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บทน า 
บทน าของบทวิจารณ์หนังสือ 2 เล่ม เป็นเรื่องราวของนักเขียนจากสอง

วฒันธรรมมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกนั Iain Manley คนรุ่นใหม่แห่งแอฟริกาใต ้
เติบโตท่ามกลางชุมชนที่เป็นจุดก าเนิดของการเหยยีดสผีวิ การฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์ ที่ก าลงั
สถาปนาสังคมพหุวัฒนธรรม กับสุจิตต์ วงษ์เทศ  เจ้าของต านาน เจ๊กปนลาวแห่ง                        
ลุ่มน ้าเจา้พระยา ดนิแดนทีต่้องการสถาปนาระบบประชาธปิไตยที่มพีระมหากษัตรยิ์เป็น
พระประมุขอย่างเป็นรปูธรรม จุดร่วมทีโ่ดดเด่นของทัง้สอง มดีว้ยกนั 4 ประการ กล่าวคอื 
ประการท่ี 1 การประสบความส าเร็จจากการท างานในแวดวงเครอืข่ายส านักพิมพ์กบั
ความรบัผดิชอบในหน้าทีบ่รรณาธกิาร นักเขยีน และนักถ่ายทอดวฒันธรรม ประการท่ี 2  
การถ่ายทอดประเดน็ศกึษาทางประวตัศิาสตรใ์นรูปแบบการจดัแสดงพพิธิภณัฑ ์ประการ
ท่ี 3 รูปแบบการจดัหน้าหนังสือมีความคล้ายคลึงกัน อาทิ การโฆษณาสิ่งตีพิมพ์ของ
ส านักพมิพ์ในหน้าสุดท้ายของเล่ม ปกหลงัที่ใช้ภาพถ่ายและภาพวาดแสดงความหมาย
ให้กบัชื่อหนังสอื ประการท่ี 4 การใช้ภาพถ่ายแทนความหมายของเรื่องราวดีๆ   ดงัวล ี
“ภาพทุกภาพสือ่แทนความหมาย”  “A picture is worth a thousand words”  

Iain Manley อดตีนักศกึษาสาขาวรรณคดกีบัหนังสอืพมิพ์ แห่งมหาวทิยาลยั 
เคปทาวน์ แอฟรกิาใต ้คนรุ่นใหมผู่ค้ลัง่ไคลน้ิยามพลเมอืงแห่งจกัรวาล ไล่ตามความฝนัที่
สร้างรายได้อย่างงดงามให้กบัเขา เริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในข่ายงานบรรณาธกิาร 
ในช่วงทศวรรษที ่2000 เป็นหนึ่งผูก้่อตัง้ฐานขอ้มลูออนไลน์ AfricanBoots.com ทีเ่น้นการ
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ถ่ายทอดความสมัพนัธ์ของกลุ่มคนเชื้อสายจนีแอฟรกิา ระยะเวลาต่อ Manley ไดห้นัไป
สนใจการเขยีนงานในประเด็น ความหลากหลายของผูค้นในบรเิวณมหาสมุทรอินเดยี ที่
เชื่อมกับศูนย์กลางการเงินการคลัง กล่าวคือ The Pirate, Prostitutes and Opium 
Peddlers of Old Singapore มขี้อสงัเกตว่า เขาได้เชื่อมต่อสถานที่ การเดินทางเข้ากับ
ประวตัศิาสตร์ ผ่านฐานขอ้มลู wandering ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อนักเดนิทาง กระทัง่ได้
ร่วมก่อตัง้และด ารงต าแหน่งผู้บริหารใหญ่ของ Voicemap  อัตลักษณ์ของ Manley 
สอดคลอ้งกบั Graham Earnshaw ชาวฮ่องกง ผูมุ้่งมัน่ในการเผยแพร่งานเขยีนคลาสคิจนี
ให้เป็นที่รู้จ ักผ่านฐานข้อมูล talesofoldchina งานเขียนคลาสิคจีนได้ถูกแปลเป็น
ภาษาองักฤษ ตพีมิพ์โดยส านักพมิพ์ EARNSHAW BOOKS ในปี ค.ศ.2007 Earnshaw 
ได้ขยายความสนใจไปยงัเครอืข่ายชาวจนีกบัชุมชนโลกในประเด็นที่หลากหลาย ในมุม
มองข้ามวฒันธรรม กล่าวคือ ประวตัิศาสตร์ภาพถ่าย ประวตัิศาสตร์กบัความทรงจ า 
ประวตัศิาสตร์จนีกบัวฒันธรรมร่วมสมยั  อาท ิTales of Old Shanghai (2012), Tales of 
Old Peking (2012), และ Tales of Old Honk Kong (2012) ในปี ค.ศ. 2010  Manley ได้
ถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเทีย่วในเมอืงเซยีงไฮผ้่านฐานขอ้มลูออนไลน์ ควบคู่ไปกบั
ก ารตี พิ ม พ์ ห นั งสื อ  Tales of Old Singapore the Glorious Past of Asia’s Greatest 
Emporium. 

