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บทคัดย่อ 
 

การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษารูปแบบการเล่าเร่ือง ประเภทเร่ือง
เล่า และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝ่ังโขงท่ีสะท้อนจากเร่ืองเล่าใน
อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย ประเทศไทย และเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบลีู สปป.ลาว 
วิธีด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้1) การศึกษาเอกสาร งานวิจยั 
และการลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บข้อมลูเบือ้งต้น 2) ศกึษาเร่ืองเล่า โดยการสมัภาษณ์ การ
สังเกต จากตัวแทนชุมชนทัง้ 2 ชุมชน 3) จัดประเภทเร่ืองเล่า โดยการจัดเวที
ประชาคมเพ่ือคืนข้อมูล และประชุมผู้ช่วยวิจยั นกัวิชาการ ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ผู้ ทรงคุณวุฒิ และผู้ แทนชุมชนทัง้ 2 ชุมชน เพ่ือจัดท าข้อสรุป และ 4) ศึกษา
ความสมัพนัธ์ของชุมชนสองฝ่ังโขงท่ีสะท้อนจากเร่ืองเล่า โดยประชุมผู้ช่วยวิจยั 
นักวิชาการ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ตรวจสอบข้อมูลโดยวิธีการแบบสามเส้าด้าน
ข้อมลูและด้านผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หาและสร้างข้อสรุป 

ผลการวิจยัพบว่า เร่ืองเล่ามีการถ่ายทอด 4 รูปแบบ คือ มุขปาฐะ ลาย
ลกัษณ์ จิตรกรรมฝาผนงั และพิธีกรรม จ าแนกได้ 4 ประเภท คือ เร่ืองเลา่เก่ียวกบั
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สถานท่ีช่ือบ้านนามเมือง วัตถุศักดิ์สิทธ์ิ บุคคล และพิธีกรรม ความเช่ือและ
ประเพณี ในด้านความสมัพนัธ์ของชมุชนสองฝ่ังโขง พบว่า ในยคุก่อนอาณานิคม 
เร่ืองเล่ามีบทบาทตอ่การอธิบายพืน้ท่ีกายภาพและภูมินิเวศวฒันธรรม การสร้าง
บ้านแปงเมือง การก าเนิดชาติพนัธุ์ และการสร้างพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิร่วมเพ่ือยึดโยง
ผู้คนสองฝ่ัง ตอ่มาหลงัจากท่ีแมน่ า้เหืองและแม่น า้โขงแบง่แยกความเป็นพลเมือง
ไทยและลาว กระบวนสร้างรัฐชาติส่งผลให้ผู้ คนสองฝ่ังเป็นพลเมืองของสอง
ประเทศ แต่เร่ืองเล่าก็ยังคงสะท้อนส านึกร่วมทางประวัติศาสตร์และชาติพนัธุ์
เดียวกนั มีปฏิสมัพนัธ์และมีพืน้ท่ีพิธีกรรมร่วมกนัเหนือพรมแดนรัฐชาตไิทย-ลาว 
 
ค าส าคัญ:  เร่ืองเลา่ไทย-ลาว,  ความสมัพนัธ์ทางชาตพินัธุ์ 
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ABSTRACT  
 

The purposes of this study were: 1) to study forms and types of 
narratives, and 2) to analyze relationship of Mekong riverbank communities 
reflecting from narratives in two study sites, i.e. Tha Li District of Loei Province 
in Thailand and Kenethao City of Xayaburi Province in Lao PDR. Research 
methodology was divided into four phases: 1) searching related document 
and study and also field surveying for preliminary data collection, 2) studying 
forms of narratives through interview and observation from representatives of 
Tha Li District in Thailand and Kenethao City in Lao PDR, 3) grouping types 
of narratives towards community stage for data retrieval and also convoking 
research assistants, educators, and local scholars for conclusion making, 
and 4) examining relationship of Mekong riverbank communities reflecting 
from narratives by convoking research assistants, educators, and local 
scholars. Completion of data verification was based on data and investigator 
triangulation. Data analysis was done by using content analysis and 
conclusion making. 
 Results revealed that the narratives were relayed through four 
forms, i.e. verbalization, writing, murals, and rites. These narratives could 
be classified into four types: 1) narratives of city names, 2) narratives of 
sacred objects, 3) narratives of persons, and 4) narratives of rites, beliefs and 
traditions. The relationship of Mekong riverbank communities showed that in 
the pre-colonial era, the narratives played a role in description of: 1) physical 
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area and cultural landscape, 2) construction of places as a city, 3) origins of 
ethnicity, and 4) co-construction of sacred area aiming to bond relationship 
of people along Mekong riverbank communities. When Hueang River and 
Mekong River had separated Thais and Laotians, processes of nation 
building made these people become citizens of their own country 
completely. Only the narratives still reflected their co-consciousness that: 1) 
they had similar history and ethnicity, 2) they had interaction together, and 3) 
they had area for co-holding rites over Thai and Lao borders.  
 
Keywords:  Thai-Lao Narratives,  Ethnic Relationship 
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1. บทน า 
 
