้วMา “โน9ตหลักของทำนอง1” 

(Structural Pitch) ทั้งนี้ ในการเก็บข9อมูลภาคสนามพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา ผู9เขียนมีข9อค9นพบถึง

ลักษณะการขับลื้อกลMาวคือ ถึงแม9วMาชาวไทลื้อโดยทั่วไปจะเรียกศิลปะการแสดงการขับลื้อเชMนเดียวกันด9วย

เหตุผลเรื่ององคWประกอบของการแสดงที่เป+นการขับร9องเพลงภาษาลื้อเข9ากับนักดนตรีที่เป�าปQRโดยชMางขับลื้อใช9

ปฏิภาณไหวพริบในการบอกเลMาเนื้อเรื่อง อยMางไรก็ตามเมื่อพิจารณาลงลึกในรายละเอียดของการขึ้นต9นคำขับ 

สำเนียงภาษา ทMวงทีความกระชับของทำนอง และรูปแบบการเอื้อนคำของการขับลื้อจากชMางขับลื้อ และชMางปQR

ในหลาย ๆ พื้นท่ี ทำให9พบข9อแตกตMางทางวัฒนธรรมของการขับลื้อที่สามารถแบMงออกเป+น ๓ รูปแบบ ได9แกM 

(๑) แบบสำเนียงสิบสองปVนนา (๒) แบบสำเนียงยอง และ (๓) แบบสำเนียงประยุกตW โดยมีรายละเอียดของแตM

ละกลุMม ดังน้ี 

๑. การขับล้ือแบบสำเนียงสิบสองปVนนา 

พบที่การขับลักษณะนี้โดยกลุMมพMอครูแมMครูด9านการขับลื้อ ณ บ9านทMาข9าม ต.ทMาข9าม อำเภอเวียงแกMน 

จังหวัดเชียงราย ลักษณะการขับในสำเนียงสิบสองปVนนา มีลักษณะท่ีสังเกตได9ชัดเจน คือ คำขึ้นต9นของการขับ

จะขึ้นต9นด9วยคำวMา “เออ .... เฮ&ย นอ ....” และมีลีลาทMวงทำนองการขับที่ช9า หรือจังหวะนับประมาณ 75-78 

คร้ัง/นาที (75-78 bpm.) ดังตัวอยMางท่ี ๑ ดังน้ี 

 

 
1 เสียงหลักของทำนอง ที่ทั้งทำนองรAองและทำนองดนตรีจะตAองมาเลFนเสียงดนตรีนี้พรAอมๆ กัน จากนั้นก็แยกเสียงไปตาม

อิสระของตนเอง อีกสักพักก็บรรเลงเสียงกลับเขAามาพบกันอีก ทำอยFางนี้ไปเรื่อย ๆ เสียงที่มาเจอกันของเสียงทางรAองและเสียง

ทางเครื่องดนตรี นี้เราจึงเรียกวFา เสียงโนAตหลักของทำนอง 
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ตัวอย'างที่ ๑ การขับลื้อและการบรรเลงป9:ลื้อสำเนียงสิบสองป?นนา ท'อนขึ้น 

ที่มา: องอาจ อินทนิเวศ 

 

จากตัวอยMางที่ ๑ ถอดความหมายได9วMา “หญิงสาวเปรยวMาฝVนได9เจอ และกินอยูMกับชายหนุMมซึ่งเป+นคน

ดี วันนี้มาได9เจอพี่คนนี้ ถ9าได9ปรองดองเป+นฝVงเป+นผากันก็คงดี ชMวยกันทำมาหากิน น9องจะเป+นคนนั่งปVRนฝ�าย

ดูแลบ9านเรือนให9เอง” จากการสัมภาษณWชMางขับลื้อแบบสำเนียงสิบสองปVนนา ได9ข9อมูลวMา ตนเริ่มต9นฝ¥กขับล้ือ