สุจิตต์ วงษ์ เทศ จบการศึกษาสาขามานุษยวิทยา จากคณะโบราณคด ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อนักมานุษยวิทยากับนักโบราณคดีได้หันมาเอาดีด้าน
งานคน้ควา้ เรยีบเรยีงและผลติประวตัิศาสตร์สามญัชนถือเป็นปจัจยัทีช่่วยส่งเสรมิใหน้ัก
ประวตัิศาสตร์กระแสหลกัไทยไดเ้ริม่การวพิากษ์วจิารณ์ประวตัิศาสตร์ฉบบั สุจติต์ วงษ์
เทศ ห้องเรยีนประวตัศิาสตร์สายคลาสสคิยงัคงยดึมัน่ต่อแนวคดิประวตัศิาสตร์เป็นเรื่อง
ของชนชัน้น า นิยมท าการศกึษาประเดน็ทางประวตัศิาสตรจ์ากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์
ที่น่าเชื่อถือ อาทิ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือหลกัฐานทางโบราณคดีและ
ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ส านักสุจติต์ วงษ์เทศ มจีุดเด่นในการน าประวตัศิาสตรช์าวบา้น หรอื 
Popular History เข้าสู่ว ิถีชีวิตคนไทย ด้วยการสนับสนุนจากส านักพิมพ์มติชน และ
ส านักพิมพ์แม่ค าผาง นับเป็นการเปิดกว้างทรรศนะทางประวัติศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ 
ประชาชนจงึยกย่องและใหเ้กยีรตแิก่สุจติต์ วงษ์เทศ ในฐานะคร ูมติรแทแ้ละเพือ่นร่วมงาน
ในการร่วมมอืสรรสรา้งประวตัศิาสตรภ์าคประชาชน   

การสิ้นสุดสงครามเย็น ส่งผลให้ชุมชนอาเซียนต้องปรบัตัวให้เขา้กบัการจดั
ระเบยีบโลกใหม่ องค์กรยูเนสโกไดผ้ลกัดนัและสนับสนุนใหร้กัษาและสรรสรา้งวฒันธรรม
และการท่องเที่ยวแบบยัง่ยนื (United Nation, 2015) รฐับาลสิงคโปร์ได้เน้นการจดัการ
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แสดงพพิธิภณัฑ์ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งกบัระบบเศรษฐกจิและการเมอืงของชุมชนโลก ในฐานะ
มรดกของระบบอาณานิคม กบัศนูย์กลางระบบการเงนิของชุมชนโลกซึ่งปรากฏในหนงัสอื 
Tales of Old Singapore the Glorious Past of Asia’s Greatest Emporium รัฐบาลไทย  
ชู นโยบายการมีส่วนร่วมในการจัดการวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น และ หนังสือ
อุบลราชธานีมาจากไหน แสดงให้เห็นมุมมองของนักเขยีนที่ผลิตงานอย่างรงัสรรค์ใน
ประเด็น มรดกวัฒนธรรมของชุมชนโลก กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์ กับจังหวัด
อุบลราชธานี ประเทศไทย 

Tales of Old Singapore the Glorious Past of Asia’s Greatest 
Emporium 

Tales of Old Singapore the Glorious Past of Asia’s Greatest Emporium  
วางจ าหน่ายในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์  แหล่งมรดกวัฒนธรรมชัน้น าในเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้ ซึง่นักวฒันธรรมบางกลุ่มวจิารณ์ถงึตวัอย่างของรฐัชาตแิบบใหมท่ีส่รา้ง
วฒันธรรมจากประวตัศิาสตรใ์นต้นครสิต์ศตวรรษที ่19 Manley ไดเ้ขยีนค าปรารภว่า “ไม่
มใีครสนใจหรอืศกึษาประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานอย่างต่อเนือ่งหรอก มุง่สนใจแงม่มุของแต่ละ
เหตุการณ์ ดงัหนังสอืเล่มนี้ ทีบ่อกเล่า ภาพถ่าย ประจกัษ์พยานของคนในเหตุการณ์ และ
เกรด็ย่อยประวตัศิาสตร์ ทีถู่กหยบิยกขึ้นมาอธบิายใหเ้หน็ภาพรวม...” ผูเ้ขยีนแบ่งเนื้อหา
จ านวน 170 หน้า ออกเป็น 220 ประเด็น1 พรอ้มการอธบิาย ต านานเก่าสงิค์โปร์มาจาก