 การเล่าเร่ืองเป็นกิจกรรมส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์นับตัง้แต่สมัย
โบราณแล้ว และปัจจุบนัเร่ืองเล่าก็ไม่ใช่สิ่งล้าสมัย เพราะยังเป็นท่ียอมรับกัน
อยา่งกว้างขวางและแพร่หลาย เร่ิมแรกนัน้มนษุย์เลา่เร่ืองราวเพ่ือความบนัเทิงเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจให้แก่บุคคลและสังคม ต่อมามนุษย์เล่าเร่ืองเพ่ือถ่ายทอด
เนือ้หาของเร่ืองราวทางคติความเช่ือ ท าให้ผู้ ฟังได้รับความรู้และประสบการณ์
ใหม่ ๆ ทัง้ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนหลกัศาสนาซึ่งมีอิทธิพลเหนือ
ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ (เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, 2541: 1-2) เร่ืองเล่าจึง
เป็นสิ่งมหศัจรรย์ของมนุษย์ แม้นกัวิทยาศาสตร์จะพยายามสร้างคอมพิวเตอร์ท่ี
ท าการคิดแทนมนุษย์ และแม้คอมพิวเตอร์จะสามารถคิดค านวณสิ่งต่าง ๆ ได้
อย่างสลับซับซ้อน แต่สิ่งท่ีคอมพิวเตอร์ท าไม่ได้ ก็คือ เร่ืองเล่าจะมีตรรกะเชิง
วฒันธรรมซอ่นเร้นอยูเ่สมอ การเข้าใจเร่ืองเลา่มกัสะท้อนอจัฉริยภาพของมนษุย์ท่ี
สมองของเราติดตาม ไขความ และเรียนรู้จากเร่ืองเล่าได้ (ส านกัวิจยัสงัคมและ
สุขภาพ, 2555) ดงันัน้ การน าเอาเร่ืองเล่ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ จึงได้รับ
ความสนใจอยา่งมากในชว่ง 2-3 ทศวรรษท่ีผา่นมา เชน่ ธนนัท์ เศรษฐพนัธุ์ (2535) 
ศกึษาการใช้เร่ืองเลา่ผีปู่ แสะยา่แสะของชาวบ้านป่าจี ้พบวา่ ชาวบ้านป่าจีใ้ช้เร่ือง
เล่าเป็นค าอธิบายความเป็นมาของผีปู่ แสะย่าแสะและพิธีกรรมเลีย้งผีปู่ แสะย่า
แสะ มีบทบาทในการเช่ือมโยงอดีตสมยัพทุธกาลเข้ากบัปัจจบุนั ท าให้พิธีกรรมมี
ความศกัดิ์สิทธ์ิมากขึน้ เพราะเก่ียวข้องกบัพระพทุธเจ้า และบทบาทอีกด้านหนึ่ง
คือการตอกย า้ความเช่ือเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิด และความเช่ือเร่ืองอ านาจของ
ผี อย่างไรก็ตามทัง้คุณค่าของเร่ืองเล่า และบทบาทของเร่ืองเล่านัน้ก็มีการ
เปล่ียนแปลงไปตามบริบททางสงัคมด้วยเช่นกนั เช่นเดียวกบั พยงุพร นนทวิศรุต 
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(2555) ศึกษาเร่ืองเล่าศกัดิ์สิทธ์ิของต านานผีเจ้านายในชุมชนชายแดนไทย-ลาว
ในแถบจังหวัดเลย แขวงไซยะบูลี และแขวงเวียงจนัทน์ ท่ีพบว่า พืน้ท่ีในชุมชน
ดังกล่าว มีแม่น า้เหืองและแม่น า้โขงเป็นพรมแดนทางธรรมชาติ ซึ่งมีความ
หลากหลายและมีรูปแบบการเล่าเร่ืองท่ีปรับเปล่ียนไปหรือเรียกอีกอย่างหนึง่วา่มี
ความเป็นพลวตั ซึ่งความคิด ขนบธรรมเนียม คา่นิยม วิถีชีวิตของผู้ ท่ีอยู่ในชมุชน
นัน้ ๆ อาจแสดงออกมาในรูปต านาน นิทาน ภาษิต ปริศนา ค าทาย บทเพลง
พืน้บ้านและมขุตลกตา่ง ๆ ท่ีเลา่ขานกนัในกลุม่  
 อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย และเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบูลี มีแม่น า้เหือง
เป็นแนวพรมแดนตามธรรมชาติระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ประชาชนทัง้สองฟาก
ฝ่ังมีส าเนียงเสียงพดู ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเดียวกนั ในฤดแูล้ง
ผู้คนทัง้สองฟากฝ่ังสามารถเดินลุยน า้ข้ามไปมาหาสู่ซึ่งกนัและกันได้โดยสะดวก
และปลอดภยั แตใ่นปัจจบุนัมีสะพานมิตรภาพน า้เหืองไทย-ลาว เป็นสะพานข้าม
แม่น า้เหือง เช่ือมระหว่างไทย-สปป.ลาว และสามารถเดินทางผา่นไซยะบลีูสูเ่มือง
มรดกโลก “หลวงพระบาง” ได้ ระยะทาง 363 กิโลเมตร ดงันัน้ ผู้คนทัง้สองฟากฝ่ัง
จึงสามารถไปมาหาสู่กันได้สะดวกยิ่งขึน้ (http://th.wikipedia.org/, 27 ตุลาคม 
2555) จากความเป็นมาและสภาพทางภมูิศาสตร์ของอ าเภอทา่ล่ี จงัหวดัเลย และ
เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบลีู ดงักล่าว จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า เร่ืองเล่าได้หล่อหลอม
ความเป็นไทเลยและความเป็นลาว สะท้อนระบบความรู้ ความคิด มโนทศัน์ การ
มองโลก ตลอดจนค่านิยมและความเช่ือของคนทัง้สองพืน้ท่ีเป็นอย่างไร โดย
วิเคราะห์ตามแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับชาติพนัธุ์สมัพนัธ์ ความสมัพนัธ์ของชมุชน
ชายแดนของไทยและลาวสองฝ่ังโขง ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกับประวัติศาสตร์
ชมุชน และบริบทพืน้ท่ีวิจยัทัง้สองพืน้ท่ี ทัง้นีจ้ะเป็นการสร้างความตระหนกัและ
สร้างจิตส านึกในคุณค่าของภูมิ ปัญญาท้องถ่ินผ่านวิ ธีคิด มุมมอง และ
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กระบวนการเรียนรู้ของกระบวนการวิจยั อนัจะน าไปสูก่ารสืบสานวิธีคดิจากคนรุ่น
ก่อนสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างแยบยลและยั่งยืน สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ได้เป็น
อยา่งดี 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 
 2.1 เพ่ือศกึษารูปแบบการเลา่เร่ืองในอ าเภอทา่ล่ี จงัหวดัเลย ประเทศไทย 
และเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบลีู สปป.ลาว 
 2.2 เพ่ือศึกษาประเภทเร่ืองเล่าในอ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย ประเทศไทย 
และเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบลีู สปป.ลาว 