เมื่ออายุประมาณ ๑๕-๑๖ ปQ (วันที่สัมภาษณWอายุ ๗๔ ปQ) เรียนรู9การขับลื้อจากการติดตามผู9เฒMาผู9แกMชMางขับล้ือ

ในหมูMบ9าน (หมูMบ9านในสิบสองปVนนา) ไปขับล้ือในชMวงปQใหมMสงกรานตW ฟVงจนจำได9 และจำมาขับอีก จึงได9รับการ

แนะนำจากครูชMางขับเป+นบางครั้ง (ครู คือ ผู9เฒMาผู9แกMในหมูMบ9าน) หลังจากแตMงงานมีครอบครัวได9รับการแตMงต้ัง

ให9เป+นชMางขับประจำตัวของผีเจ9าหลวง จึงได9ขับลื้อมาจนถึงปVจจุบัน (สัมภาษณW, ๒๕๕๗, ทองพูน ยาวิเลิง และ

ทองพูน) 

ในด9านการวิเคราะหWทางดนตรีของสำเนียงการขับลื้อแบบสิบสองปVนนา นั้น พบวMา การขับลื้อจะยึด

เกาะกับเสียงของปQRในลักษณะเสียงแนวเดียวกัน (Unison) เป+นสMวนมาก ลีลาการเคล่ือนท่ีของจังหวะมีความช9า

ในระดับ ๗๕ ครั้งตMอนาที การใช9เสียงโน9ตเมื่อเทียบกับเสียงโน9ตดนตรีสากล พบวMา ใช9เสียงขับตรงกับเสียงโน9ต

G-Bb–F#-G5 เมื่อพิจารณาความสม่ำเสมอการเกิดของเสียง เสียงขึ้นต9นและเสียงลงจบ วิเคราะหWในเชิงระบบ

เสียงของการขับร9องครั้งน้ีเมื่อจัดเรียงการปรากฏโน9ตของบันไดเสียงในลำดับที่ ๑-๓-๗ หรือ G-Bb-F# ซึ่ง F# 

เป+นตัวที่ ๗ ยกขึ้นครึ่งเสียง จึงสอดคล9องกับหลักทฤษฎีดนตรีตะวันตก โดยตรงกับบันไดเสียง G Harmonic 

Minor Scale 
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๒. การขับล้ือแบบสำเนียงยอง 

ขับลื้อแบบสำเนียงยอง พบวMาเป+นรูปแบบที่พบมากที่สุดในพื้นที่ศึกษา ชMางขับลื้อจะขึ้นต9นคำขับด9วย

คำวMา “...เจ+าเฮ&ยเจ+า ..... เฮ&ย...” นอกจากน้ีทMวงทำนองการขับ และลีลาการเป�าปQRจะมีลีลากระชับ สนุกสนาน

และเร็วกวMาแบบสิบสองปVนนา หรืออัตราจังหวะนับประมาณ 86 คร้ัง/นาที ข้ึนไป ดังตัวอยMางท่ี ๒ ดังน้ี 

 

 
 
ตัวอย'างที่ ๒ การขับลื้อและการบรรเลงป9:ลื้อสำเนียงยอง ท'อนขึ้น 

ที่มา: องอาจ อินทนิเวศ 

 

จากตัวอยMางที่ ๒ ถอดความหมายได9วMา “การได9สบตาน9องสาวคนงามเป+นที่ต9องตาพี่ น9องหน9าใสมี

คูMครองแล9วหรือยัง ชMวยตอบพี่หนMอยหรือแสดงสีหน9าให9พี่ได9รับรู9” การขับลื้อสำเนียงยอง ได9รับความนิยมมาก

ในกลุMมชาวไทลื้อ และถูกนำมาใช9เป+นลีลาในการขับมากที่สุด พบมากในชMางขับลื้อในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย 

อำเภอแมMสาย อำเภอเชียงแสน อำเภอแมMจัน อำเภอเวียงแกMนบางสMวน และอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป+น