                                                           
1 อาทิ ((6) Singapore’s population (Manley,2011:13) (7)The Handiest City Ever (Manley,2011:14) 

(8) The Singapore Stone (Manley,2011:15) (9) The Lion City (Manley,2011:16) (10) Nothing Scanty, Feeble or 

Pale! (Manley,2011:17) (11) A Free Port (Manley,2011:18) (12) One Large Warehouse (Manley,2011:18) (13) 

The Paper War (Manley,2011:19) (14) The Rat City (Manley,2011:20) (15) The Want of More Ground 

(Manley,2011:20) (16) Raffle’s True Memorial  (Manley,2011:21) (17) The Jackson Plan (Manley,2011:22) (18) 

The Foot-way Riot (Manley,2011:23) (19) Lounging Natives of Half a Dozen Nationalities (Manley,2011:23) 

(20) สถาปตัยกรรม (Manley,2011:24) (21) 10,000 Souls to Legislate For (Manley,2011:25) (22) Fine Buildings 

and Foul Odors (Manley,2011:25)  (50) The Seat of Piracy(Manley,2011:42)  Human Skulls Rolling About on 

the Sand (Manley,2011:42) (51) A Chinese City (Manley,2011:43) (52) Lee Kuan Yew Gets a Caning 

(Manley,2011:44) (53) Pictures of A Peranakan girl and A Malay boy (Manley,2011:44) (54) Sold to Work in 

Tin Mine (Manley,2011:45) (55) Hoo Ah Kay (Manley,2011:46) (81) Postcard: Battery Road late 19 th century 

(Manley,2011:63) (82) An Indispensible Argument (Manley,2011:63) (83) The Lady from Japan 

(Manley,2011:64) (84) Enough Popsy to Satisfy an Army (Manley,2011:65) (86) Samsui Women 

(Manley,2011:66) (87) Home for the Protection on Women and Girls (Manley,2011:66) (88) The Shrine of 
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แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์จ านวน 118 ชิ้น ด้วยการเน้นการสื่อความหมาย
ประวตัศิาสตร์จากจุดเลก็ๆ เพื่อเขา้ใจในบรบิทโดยรวมของพฒันาการทางประวตัศิาสตร์
สงิคโปร์ ผ่าน ค าส าคญั ภาพถ่าย ใบปลวิ ใบประกาศ และ สถติิทางเศรษฐกจิ การเมอืง
และสงัคม เพื่ออธบิายประวตัศิาสตร์สงิคโ์ปร์ตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 3 ถงึวนัที ่9 สงิหาคม 
ปี ค.ศ.1965 เป็นทีน่่าสงัเกตว่า Manley ใชห้ลกัการอธบิายค าส าคญั รูปภาพ จากเอกสาร
ร่วมสมยั อาท ิบนัทกึของ Sir Stamford Raffles (1821) บนัทกึทางการคา้กบัการเดนิทาง
ในตะวนัออกไกลของ G.F. Davidson (1846) บนัทกึการล่าสตัว์ในป่ามาเลยข์อง Charles 
Meyer (1921) สถานที่ผู้คนในสิงค์โปร์จากภาพสเกตท์ของมิชชันนารี (Cook,1907)  
บันทึกความทรงจ าของ ลี กวน ยิว  (1989) หนังสือเล่มนี้ประดุจการจัดแสดงของ
พพิธิภณัฑท์ีผู่อ่้านจะไดพ้บกบัรายละเอยีดดงันี้  

                                                                                                                     
Iskander Shah (Manley,2011:67) (89) Picture of the Nagore Durgha Shrine ,in the 1820s (Manley,2011:67) 

(90) The Kris (Manley,2011:68) (91) Amuck, Adverb (Manley,2011:67) (92) The Dangerous Practice of Amok 

Running (Manley,2011:69) (121) The Temenggong Dynasty (Manley,2011:85)  (122) Queen Victoria’s 