2.3 เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของชุมชนสองฝ่ังโขงท่ีสะท้อนจากเร่ือง
เลา่ในอ าเภอทา่ล่ี จงัหวดัเลย ประเทศไทย และเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบลีู สปป.
ลาว 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา แบ่งการศึกษาค้นคว้า
ออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 ขั ้นเตรียมการ เป็นขัน้ตอนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง การลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้งต้นส าหรับการน ามาใช้ในการ
วางแผนการด าเนินการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมลู การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
 3.2 ศึกษาเร่ืองเล่า เป็นขัน้ตอนการศึกษาบริบทด้านพืน้ท่ีอ าเภอท่าล่ี 
จังหวัดเลย ประเทศไทย และเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว การสร้าง
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ความสัมพันธ์กับชุมชน เก็บข้อมูลเร่ืองเล่าโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต จาก
ตวัแทนชมุชนทัง้ 2 ชมุชน แล้วน าข้อมลูมาตรวจสอบโดยวิธีการแบบสามเส้าด้าน
ข้อมูล (Data triangulation) และด้านผู้ วิจัย ( Investigator triangulation) และ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา และสร้างข้อสรุป 

3.3 จัดประเภทเร่ืองเล่า ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี ้1) การจัดเวที
ประชาคมเพ่ือคืนข้อมลูท่ีได้ศกึษาในระยะท่ี 1-2 ให้กบัผู้ เก่ียวข้องทราบเพ่ือเป็น
การตรวจสอบข้อมลูและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 2) ประชมุผู้ชว่ยวิจยั นกัวิชาการ 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตวัแทนชุมชนทัง้ 2 ชุมชน เพ่ือพิจารณาจดั
ประเภทเร่ืองเล่า 3) จดัท าข้อสรุปการประชุม ก าหนดพืน้ท่ีเป้าหมายและจดัท า
แผนปฏิบตักิาร จดัท าเคร่ืองมือ เพ่ือเตรียมลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูในระยะตอ่ไป 

3.4 ศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝ่ังโขงท่ีสะท้อนจากเร่ือง
เล่า ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี ้1) ประชุมผู้ ช่วยวิจัยร่วมกับนักวิชาการ ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน เพ่ือวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความสมัพนัธ์ของ
ชุมชนท่ีสะท้อนจากเร่ืองเล่า 2) ตรวจสอบข้อสรุปโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยการ
สนทนากลุม่ 3) วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา และสร้างข้อสรุป  
 
4. ผลการศึกษา 
 

4.1 รูปแบบการเล่าเร่ือง  
พบว่า มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การถ่ายทอดผ่านเร่ืองเล่ามุขปาฐะ ได้แก่ 

นิทาน ต านาน กลอนล า ท่ีเก่ียวกับช่ือบ้านนามเมือง ต านานสถานท่ี ท่ีเป็น
ธรรมชาต ิเชน่ ต านานภชู้าง ต านานผีอารักษ์หลกัเมือง (ผีเจ้านาย) ต านานปู่ ล้าน
ย่าหงอก กลอนล าประวตัิอ าเภอท่าล่ี นิทานเร่ืองนางพรหมจารี ต านานเมืองตมู 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

9 เร่ืองเล่าไทย-ลาว กับความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝ่ังโขง 

ต านานธาตอุโุมงค์ ตลอดจนเร่ืองเลา่เก่ียวกบัขนบประเพณีของทัง้สองฝ่ัง เร่ืองราว
ความทรงจ าประวัติศาสตร์ และความสัมพันธ์ของทัง้สองฝ่ัง เป็นต้น 2) การ
ถ่ายทอดผ่านเร่ืองเล่าลายลกัษณ์ ได้แก่ หนงัสือผกูใบลาน ศิลาจารึก พงศาวดาร 
หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 3) การถ่ายทอดผ่านจิตรกรรมฝาผนงัตามวดัส าคญั
ตา่ง ๆ สว่นใหญ่จะเป็นภาพจิตรกรรมเร่ืองเล่าพทุธประวตั ิภาพจิตรกรรมเร่ืองเล่า
พระเวสสนัดรชาดก เชน่ วดัศรีภมูิ บ้านท้าวแก่น เป็นต้น และ 4) การถ่ายทอดผา่น
พิธีกรรม ได้แก่ พิธีกรรมการเลีย้งผีเมืองของเจ้าพอ่ท้าวแก่นและบริวาร พิธีบายศรี
สูข่วญัในเดือนหกท่ีบ้านหนองผือ เป็นต้น 

 
4.2 ประเภทเร่ืองเล่า  
จ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) เร่ืองเล่าท่ีเก่ียวกบัสถานท่ี ช่ือบ้าน 