ต9น โดยชMางขับลื้อทั้งหมดตMางให9ข9อมูลวMาได9รับการถMายทอดการขับลื้อมาจากครูที่เป+นพระ และครูผู9เฒMาใน

ชุมชนมาตั้งแตMสมัยเป+นวัยรุMน และได9เห็นการขับลื้อในลักษณะนี้มาแตMเด็ก (สัมภาษณW, ๒๕๕๗, จMอย และสิงหW

คำ แมMสาย) 

ในด9านการวิเคราะหWทางดนตรี พบวMา สำเนียงยอง ใช9ระดับเสียงแบบครึ่งเสียง (Chromatic scale) 

โดยมีโน9ตหลักเสียงที่ ๑ และมีเสียงข9างเคียงทั้งต่ำและสูงอยMางละครึ่งเสียงเป+นหลัก และมีเสียงที่เชื่อมกับบาง

ประโยคเกิดขึ้นบMอยครั้ง เชMน โน9ต G# - A – A# - E – F – G# - A ในที่นี้ โน9ต A คือเสียงหลัก มีเสียงโครมา
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ติดเกิดขึ้นคือ เสียง F# และ G# ทำนองจะเคลื่อนสามเสียงนี้เป+นหลัก บางครั้งมีการใช9โน9ต E และ F ซึ่งเป+น

โน9ต ลำดับท่ี ๕ และ ๖ นับจากเสียงหลักเป+นตัวเช่ือม 

 

 
 

ในกรณีน้ีได9รับการยืนยันจากชMางปQRจากแมMสาย โดยกลMาววMา การขับล้ือแบบเมืองยอง ใช9โน9ตเพียง ๒-๓ 

เสียง แตMละเสียงมีลักษณะเสียงใกล9เคียงกันมาก   

 

๓.  การขับล้ือแบบสำเนียงประยุกตW 

กลุMมสำเนียงประยุกตWเป+นกลุMมที่เกิดขึ้นใหมM เป+นการพัฒนา ดัดแปลงมารูปแบบการขับมาจากสำเนียง

ยอง แตMมีลีลาการเอื้อนคำท่ีอMอนช9อย มีลูกการใช9ลูกคำ และจังหวะที่ช9ากวMาสำเนียงแบบสิบสองปVนนา กลุMม

สำเนียงประยุกตWน้ี พบท่ีกลุMมชMางขับล้ือหัวก9าวหน9าในพ้ืนท่ีอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ดังตัวอยMางท่ี ๓ ดังน้ี 

 

 
 

ตัวอย'างที่ ๓ การขับลื้อและการบรรเลงป9:ลื้อแบบสำเนียงยอง ท'อนขึ้น 

ที่มา: องอาจ อินทนิเวศ 

  

จากตัวอยMางท่ี ๓ ถอดความหมายได9วMา “จะเลMาเร่ืองตำนานไทล้ือ ให9ลูกหลายได9ฟVงเป+นตำนานสืบสาน

ตMอๆ กันไป เริ่มขึ้นที่สิบสองปVนนา บ9านเมืองเกิดความทุกขWยากลำบาก บ9างครอบครอบต9องอพยพย9ายถิ่นฐาน
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ไปตั้งเมืองใหมMยังที่ตMาง ๆ จนกลายเป+นตำนานดังเรื่องราวการย9ายถิ่นของชาวไทลื้อ” การขับลื้อสำเนียง

ประยุกตW มีผู9นำในการสร9างสรรคW คือ นายวิชัย ศรีจันทรW ซ่ึงเป+นชMางขับล้ือ และนักแตMงเพลงคนสำคัญในจังหวัด

พะเยา หลักในการคิดสร9างสรรคWรูปแบบการขับลื้อแบบประยุกตW พบการใช9เสียงของโน9ตหลักของบันไดเสียง 

(Tonic) ที่ลากยาว มีการใช9โน9ตที่หลากหลายมากกวMาโน9ตทำนองจากแนวเสียงของปQR จึงทำให9การขับลื้อแบบ