Memorial Service (Manley,2011:86) (123) A Postcard: St. Andrew’s Cathedral and the state of Stamford 

Raffles in Padag around 1909. (Manley,2011:86) (124) Tiffin (Manley,2011:87) (125) Bigoted Punkah Wallahs 

(Manley,2011:87) (126) Moderate Indulgence  (Manley,2011:88) (127) Rickshaws in Relay (Manley,2011:89) 

(128) Picture of Chinese criers at the racecourse (Manley,2011:89) (129) Hard Lines (Manley,2011:90) (130) 

A Richshaw Strike (Manley,2011:91) (131) Picture of Jinrikisha quarter, Singapore (Manley,2011:91) (171) 

The End of an Era (Manley,2011:121) (172) Japanese Occupation (Manley,2011:122) (173) The Phoney 

Captivity (Manley,2011:123) (174) Bakaro (Manley,2011:124) (175)Hara-kiri in the Reservoirs 

(Manley,2011:124)  (176) Changi Prison (Manley,2011:125) (177) The Straits Times (Manley,2011:126) (178) 

Raffles Lighthouse and its postcard (Manley,2011:125) (179) The Bugis (Manley,2011:127) (180) Inside a Hot 

Cardboard Box (Manley,2011:128The Cathay Building and its picture in 1958 (Manley,2011:149) (208) A 

Street Scene in 1901 (Manley,2011:150) (209)Postcard of Chinese Player (Manley,2011:151) (210) Fire 

Walking (Manley,2011:152) (211) “Satai” and street food vendors and customers (Manley,2011:153) (212) A 

Picture of A Chinese rice cake seller(Manley,2011:153) (213) A Strange Spectacle (Manley,2011:154) (214) 

Shopping for Tigers (Manley,2011:156) (215) The little Attendant (Manley,2011:157) (216) The Commandos of 

Communism (Manley,2011:158-9) (217) Vote For Alternative “A” on Referendum Day (Manley,2011:160) (218) 

Love in any Language (Manley,2011:161) (219) A Moment of Anguish (Manley,2011:162) (220) Separation 

(Manley,2011:163) (221) The Sketch of Singapore Harbor Board-Docks and Wharves  (Manley,2011:164) 
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(1) ล าดบัเหตกุารณ์เก่าสิงคโปร ์เริม่ในครสิต์ศตวรรษที ่3 –ปีค.ศ.1965 รวม
ระยะเวลา 1,765 ปี โดยการใหข้อ้มลูบทบาทของชาวตะวนัตกในการสรา้งเมอืงท่าขนาด
เลก็ใหก้ลายเป็นประเทศสงิคโปร ์ผูเ้ขยีนใหข้อ้มลูสงิคโ์ปรก์บัความสมัพนัธก์บัชุมชนเอเชยี 
หรอืโลกตะวนัออกก่อนการปกครองของโปรตุเกสเอาไว้ 4 ช่วงเวลา กล่าวคอื ช่วงเวลาที ่
1 บนัทกึจนีมคี าเรยีกสงิค์โปรว์่า “Pu Luo Chung” ช่วงเวลาที ่2 ผูเ้ขยีนใหค้วามส าคญักบั
ครสิต์ศตวรรษที่ 13 การเติบโตของเมอืงท่า Temasek หรอื Singapura ของเจ้าชายศรี
วชิยันามว่า Sang Nila Utama ช่วงเวลาที ่3 ต่อมา ในปี ค.ศ. 1320 ราชส านักมองโกลได้
ส่งคณะทูตไปรบัช้างจาก Long Ya Men (Dragon’s Teeth Gate)  ช่วงเวลาที่ 4 ปี ค.ศ.
1414 Temasek ได้ถูกผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ภายใต้การดูแลของสุลต่านแห่ง  
มะละกา เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ผูเ้ขยีนเลอืกที่จะไม่กล่าวถงึอทิธพิลของสยามในการควบคุม
คาบสมุทรมลายู ซึ่งเป็นเหตุผลที่สรา้งความวติกกงัวลให้กบัเจา้ชาย Temasek ผูร้้องขอ
ความคุม้ครองจากราชส านกัจนี ทา้ยทีสุ่ดจกัรพรรดยิงเล่อไดจ้ดัส่งมหาขนัทเีจิง้เฮอเขา้มา
จดัการปญัหาดงักล่าว  