นามเมือง เป็นเร่ืองเล่าท่ีอธิบายประวตัิความเป็นมาของช่ืออ าเภอ ช่ือเมือง ช่ือ
หมู่บ้าน ช่ือภูมิประเทศต่าง ๆ  เช่น ภูเขา หนองน า้ ตลอดจนต านานเมืองโบราณ
ต่าง ๆ ต านานพระธาตุต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติอ าเภอท่าล่ี ประวัติเมืองแก่นท้าว 
ประวตัิหมู่บ้านปากห้วย ประวตัิหมู่บ้านอาฮี ประวตัิหมู่บ้านหนองผือ เป็นต้น 2) 
เร่ืองเล่าเก่ียวกับวัตถุศักดิ์สิทธ์ิ เป็นเร่ืองเล่าเก่ียวกับความศักดิ์สิทธ์ิของ
โบราณวตัถุท่ีส าคญัของชุมชน เช่น หลวงปู่ นาคมุจลินทร์ พระเส่ียงและพระเจ้า
เชียงยืน ตลอดจนวตัถศุกัดิ์สิทธ์ิในพิธีกรรมและนิทาน เช่น ต้นชีต้ายปลายชีเ้ป็น 
และดาบศกัดิ์สิทธ์ิ 3) เร่ืองเล่าท่ีเก่ียวกับบุคคล พบว่า บุคคลท่ีกล่าวถึงมักเป็น
บุคคลท่ีเช่ือว่าเคยมีตวัตนจริงเม่ือตายไปแล้ววิญญาณกลายเป็นอารักษ์หลัก
เมือง และอารักษ์บ้าน มีบทบาทส าคญัในการสร้างบ้านแปงเมืองหรือเลือกท าเล
ในการตัง้ถ่ินฐาน เป็นผู้น าในพิธีกรรมส าคญัทัง้ในอดีตและปัจจบุนั และ 4) เร่ือง
เล่าท่ีเก่ียวกับพิธีกรรม ความเช่ือและประเพณี เช่น ประเพณีการเลีย้งผีบ้าน ผี
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เมือง โดยรัฐได้ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีพิธีกรรมเป็นพืน้ท่ีพทุธศาสนา เช่น ประเพณีบญุ
สงกรานต์ท่ีภูปู่ ล้าน เจ้าเมืองต้องไปท าบุญเลีย้งพระและสรงน า้พระแทนการ
เข้าทรงและเลีย้งผีปู่ ล้านเช่นในอดีต ในเดือน 8 หลงัวนัเข้าพรรษามีการท าบญุท่ี 
ภูปู่ ล้านอีกครัง้ ในฝ่ังของอ าเภอท่าล่ี เช่น หมู่บ้านอาฮี ชุมชนและหน่วยงานได้
สง่เสริมประเพณีแหต้่นดอกไม้ กลายเป็นประเพณีส าคญัของอ าเภอทา่ล่ี 

 
4.3 ความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝ่ังโขงที่สะท้อนจากเร่ืองเล่า 

พบว่า ชุมชนไทยลาวในแถบอ าเภอท่าล่ีและเมืองแก่นท้าว มีความสมัพนัธ์ทาง
ชาตพินัธุ์และปรับเปล่ียนไปตามบริบทของรัฐชาต ิจ าแนกได้ 3 ชว่งดงันี ้ 
  1. เร่ืองเล่าในยุคก่อนอาณานิคม (ก่อน พ.ศ. 2436) เร่ืองเล่า
สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ทางชาติพันธ์ท่ีแน่นแฟ้น เน่ืองจากเป็นชุมชน
เดียวกันทัง้สองฝ่ัง มีศนูย์กลางท่ีอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 
เร่ืองเลา่มีบทบาทตอ่การอธิบายพืน้ท่ีกายภาพ และภมูินิเวศวฒันธรรมท่ีเป็นภเูขา 
แม่น า้ ผ่านต านานภูช้าง ภูผาแหง่ม ต านานลาดปู่  เร่ืองเล่ามีบทบาทต่อการ
อธิบายการสร้างบ้านแปงเมืองและก าเนิดชาติพนัธุ์ของชุมชนในเมืองท่าล่ีและ
เมืองแก่นท้าว ผา่นต านานปู่ ล้าน ยา่หงอก ต านานเจ้าคณุหลกัเมือง และเร่ืองเล่า
มีบทบาทตอ่การสร้างพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิร่วมยดึโยงผู้คนสองฝ่ังน า้เหือง ผา่นพิธีกรรม
สงกรานต์และต านานเจ้าพอ่ท้าวแก่น  
  2. เร่ืองเล่าในยุคหลังอาณาณิคม (หลัง พ.ศ. 2538) หลังจาก
ฝร่ังเศสมีอ านาจเหนือพืน้ท่ีไทย ลาว ส่งผลให้น า้เหืองและน า้โขงเป็นพรมแดนรัฐ
ชาต ิท าให้ผู้คนทัง้สองฝ่ังกลายเป็นพลเมืองของสองประเทศ กระบวนสร้างรัฐชาติ
ท าให้ผู้คนทัง้สองฝ่ังเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองลาว เร่ืองเล่าสะท้อนให้เห็นการ
ยอมรับความเป็นพลเมืองไทย ผ่านประวัติของหมู่บ้านหนองผือ ต านานลาดปู่  
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พิธีกรรมและความเช่ือต านานผีเจ้านายของชมุชนอาฮีและน า้แคม และเร่ืองเลา่ได้
สะท้อนการปฏิเสธความเป็นพลเมืองลาว ผา่นต านานพระแก้วอาสาด้วยเพราะน า
ชาวฝร่ังเศสเข้ามายดึเมืองดา่นซ้าย แตอ่ยา่งไรก็ตามเร่ืองเลา่ยงัสะท้อนส านกึร่วม
ทางประวตัิศาสตร์และชาติพนัธุ์เดียวกัน แม้บริบทการเมืองปรับเปล่ียนไปแล้ว 
โดยผ่านเร่ืองเล่าประเพณีบญุพระเวสสนัดร ประเพณีสงกรานต์ซึ่งผู้คนทัง้สองได้
เคยร่วมบุญ ไปมาหาสู่กัน ตลอดจนประวตัิการตัง้หมู่บ้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
บรรพบรุุษได้อพยพมาจากฝ่ังซ้ายของแมน่ า้เหือง  
  3. เร่ืองเล่ายุคปัจจุบนั แม้ว่าผู้คนทัง้สองฝ่ังสองเป็นพลเมือง
ของทัง้สองประเทศอยา่งถาวร พรมแดนรัฐชาตไิมอ่าจจะปิดกัน้ความสมัพนัธ์ทาง
ชาติพนัธุ์ได้ เม่ือถึงประเพณีสงกรานต์และพิธีกรรมเก่ียวกบัผีเจ้านาย บรรดาร่าง
ทรงและชาวบ้านตา่งก็ข้ามน า้เหืองในจดุผ่อนปรนเพ่ือไปร่วมพิธีกรรมสรงน า้พระ
เชียงยืน สรงน า้พระท่ีถ า้ภูปู่ ล้าน ร่วมพิธีกรรมเลีย้งผีท่ีถ า้หาดแดงในฝ่ังประเทศ
ไทย ดงัท่ีเคยปฏิบตัิมาในอดีตยคุเจ้าพ่อท้าวแก่น นัน่แสดงให้เห็นว่าพรมแดนรัฐ
ชาติไม่อาจจะปิดกัน้ความเช่ือ ความสมัพนัธ์ และส านึกในรากเหง้าบรรพบุรุษ
เดียวกนัได้ 
 