สำเนียงประยุกตWจึงใช9บันไดเสียงแบบเพนตาโทนิก ไมเนอรW (A Pentatonic Minor) ซึ่งแบบบันไดเสียงแบบ ๕ 

โน9ตและแพรMหลายในวัฒนธรรมดนตรีตะวันออกเฉียงใต9 

 

โดยสรุปแล9ว ศิลปะการแสดงการขับลื้อ เป+นศิลปะการขับร9องเพลงประกอบเครื่องดนตรีประเภทปQRไม9

ไผMเฮียะขนาดยาวประมาณ ๒๕-๓๐ เซนติเมตร เส9นผMาศูนยWกลาง ๑.๕-๒.๐ เซนติเมตร มีการดำเนินทำนองการ

ขับร9องและการเป�าปQRอยMางสัมพันธW สอดรับซึ่งกัน ชMางปQRจะต9องเตรียมปQRที่มีระดับเสียงที่สัมพันธWกับชMางขับลื้อแตM

ละคน และต9องมีไหวพริบปฏิภาณในการบรรเลงทำนองตามลีลาการขับลื้อของชMางขับ ดังนั้นจึงกลMาวได9วMา 

ทำนองการขับล้ือจะเป+นทำนองหลักให9กับทำนองการเป�าปQRได9เป�าบรรเลงตามปฏิภาณและแบบแผนทำนองท่ีได9

ฝ¥กฝนมา อยMางไรก็ตามเมื่อพิจารณาการขับลื้อตลอดทั้งบทโดยรวมแล9วจะพบวMา จะปรากฏรูปแบบทำนอง 

หรือกระสวนทำนองเดิมซ้ำวนกลับมาเรื่อย ๆ วนกลับตลอดทั้งเพลง จึงพิจารณาได9วMาทำนองการขับลื้อเป+น

ทำนองที่มีขนาดความยาวไมMมาก และจะวนซ้ำทำนองนั้นไปเรื่อย ๆ ตามแตMปฏิภาณ หรือเน้ือเรื่องการขับล้ือ

จะจบ ซึ่งคุณลักษณะของเพลงเชMนนี้เรียกวMาเป+น “เพลงร9อยเนื้อทำนองเดียว” ซึ่งเป+นลักษณะเชMนเดียวกันกับ

เพลงขับร9องพ้ืนบ9านท่ัวไปในภูมิภาค 

 

ป56ล้ือ : เคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบ 

ปQRลื้อ เป+นเครื่องดนตรีทีมีการสืบทอดกันมาตั้งแตMบรรพบุรุษ มีประวัติความเป+นมาพร9อมกับการขับล้ือ

ตั้งแตMเริ่มแรกแล9ว ในฐานะ เป+นเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการขับลื้อ โดยทั่วไปเรียกสั้น ๆ วMา ปQR นักดนตรี

ทำหน9าท่ีเป�าปQR เรียกวMา “ชMางปQR” แตMไมMคMอยพบที่จะเรียกวMา “ชMางปQRลื้อ” ปQRลื้อ จัดอยูMในเครื่องดนตรีตระกูล

เครื่องลม (Aerophone) ประเภทลิ้นอิสระ (Free Reed) ตัวเครื่องทำจากไม9ไผM ชนิดไผMขม เป+นไม9ไผMตระกูลไผM

ขนาดเล็ก ขนาดเส9นผMาศูนยWกลางประมาณ ๑.๕-๒ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๓๐-๔๕ เซนติเมตร สMวน ล้ินปQR ทำ

จากแผMนทองเหลืองรีดให9บาง จากนั้นขูดเป+นเส9นเพื่อให9เกิดสMวนสะบัดของแผMนลิ้น จะเกิดลักษณะการป]ดเป]ด

ลมเข9าไปภายในตัวเครื่องของปQRทำให9เกิดเสียง หากลิ้นปQRไมMดี ขาดคุณภาพ ปQRลื้อตัวนั้นจะไมMมีเสียง หรือมีเสียง