(2) รายช่ือผู้น าสิงค์โปร์ช่วงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 1830- มิถนุายน 1959  
ผู้เขยีนได้กล่าวถึงรายนาม ข้าหลวงประจ าสิงคโปร์ กล่าวคือ Major-General William 
Farquhar กับ  Dr. John Crawfurd,  รายนามผู้ว่าการรัฐ  Straights Settlements ช่วง
เดอืนพฤศจกิายน 1826 ถงึ เมษายน ปี ค.ศ.1946 จ านวน 25 คน, และรายนามผูว้่าการ
รฐัสงิคโ์ปร ์จ านวน 6 คน ระหว่างปี ค.ศ.1946- มถุินายน ปี ค.ศ.1959 

(3) บทน า แสดงภาพวาดทวิทศัน์ของ China Town ในปี ค.ศ.1947 จากมุมสูง
ทีม่องมาจาก Pearl’s Hill บรรยายเมอืงทีส่รา้งขึน้จากการคา้ ความหลากหลายของผูค้น 
ชาวอาหรบั ชาวอาเมอร์เนียน ชาวยวิ ชาวอินเดยี ชาวมาเลย์กบัชาวจนี และการอาชพี 
อาทิ พ่อค้าฝ่ิน โสเภณีและกุลี รุ่งเรืองขึ้นมาได้โดยความสามารถของ Sir Stamford 
Raffle ทีผ่ลกัดนัใหส้งิคโปรเ์ป็นเมอืงท่าปลอดภาษ ีแขง่ขนักบัอาณานิคมเนเธอรแ์ลนด ์ 

Samsui Women ในช่วงปี ค.ศ.1934-1938 กลุ่มแรงงานก่อสรา้งสตรอีพยพ
มาจากต าบลสามสุย มณฑลกวางตง จ านวนราว 200,000 คน ได้เขา้มาขายแรงงานใน
สิงคโปร์ สตรีกลุ่มนี้ ได้ร ับการยอกย่องในการทุ่มเทให้กับ การท างานอย่างหนัก              
อตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของพวกหล่อน กล่าวคอื การปฏญิาณไม่แต่งงานก่อนละทิ้งบา้นเกดิ
เมอืงนอน การโพกผา้แดงเอาไวบ้นศรีษะและการไมป่ระกอบอาชพีโสเภณี 

The Bugis G.F. Davidson ได้ ให้ข้อมูลชาวบูกิส เอาไว้ใน ปี  ค .ศ .1846 
หมายถึง พ่อค้าพื้นเมอืง ส่วนใหญ่มาจากหมู่เกาะสุลาเวส ีมคีวามส าคญัรองลงมาจาก
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พ่อคา้ชาวจนี เรามกัจะเหน็พวกเขาน าสนิคา้มาขายทางเรอืช่วงเดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน 
สนิคา้ทีน่ ามาจ าหน่าย อาท ิเมลด็กาแฟคุณภาพด ีผงทองค า กระดองเต่า ผา้ทอพื้นเมอืง
ขา้ว เป็นตน้ เราท างานกบัพวกเขาค่อนขา้งล าบากทเีดยีว อย่างไรกต็าม ชาวจนีรูว้ธิดีูแล
พวกเขา ดว้ยการเชือ้เชญิใหน้ัง่ ห่อหมากใหเ้คีย้ว พดูคุยกนันานเป็นชัว่โมง แลว้ท าการคา้
กนัไปดว้ย ใชเ้วลาเป็นอาทติย ์เรอืล าแลว้ล าเล่าของเหล่าบกูสิต่างผดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนั
เขา้มาทีเ่มอืงท่าแห่งนี้ ชาวบูกสิไมน่ าเงนิทองตดิไมต้ดิมอืกลบับา้น ส่วนใหญ่แลว้พวกเขา
จะซื้อฝ่ิน เหลก็ เหลก็กลา้ ฝ้าย มว้นผา้ฝ้าย กลบับา้น ขณะท าการคา้ในเมอืงท่า ชาวบกูสิ
ตอ้งไมพ่กอาวุธ “กรชิ” ตดิตวัมาดว้ย  