5. อภปิรายผล 
 

5.1 จากผลการศึกษารูปแบบการเล่าเร่ือง เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการ
ถ่ายทอดเร่ืองเล่ามุขปาฐะเร่ิมหายไปจากชุมชนด้วยเพราะการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคม การเล่าเร่ืองดงักล่าวจะเล่าในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งนบัวนัจะเหลือน้อยลง คน
ส่วนใหญ่จะพดูในท านองเดียวกนัว่า “คนท่ีรู้เร่ืองนีไ้ด้ตายไปแล้ว ตนเคยได้ยินได้
ฟังมาตัง้แตส่มยัยงัเด็ก” ดงันัน้ เร่ืองเลา่ดงักล่าวจงึมีความคล้ายคลึงในโครงเร่ือง 
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ตัวละคร และท าให้เกิดเป็นส านวนต่าง ๆ มากมาย ซึ่งถือเป็นธรรมชาติและ
ลักษณะของเร่ืองเล่า ดังท่ี ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง (2537: 55) ได้น าเสนอ
แนวคิดของการศึกษาข้อมูลคติชนซึ่งเป็นข้อมูลเร่ืองเล่าไว้ว่า คติชนแต่ละ
วฒันธรรมยอ่มแตกตา่งกนัและมีความสมัพนัธ์กบัชีวิต การศกึษาคตชินควรท าให้
เข้าใจบทบาทของคติชนในแต่ละท้องถ่ิน นั่นคือควรศึกษาบริบททางสังคม
วัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย ด้วยเหตุท่ีคติชนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ถ้า
วฒันธรรมเปล่ียนไป คติชนย่อมเปล่ียนไปด้วย การศกึษาคติชนจึงควรมองในแง่
พลวตัหรือความเปล่ียนแปลงของคติชน ดงันัน้เร่ืองเล่าในสงัคมชุมชนไทยและ
ลาว จงึมีพลวตัและมีหลากหลายส านวนตามเจตนาของผู้ เล่าหรือความทรงจ าของ
คนเลา่เร่ือง ซึง่เป็นธรรมชาตขิองเร่ืองเลา่และไมส่ามารถท่ีจะตดัสินได้วา่ส านวนใด
มีความถกูต้อง ดงัค ากลา่วท่ีวา่ “มขุปาฐะกบัลายลกัษณ์มีคณุสมบตัิตา่งกนัตรงท่ี
มขุปาฐะเป็นเร่ืองปากและห ูลายลกัษณ์เป็นเร่ืองของมือและตา ไมมี่ส านวนใดเป็น
ส านวนท่ีถกูต้องท่ีสดุในระบบมขุปาฐะ” (เสาวณิต วิงวอน, 2542: 63) 
 ในประเดน็ข้อค้นพบในเร่ืองของการบนัทกึเร่ืองเลา่เป็นลายลกัษณ์ สง่ผล
ให้เร่ืองเล่าท่ีถูกบนัทึกได้ถูกให้ความหมายว่าเป็นเร่ืองเล่าท่ีเช่ือถือได้ สามารถ
น าไปอ้างอิง เพราะถือเป็นต้นฉบบั ดงันัน้จะพบว่า มีการคดัลอกหรืออ้างอิงตอ่ ๆ  
กัน เช่น ข้อมูลเร่ืองเล่าของบ้านอาฮี ได้ถูกบันทึกทัง้ในลักษณะข้อคิดในเชิง
ขดัแย้งของเร่ืองเลา่ นบัเป็นข้อมลูท่ีดีท่ีบนัทึกเหตกุารณ์ ความคดิในทางแตกต่าง
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าหรือเป็นประโยชน์ต่อการหาข้อยุติในเชิง
วิชาการท่ีถูกต้อง เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์หรือสร้างอัตลกัษณ์ให้แก่ชุมชน
ต่อไป นอกจากนี ้การเล่าเร่ืองผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนงั นบัเป็นการเล่าเร่ืองท่ี
น่าสนใจอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีคณุคา่มาก แตน่่าเสียดายท่ีชมุชนลาวได้ละเลยการ
ถ่ายทอดเร่ืองเล่าจากภาพจิตรกรรมผ่านบุคคล ส่งผลให้ภาพวรรณกรรมนิทาน
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ไม่ได้ถูกน ามาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลงัเท่าท่ีควร แต่อย่างไรก็ตามการเล่าเร่ือง
ดงักล่าวเป็นปรากฏการณ์หนึ่งท่ีชีใ้ห้เห็นว่า วฒันธรรมของผู้คนลุ่มน า้เหือง เป็น
วฒันธรรมพทุธศาสนา และในอดีตมีการสืบทอดเร่ืองเล่าในรูปแบบตา่ง ๆ และมี
ความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกบัข้อความท่ีว่า เร่ืองเล่า (narrative) จึงเป็นการ
เลา่เร่ือง (story telling) โดย “เร่ืองเลา่” เป็นความสมัพนัธ์ของเหตกุารณ์หรือล าดบั
เหตุการณ์ ทัง้ท่ีเป็นเร่ืองจริงหรือเร่ืองแต่ง ซึ่งโพคิงฮอร์น (Polkinghorne, 
D.E.,1988) กลา่วถึงความหลากหลายของเร่ืองเลา่ โดยระบวุา่ เร่ืองเลา่ครอบคลมุ
ถึงการพูดหรือการเขียนในลักษณะท่ีเป็นรูปภาพ ค าจารึก นิทาน เร่ืองสัน้ 
ประวตัิศาสตร์ เร่ืองตลก ละครใบ้ ภาพยนตร์ การ์ตนู หนงัสือพิมพ์ บทสนทนา ซึ่ง
เร่ืองเล่าแสดงออกได้ในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกสงัคม ดงันัน้ เร่ืองเล่าจึงเกิดขึน้
พร้อมกบัมนษุยชาต ิ
 