แตMเสียงไมMดี ต9องเปลี่ยนลิ้นใหมM ลิ้นปQRแนบติดกับปQRตรงปลายด9านหนึ่ง ยึดติดด9วยขี้ผึ้ง การทำปQRลื้อโดยใช9ไม9ชนิด

อื่นมาทดแทนไมMนิยมนำมาทำปQRลื้อเน่ืองจากไมMคงทน แตกงMาย คุณภาพเสียงไมMไพเราะเหมือนไม9ไผMขมที่จะให9

เสียงที่กังวานใส หวาน โหยหวน ชัดเจน โดยทั่วไปเมื่อเวลาออกแสดงในแตMละครั้งชMางขับลื้อจะมีชMางปQR

ประจำตัว ที่จะติดตามไปแสดงด9วยกันเสมอ เพราะชMางปQRจะรู9 และเข9าใจระดับเสียงของชMางขับลื้อวMาต9องใช9ปQR

ขนาดใด ระดับไหน รวมทั้งเทคนิคในการแสดง จังหวะหายใจ ลูกล9อลูกเลMน ซึ่งทั้งสองจะเข9าใจซึ่งกันและกัน

เป+นอยMางดี อยMางไรก็ตามชMางปQR จะหายากกวMาชMางขับ ดังนั้นจึงพบวMาชMางปQRมักจะไปรMวมงานแสดงกับชMางขับล้ือ

มากกวMาหน่ึงคน 
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ลักษณะทางกายภาพ 

ระดับเสียงของปQRล้ือ มีเกี่ยวพันธWกับขนาดของเคร่ือง หากเครื่องมีขนาดใหญMจะให9เสียงท่ีทุ9มต่ำ แตMหาก

มีขนาดเล็กเสียงจะสูง แหลมใส กายภาพตัวเครื่องทำจากไม9ไผMขนาดเล็กเส9นผMาศูนยWกลางประมาณ ๑.๕-๒ 

เซนติเมตร ยาวประมาณ ๓๐-๔๕ เซนติเมตร เจาะรูด9วยเหล็กแหลมเผาไฟ  มีรูเสียง ๗ รู และรูค้ำ ด9านหลัง ๑ 

รู การคาดคะเนเสียงและขนาดของปQR เมื่อเทียบกับชMางขับลื้อ มี ๒ ขนาด คือ ขนาดเล็ก เส9นผMาศูนยWกลาง

ประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๓๐-๓๕ เซนติเมตร ให9คุณภาพเสียงสูง แหลมเหมาะสำหรับระดับเสียงของชMาง

ขับลื้อหญิง และปQRขนาดกลางมีขนาดใกล9เคียงกัน คือ มีเส9นผMาศูนยWกลางประมาณ ๒ เซนติเมตร ยาว ๓๘-๔๕ 

เซนติเมตร ให9คุณภาพเสียงทุ9มต่ำ เหมาะสำหรับระดับเสียงของชMางขับล้ือชาย 

ลักษณะการบรรเลง  

ปQRลื้อ เป+นปQRเป�าด9านข9าง (Side Bow) ดังนั้นการเป�าปQRลื้อ จะต9องจับปQRให9ขนานกับพื้นแล9วเป�าคล9ายกับ

การเป�าฟลูท (Flute) การเป�าใช9ปากประกบกับลิ้นปQRแล9วเป�าลมเข9าที่ลิ้น การเป�าปQRลื้อจะไมMอมลิ้นปQRเหมือนปQRจุม 

สMวนทMาน่ังนิยมน่ังทMาขัดสมาธิ หรือน่ังบนเก9าอ้ี ท้ังน้ีข้ึนสภาพแวดล9อม และสถานท่ี 

 

 