5.2 จากผลการศึกษาประเภทของเร่ืองเล่า ผู้วิจยัได้แบง่ประเภทโดย
ใช้เนือ้หา เพ่ือเป็นแนวคิดในการเช่ือมโยงข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ของชุมชนและบทบาทของเร่ืองเล่าในประเภทต่าง ๆ ทัง้ในอดีตและปัจจุบนั ซึ่ง
เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ เร่ืองเลา่ทัง้สองฝ่ังมีความผสมผสาน ไมส่ามารถแยกจากกนัได้
ในเชิงเนือ้หา นัน่เป็นเพราะว่าทัง้สองชมุชนเคยเป็นชมุชนเดียวกนัในอดีต ดงันัน้
จึงรับรู้ต านานและภูมิวัฒนธรรมร่วมกัน ดงัเช่น ต านานปู่ ล้านย่าหงอก คนใน
ชมุชนไทยสามารถเล่าได้เช่นเดียวกบัคนลาว ดงัท่ี ศรีศกัร วลัลิโภดม (2551: 23-
24) กล่าวไว้ว่า “ภูมิวัฒนธรรม (cultural landscape) ซ่ึงหมายถึงลักษณะภูมิ
ประเทศทางภูมิศาสตร์ (Geogarphical landscape) ในอาณาบริเวณใดบริเวณ
หน่ึง เช่น ป่าเขาล าเนาไพร ท้องทุ่ง หนองบึง แม่น ้าล าคลอง หรือปากอ่าว
ชายทะเล อนัสมัพนัธ์กบัการตัง้ถ่ินฐานของผู้คนในท้องถ่ิน จนเป็นที่รู้จกัร่วมกนั 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

14 

และมีการก าหนดนามชื่อเป็นสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักร่วมกันในลักษณะ
แผนภูมิหรือแผนที่เพื่อสื่อสารถึงกนั โดยสร้างเป็นต านาน (myth) ข้ึนมาอธิบาย
ถึงความเป็นมาและความหมายความส าคญัทางประวติัศาสตร์ สงัคม เศรษฐกิจ 
และวฒันธรรม”  
 ส าหรับเร่ืองเล่าทางวฒันธรรมประเพณี สะท้อนถึงความทรงจ าในอดีตท่ี
กลุม่คนทัง้สองได้เคยไปมาหาสูก่นั และฮีตคองบางอยา่งได้เปล่ียนแปลงไป เพราะ
ความเปล่ียนแปลงของสงัคม การเมือง พิธีกรรมบางอย่างรัฐเข้ามาจดัการโดยน า
พทุธศาสนาเข้ามาเป็นกิจกรรมหลกั ดงัเช่น พิธีกรรมสงกรานต์ภูปู่ ล้าน มีการสรง
น า้พระพทุธรูปในโพรงถ า้เพ่ือเป็นสิริมงคลแทนพิธีกรรมเลีย้งผี แตเ่ป็นท่ีทราบกนั
ดีในกลุ่มคนท่ีเข้าร่วมว่าหลังจากท่ีเจ้าเมืองได้กลับแล้ว บรรดาร่างทรงจะท า
พิธีกรรมเลีย้งผี ซึง่สอดคล้องกบั เธียรชาย อกัษรดษิฐ์ (2552: 25) ท่ีกลา่ววา่ “เมื่อ
เวลาและสงัคมเปลี่ยน โลกทศัน์ในทางความเชื่อก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย แต่ในการ
เปลี่ยนแปลงนัน้มิได้มีส่ิงใดสูญหายหรือส่ิงใดมาทดแทน หากแต่เป็นการเปลี่ยน
ปรับทบัซ้อนกนัของระบบหรือชุดของความรู้อีกหลาย ๆ  ชุด การเปลี่ยนแปลงนัน้
พบว่า ไม่มีส่ิงใดเลือนหายไปเสียทัง้หมด บางอย่างยงัคงยึดเป็นขนบจารีตอย่าง
เคร่งครัด และยงัได้ปฏิบติัสืบต่อมา” เช่นเดียวกันกลุ่มชนในฝ่ังน า้เหืองเข้าใจ
ความหมายของพืน้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิดงักลา่วเป็นอยา่งดี 

ลกัษณะร่วมของเร่ืองเลา่ประเภทต านานบคุคล ต านานสถานท่ี และวตัถ ุ
ตลอดจนต านานเก่ียวกบัเหตกุารณ์ คือลกัษณะของความศกัดิส์ิทธ์ิ เม่ือเร่ืองเลา่ท่ี
มีลกัษณะของต านาน นิทาน หรือเร่ืองศกัดิ์สิทธ์ิเข้าไปอธิบายสิ่งตา่ง ๆ ส่งผลให้
เร่ืองเล่ากลายเป็นเร่ืองศักดิ์สิทธ์ิ สร้างความน่าเกรงขาม ความศรัทธา และ
กลายเป็นบอ่เกิดของพิธีกรรม ความเช่ือ ท าหน้าท่ียดึโยงผู้คนทัง้สองฝ่ัง ตลอดจน
ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม ดงัต านานผีเจ้านาย ต านานภูล้าน ต านาน
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หนองน า้ชลประทาน ตลอดจนต านานเก่ียวกับพระเจ้าเชียงยืน หลวงปู่ นา- 
คมุจลินทร์ นัน่เป็นเพราะว่าเร่ืองเล่าได้ท าหน้าท่ีในตนเอง ล้วนมีบทบาทส าคญั 
ดงัท่ี แรดคลิฟ-บราวน์ (อ้างถึงใน ยศ สนัตสมบตัิ, 2537: 28-30) อธิบายถึงหน้าท่ี
ของพิธีกรรม ความเช่ือ เทพนิยาย ว่าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา มีหน้าท่ีเสริมสร้าง
ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของคนในสงัคม พิธีกรรมชว่ยเสริมสร้างอารมณ์ร่วม 
และช่วยควบคมุความประพฤติของสมาชิกในสงัคม ให้อยู่ในกรอบของประเพณี 
หรือกล่าวอีกนยัหนึ่ง คือ พิธีกรรมมีหน้าท่ีบ ารุง รักษาความกลมเกลียว สามคัคี
ระหว่างสมาชิกของสงัคม ส่วนความต้องการด้านจิตใจนัน้เป็นหน้าท่ีรองลงมา
ของพิธีกรรม 

 
5.3 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝ่ังโขงที่สะท้อน

จากเร่ืองเล่า ท่ีได้จ าแนกออกเป็น 3 ช่วงตามการปรับเปล่ียนไปตามบริบทของ 
รัฐชาติแต่ละช่วงเวลานัน้ จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใด เร่ืองเล่าก็ได้
สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนสองฝ่ังมีความสมัพนัธ์ทางชาติพนัธุ์อย่างแน่นแฟ้น แม้ว่า
ผู้คนทัง้สองฝ่ังเป็นพลเมืองของทัง้สองประเทศอย่างถาวร พรมแดนรัฐชาติไม่
อาจจะปิดกัน้ความสมัพนัธ์ทางชาตพินัธุ์ได้ นัน่แสดงให้เห็นวา่พรมแดนรัฐชาตไิม่
อาจจะปิดกัน้ความเช่ือ ความสมัพนัธ์ และส านกึในรากเหง้าบรรพบรุุษเดียวกนัได้ 
ดงัจะเห็นได้จากเร่ืองเลา่ในชมุชนไทยลาวท่ีมีลกัษณะเป็นต านาน นิทานตา่ง ๆ  ไม่
สามารถท่ีจะก าหนดมิติของเวลาได้ และเร่ืองเล่ามีความหลากหลายส านวน มี
ความเป็นพลวตั เป็นสญัญะท่ีส่ือความหมายให้เห็นถึงร่องรอยความคดิของคนใน
สงัคมไทยลาว สอดคล้องกบับริบทของชมุชนและสงัคมชายแดนของสองประเทศ
ซึ่งมีรากเหง้าเดียวกัน มีวฒันธรรม ความเช่ือ ศาสนา ร่วมกันตัง้แต่ในอดีต เม่ือ
พืน้ท่ีทางกายภาพเปล่ียนด้วยอ านาจของรัฐชาต ิเร่ืองเลา่จงึมีการปรับเปล่ียนและ
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ชีใ้ห้เห็นร่องรอยบทบาทในแตล่ะยคุสมยั เร่ืองเลา่มีลกัษณะการยอมรับความเป็น
ไทย และปฏิเสธความเป็นลาวซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทของสงัคมไทยลาว 
ดงัท่ี อมรา พงศาพิชญ์ (2537: 157) ได้กล่าวไว้ว่า “ชาติพนัธุ์ คือ กลุ่มคนท่ีมีจุด
ก าเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแบบแผนเดียวกัน 
รวมถึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เชือ้ชาติและสัญชาติสอดคล้องกัน ส าหรับ
ผู้คนท่ีอยู่ในกลุ่มชาติพนัธุ์เดียวกัน มกัมีความรู้สึกผูกพนัทางสายเลือดและทาง
วฒันธรรมพร้อม ๆ  กนัไป โดยเป็นความรู้สกึผกูพนัท่ีชว่ยเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของ
บคุคลและของชาติพนัธุ์ และในขณะเดียวกนั ก็สามารถเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้
เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้ ท่ีอยู่ในกลุ่มชาติ
พนัธุ์นัน้นบัถือศาสนาเดียวกนั หรือได้รับอิทธิพลจากกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สงัคมแบบเดียวกัน นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกับค ากล่าวท่ีว่าในแถบจงัหวดัเลย 
เป็นเส้นพรมแดนทางธรรมชาติคือมีแม่น า้เหืองและแม่น า้โขงเป็นเส้นพรมแดน 
จากลกัษณะทางกายภาพของเส้นพรมแดน จึงมิได้เป็นอปุสรรคตอ่ความสมัพนัธ์
ของผู้คนทัง้สองฝ่ัง ดงัท่ี ก๊อบเลต (Goblet, 1955 อ้างถึงใน จักรกริช สังขมณี, 
2551: 231) ได้กล่าวไว้ว่า แม่น า้ล าห้วยทัง้หลายไม่ได้เป็นอุปสรรคท่ีกัน้ผู้คนใน
การติดตอ่ระหว่างกนัแตอ่ย่างใด ในทางกลบักนัแม่น า้กลบัเป็นเสมือนเส้นทางท่ี
เอือ้อ านวยให้เกิดการติดต่อมากขึน้ด้วยซ า้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางล่องตาม
เส้นทางน า้หรือเส้นทางบกตามชมุชนท่ีตัง้อยู่ริมน า้ทัง้หลาย ซึ่งแน่นอนว่าลุ่มน า้
เป็นเสมือนแหล่งทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีดึงให้ผู้คนหลายกลุ่มวฒันธรรมมาตัง้ถ่ิน
ฐานริมแม่น า้ แต่อย่างไรก็ตามบนพืน้ท่ีพรมแดนไทยลาวมีเร่ืองเล่าท่ีมีความ
หลากหลายไปตามบริบทของพืน้ท่ี และมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจ เน่ืองด้วย
กระบวนการสร้างรัฐชาติย่อมส่งผลให้พืน้ท่ีพรมแดนบางแห่งมีความเป็นอ่ืนตอ่
กันแม้จะมีความเช่ือท่ีว่ามีรากเหง้าทางชาติพันธุ์ เดียวกันดงัท่ี มอริส (Morris, 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