บทบาทและการมีส.วนร.วมทางวัฒนธรรมของขับลื้อที่ปรากฏในสังคมยุคดิจิทัล 

แตMเดิมศิลปะการแสดง “ขับลื้อ” มีบทบาทเกี่ยวข9องกับประเพณี วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของชาวไทล้ือ 

ซึ่งสMวนใหญMเป+นสังคมเกษตรกรรม และมีการดำรงชีวิตอยูMในหลักตามพระพุทธศาสนา รวมทั้งการถMายทอด

วัฒนธรรมสMวนใหญMยังคงเป+นแบบมุขปาฐะ เมื่อรูปแบบสังคมดิจิทัลเข9ามามีบทบาทเกี่ยวข9องในชีวิตประจำวัน

ของเราอยMางใกล9ชิด ศิลปะการแสดงการขับลื้อจึงควรมีบทบาทในฐานะพลังในการขับเคลื่อนและการมีสMวน

รMวมทางวัฒนธรรมของกลุMมคนมากยิ่งขึ้น การวิเคราะหWตMอไปนี้จึงเป+นการนำเสนอมุมมองและโอกาสของขับล้ือ

ในการเข9าไปเป+นพลังขับเคล่ือนทางวัฒนธรรมในสังคมยุคดิจิทัลมากย่ิงข้ึน 

“สังคมยุคดิจิทัล” (Digital Society) หมายถึง สังคมที่ใช9เทคโนโลยีดิจิทัลเป+นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนปฏิรูปกระบวนการ การดำเนินงาน กิจกรรมที่สMงผลตMอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม (กรม

เศรษฐกิจระหวMางประเทศ, ๒๕๕๙) ซึ่งสอดคล9องกับยุทธศาสตรWที่ ๓ การสร9างสังคมคุณภาพด9วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล สร9างกระบวนการมีสMวนรMวมใช9ประโยชนWอยMางทั่วถึง และเทMาเทียม เมื่อพิจารณากลับมามองถึงบทบาท

ของการขับลื้อของชาวไทลื้อ ถึงแม9วMาการดำเนินวิถีแบบดั้งเดิมยังคงอยูM แตMการขับเคลื่อนที่สMงผลเป+นพลังสร9าง

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบดิจิทัลของคนไทลื้อเร่ิมกMอรMางสร9างฐานความคิดอยMางคMอยเป+นคMอยไป ซึ่งเม่ือ

พิจารณากับแนวคิดของ ธนชาติ นุMมนนทW (๒๕๕๙) ถึงการการพัฒนาวัฒนธรรมดิจิทัลกMอนการเป+น Thailand 

4.0 ได9อยMางสมบูรณW โดยต้ังคำถามไว9 ๕ ประเด็น ได9แกM  

๑) โลกดิจิทัลทำให9หลายอยMางเป]ดเผยออกมาได9 หรือความโปรMงใส (Transparency) เมื่อพิจารณาถึง

บทบาทของการขับลื้อ ตMอการสร9างสรรคWบทขับลื้อท่ีสามารถชMวยสร9างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม

ของผู9คน รวมทั้งจิตสำนึกตMอการตMอต9านความทุจริตในหลายรูปแบบ และยังสามารถยกตัวอยMางระบบการ

ทำงานท่ีสุจริตโปรMงใสให9ผู9ฟVงได9รับทราบและเรียนรู9ไปพร9อมกันได9 
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๒) ความพร9อมที่จะแบMงปVนข9อมูลทางออนไลนW หรือ การแบMงปVน (Sharing) ปVจจุบันการขับลื้อถูกนำ

ออกแสดงในรูปแบบเวทีการแสดงทางวัฒนธรรม มีการถMายทอดผMานชMองทางออนไลนWหลากหลายชMองทาง ถือ

เป+นกระบวนการแบMงปVนเร่ืองราว องคWความรู9จากเดิมท่ีมีอยูMเฉพาะกลุMมคนในชุมชน แตMปVจจุบันถูกนำออกแสดง