17 เร่ืองเล่าไทย-ลาว กับความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝ่ังโขง 

1999 อ้างถึงใน จกัรกริช สงัขมณี, 2551: 227) ได้กลา่ววา่ “ปัจจยัของกระบวนการ
สร้างรัฐชาติ (nationalism) นีเ่องเป็นสาเหตหุน่ึงของการอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์และนิเวศวฒันธรรมของพื้นที่ที่เกิดความแปลกแยก แตกต่างกนั
ออกไปเพราะจุดเน้นที่แตกต่างอนัเกิดจากการสร้างรัฐชาติที่ต่างกนั ย่อมมีผลต่อ
มโนส านึกของกลุ่มคนที่อยู่กนัคนละฝั่งพรมแดนรัฐที่แยกจากกนันี่เอง และท าให้
เราไม่อาจสรุปหรือเสนอความคิดของ “พืน้ที่พรมแดน” (borderland studies) ได้
โดยปราศจากการทบทวนอิทธิพลของความเป็นชาติทีไ่ม่หายไปในการรับรู้ อา้งอิง
ของผู้คนต่อพื้นที่ของตนเอง” ดังนัน้ เร่ืองเล่าในชุมชนชายแดนไทยลาว จึง
ปรับเปล่ียนตามบริบทในแต่ละยุคสมัย แต่ยังแฝงฝังถึงความสมัพนัธ์ทางชาติ
พนัธุ์ท่ีมีส านกึร่วมตัง้แตอ่าณาจกัรล้านช้างร่วมกนั 
 
6. สรุปผลการศึกษา 
  

การศึกษาเร่ืองเล่าไทย ลาว ท่ีอ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย ประเทศไทย กับ
เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท าให้เห็น
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้คนในชุมชนสองฝ่ัง ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
แม้ว่าในปัจจุบันผู้ คนทัง้สองฝ่ังเป็นพลเมืองของสองประเทศอย่างถาวร  
แต่เน่ืองจากไทย ลาว เป็นกลุ่มคนท่ีมีจุดก าเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแบบแผนเดียวกนั รวมถึงมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
บนพืน้ฐานความเช่ือเดียวกนั ก็ยิ่งท าให้สายสมัพนัธ์ไทย ลาว ในพืน้ท่ีดงักล่าวนี ้
เป็นไปอย่างตอ่เน่ือง เช่น ความสมัพนัธ์ด้านสงัคมท่ีผู้คนทัง้สองฝ่ังยงัไปมาหาสู่
กนัแบบเครือญาต ิตดิตอ่ค้าขายกนั ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั และด้านวฒันธรรมท่ี
ผู้ คนทัง้สองฝ่ังมีพืน้ท่ีท่ีประกอบพิธีกรรมและประเพณีร่วมกัน แม้ว่ารูปแบบ
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ความสมัพนัธ์จะเปล่ียนไปตามบริบทของการเมืองการปกครองแตล่ะยคุสมยัและ
ความเจริญก้าวหน้าด้านตา่ง ๆ ท่ีส่งผลตอ่ความสมัพนัธ์ไปบ้างก็ตาม เช่น การมี
พืน้ท่ีพรหมแดนท่ีชัดเจน การมีด่านตรวจคนเข้าเมืองท่ีเข้มข้น การมีสะพาน
มิตรภาพไทยลาวข้ามแม่น า้เหือง เป็นต้น แต่ก็ไม่มีสิ่งใดท่ี สามารถท าให้
ความสมัพนัธ์นีข้าดหายลงได้ 
 
กิตตกิรรมประกาศ 
 

ผลงานวิจยั เร่ืองเล่าไทย ลาว กบัความสมัพนัธ์ของชมุชนสองฝ่ังโขงฉบบั
นี ้ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และส าเร็จได้โดย
ได้รับความร่วมมืออยา่งดียิ่งจากผู้ให้ข้อมลูส าคญั (key informants) ในอ าเภอทา่ล่ี 
จังหวัดเลย ประเทศไทย และเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบูลี  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ตลอดจนบุคลากร
ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยันี ้และท่ีส าคญัคือกลัยาณมิตรทางวิชาการทกุท่าน 
ท่ีได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ตัง้แตเ่ร่ิมด าเนินการจนสิน้สดุโครงการวิจยั 

ขอขอบคณุผู้ทรงคณุวฒุิท่ีให้ความอนเุคราะห์ตรวจสอบงานวิจยัฉบบันี ้
เพ่ือความถกูต้องและสมบรูณ์ยิ่งขึน้ และขอขอบคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พยงุ
พร ศรีจนัทวงศ์ อาจารย์ประจ าคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเลย ท่ีให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเก่ียวกับการประสานงานในการเก็บ
ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืน้ท่ีวิจยัท่ีเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว คณุคา่และประโยชน์อนัใดท่ีบงัเกิดขึน้จากการวิจยั
ครัง้นี ้ขอมอบให้เป็นคณุความดีแดผู่้ ท่ีเก่ียวข้อง และผู้ ท่ีเป็นก าลงัใจให้กบัผู้วิจยั
ทกุทา่น 
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