และเผยแพรMผMานโลกออนไลนWจึงสามารถแบMงปVนเร่ืองราวตMาง ๆ ได9อยMางกว9างขวาง 

๓) การทำงานรMวมกัน (Collaboration) การขับลื ้อเป+นสื ่อที ่ชMวยสMงเสริมตMอการจัดกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมอยMางตMอเนื่อง ดังเห็นได9จากการนำศิลปะการแสดงการขับลื้อเข9ามาเป+นบทเพลงในงานเทศกาลทาง

วัฒนธรรมท่ีมีชาวไทลื ้อรวมอยู Mด9วย อยMางไรก็ตามการทำงานรMวมกันระหวMางดนตรีกับการแสดงเป+น

องคWประกอบที่อยูMคูMกันเสมอ และด9วยในปVจจุบันการแสดงในรูปแบบแสง สี เสียง (Light and Sound) ซึ่งเป+น

การแสดงท่ีต9องการความรMวมมือจากหลายฝ�าย เชMน เคร่ืองเสียง แสงไฟ ฉาก เวที ผู9แสดง อุปกรณWประกอบการ

แสดง นักแสดงประกอบ เป+นต9น ดังนั้นการกำกับการแสดงจากหลาย ๆ ฝ�ายจึงต9องทำงานรMวมกันอยMางราบร่ืน 

ในกระบวนการนี้ถึงแม9วMาการขับลื้อจะไมMเป+นแกนกลางหลักสำคัญ แตMอยMางน9อยการขับลื้อจะมีปรากฏในการ

แสดงในรูปแบบแสง สี เสียง ของชาวไทล้ือเสมอ    

๔) การทำงานโดยใช9ข9อมูลมากกวMาความรู9สึก (Data Driven) การขับลื้อเป+นการถMายทอดเรื่องราวคำ

สอน คติสอนใจ และเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีผลตMอการกลมเกลาจิตใจผู9คน จึงทำให9เกิดความซาบซ้ึง

และเข9าใจในเนื้อหา เรื่องราวความทรงจำทางวัฒนธรรมได9เป+นอยMางดี โดยในปVจจุบันข9อมูลด9านการขับลื้อเร่ิม

มีการจัดเก็บรวบรวม และระบุชื่อผู9แตMงบท จึงทำให9ทราบถึงที่ไปที่มาของคำขับลื้อ และศิลป]นชMางขับลื้อ ชMางปQR 

อยMางชัดเจน 

๕) พร9อมที่จะเปลี่ยนแปลงได9ตลอดเวลา (Agility) ตMอเนื่องจากการให9ข9อมูล บทบาทของการขับลื้อท่ี

เป+นนักสื่อสารเรื่องราวท่ีทันเหตุการณWแกMสังคม นอกจากการขับลื้อด9วยเรื่องราวแบบดั้งเดิมแล9ว การนำ

เรื่องราวท่ีทันสมัย ทันเหตุการณW ที่เปลี่ยนแปลงไปอยMางรวดเร็วจึงเป+นประเด็นหนึ่งท่ีนักประพันธWคำขับล้ือ 

หรือชMางขับล้ือต9องปรับตัว เรียนรู9 และเสริมทักษะของตนเองอยMางมีศักยภาพ 

  

บทบาทของขับลื้อในการเป+นศูนยWกลางด9านสุนทรียะในชุมชน ที่คอยเสริมสร9างความสุข ควบคูMไปกับ

การเรียนรู9 และการสร9างความสัมพันธWให9เกิดขึ้นในชุมชน สังคมชาวไทลื้อแล9ว ปVจจุบันด9วยเทคโนโลยี สภาพ

สังคมที่การดำเนินชีวิตสMวนหนึ่งเกี่ยวข9องกับเทคโนโลยี และโลกออนไลนWจึงทำให9บทบาทของการขับลื้อต9อง

ปรับตัวให9เข9ากับยุคสมัย บทบาทของการขับลื้อตMอการเป+นพลังขับเคลื่อน และการมีสMวนรMวมทางวัฒนธรรม

ของสังคมยุคดิจิทัล ด9วยการทำหน9าท่ีเป+นสื่อกลางในการบอกเลMา นำเสนอเรื่องราวความเป+นไปในสังคม จึงทำ

ให9การขับลื้อเปรียบเสมือนนักสื่อสาร นักประชาสัมพันธW ที่คอยเป+นพลังในการขับเคลื่อนสร9างความรMวมแรง 

รMวมใจ รMวมมือในงานสำคัญหลายตMอหลายครั้งตั้งแตMสังคมในหนMวยเล็กในชุมชน จนถึงสังคมที่เป+นหนMวยใหญM

ดังเชMนสังคมยุคดิจิทัล 
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ขHอเสนอแนะในการสLงเสริมคุณคLา และสนับสนุน 

แนวทางที่ได9จากการเสนอแนะจากคนในชุมชน และชMางขับลื้อ ชMางปQRลื้อ ในพื้นที่ศึกษา จากการพบ

เห็นปVญหาที่เข9ามามีผลกระทบตMอบริบทโดยทั่วไปของการขับลื้อ จึงเสนอแนวทางและข9อเสนอแนะที่เป+น

ประโยชนWตMอการอนุรักษWวัฒนธรรม เพื่อให9เกิดประโยชนWทางวัฒนธรรมแกMเยาวชนในอนาคตที่จะเติบโตเป+น

กำลังสำคัญของชาติตMอไป กลMาวคือ ควรมีการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข9องกับการ

ขับลื้อเพื่อเป+นการเป]ดให9มีพื้นที่แสดง การสMงเสริมการจัดตั้งศูนยWการเรียนรู9ด9านการขับลื้อ การเสริมสร9าง

ความรู9เพื่อผลิตครูสอนการขับลื้อ การสMงเสริมการประชาสัมพันธWเผยแพรMให9เยาวชนได9รับรู9และมีความเข9าใจ

อยMางท่ัวถึง การจัดเก็บบันทึกคำขับให9เป+นลายลักษณWอักษรในรูปแบบภาษาไทย เป+นต9น 

 

บทสรุป 

ศิลปะการแสดงการขับลื้อ สามารถบMงบอกถึงอัตลักษณWของกลุMมคนไทลื้อได9อยMางชัดเจนด9วยภาษา 

และลีลาทำนองเพลง ท่ีสามารถบอกถึงสำเนียงถิ่นฐาน เชMน การขับลื้อแบบสำเนียงสิบสองปVนนา การขับล้ือ

แบบสำเนียงยอง สMวนการขับลื้อสำเนียงประยุกตWซึ่งเป+นสำเนียงของกลุMมคนรุMนใหมMที่มีการประดิษฐWคิดค9น

สำเนียงการเอื้อนคำที่อMอนช9อย นอกจากน้ีบทบาทของการขับลื้อตMอการเป+นพลังขับเคลื่อน และการมีสMวนรMวม

ทางวัฒนธรรมของสังคมยุคดิจิทัล ด9วยการทำหน9าท่ีเป+นสื่อกลางในการบอกเลMา นำเสนอเรื่องราวความเป+นไป

ในสังคม จึงทำให9การขับลื้อเปรียบเสมือนนักสื่อสาร นักประชาสัมพันธW ที่คอยเป+นพลังในการขับเคลื่อนสร9าง

ความรMวมแรง รMวมใจ รMวมมือในงานสำคัญหลายตMอหลายครั้งดังนั้นการแสดงการขับลื้อจึงเป+นศิลปะการแสดง

ท่ีเปรียบเสมือนพลังท่ีชMวยขับเคล่ือน ผู9คนชาวไทล้ือให9เกิดการมีสMวนรMวมทางวัฒนธรรมในสภาพสังคมปVจจุบันท่ี

ก9าวเข9าสูMสังคมยุคดิจิทัลได9อยMางม่ันคง 
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