Sent Out into the Jungles ภัยร้ายของสิงค์โปร์อาจมี 2 เรื่อง กล่าวคือ           
โจรสลดั กบัเสอื ซึ่งเสอืนัน้รงัควาญและคร่าชวีติผูค้นอย่างสม ่าเสมอ General Sir Orfeur 
Cavenag เจ้าหน้าที่แผนกอินเดยีไดบ้นัทกึบทบาทของนักโทษกบัการฆ่าเสอื เริม่ต้นได้
แบ่งนักโทษออกเป็น 2 กลุ่ม จ านวนกลุ่มละ 8 คนพร้อมอาวุธครบมอืกบัเสบียงอาหาร 
เพื่อออกล่าเสือใช้เวลาเร่ร่อนในเขตนับเดือน  เมื่อพิฆาตเสือได้ นักโทษจะได้รบัการ
ลดหย่อนผ่อนโทษลงตามล าดบั ต่อมาเสอืลดจ านวนลง เหลอืทมีล่าเสอืเพยีง 1 กลุ่ม การ
ล่าเสอืหรอืฆา่เสอืในทีน่ี้ไมใ่ช่เกมส ์กฬีาเหมอืนทีเ่กดิขึน้ในแอฟรกิา 

อบุลราชธานีมาจากไหน 
ส านักพิมพ์แม่ค าผางได้ยกย่องงานเขียนของ สุจิตต์  วงษ์ เทศ ว่าเป็น

ประวตัศิาสตร์และโบราณคดทีี่กนิได ้“... “องค์ความรู”้ เพือ่สรา้ง “พลงั” ชวีติ ของตนขึ้น
หยดัยนืต่อสูบ้นโลกทีน่ับวนัแก่งแย่งแข่งขนัและมวีถิทีีส่ลบัซบัซอ้นยิง่ขึน้...” ประกอบดว้ย
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เนื้อหา 27 ส่วน2 ประเด็นศึกษาของอุบลราชธานีมาจากไหนอาจตอบค าถามของ Iain 
Manley ในการศกึษาประวตัศิาสตรใ์นภาพรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาทีย่าวนานย่อม
มทีางเป็นไปได ้ดว้ยการใส่ใจกบัล าดบัเหตุการณ์ทีส่ าคญัทีส่่งผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม
เป็นตวัด าเนินเรื่อง  อาท ิบทที ่1 1,000,000 ปีมาแลว้ (สุจติต์ วงษ์เทศ, 2555), บทที ่11 
หลงั พ.ศ. 1500 บทที่ 15 หลงั พ.ศ. 2300, บทที่ 16 หลงั พ.ศ. 2335, บทที่ 17 หลงั 
พ.ศ. 2425, บทที่ 18 หลงั พ.ศ. 2434, บทที่ 19 หลงั พ.ศ. 2436, และ บทที่ 25 หลงั 
พ.ศ. 2482 ตัง้แต่หลงัสงครามเยน็ การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถิน่เป็นปจัจยัในการวางระบบ
การจดัแสดงพพิธิภณัฑ์ภายใต้การก ากบัดูแลของรฐับาลไทย กบัการใหพ้ื้นที ่คนทอ้งถิ่น
ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของวฒันธรรมภาคประชาชน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
อุบลราชธานีใหข้อ้มลูหลกัแก่ขอ้เสนอของ สุจติต์ วงษ์เทศ อย่างไรกต็าม สุจติต์ วงษ์เทศ 
ไดก้า้วไปไกลกว่าการรกัษาธรรมเนียม “ชาตนิิยม” อย่างเคร่งครดัของหน่วยงานราชการ
ไทยในฐานะกระบอกเสยีงของรฐับาลกรุงเทพมหานคร กล่าวคอื การเน้นความปรองดอง
ในการสร้างชาติ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย การเทิดทูนและยกย่องวาทกรรม            

                                                           
2 กล่าวคือ จากใจส านักพิมพ์ (สุจิตต์ วงษ์เทศ,2555: 9-10), บทน าอุบลราชธานีมาจากไหน  

(สุจิตต์ วงษ์เทศ,2555: 11-35), บทที่ 1 1,000,000 ปีมาแล้ว (สุจิตต์ วงษ์เทศ,2555 : 36-39), บทที่ 2 

500,000 ปีมาแล้ว (สุจติต์ วงษ์เทศ,2555 : 40-43), บทที่ 310,000 ปี มาแล้ว (สุจิตต์ วงษ์เทศ,2555 : 44-

45), บทที่ 4 5,000 ปี มาแล้ว (สุจิตต์ วงษ์เทศ,2555: 46-48), บทที่ 5 4,000ปีมาแล้ว (สุจิตต์ วงษ์เทศ

,2555: 49-53), บทที่ 6 3,000 ปีมาแล้ว (สุจิตต์ วงษ์เทศ,2555 : 54-62), บทที่ 7 หลัง พ.ศ. 1 (สุจิตต ์     

วงษ์เทศ,2555: 63-71), บทที่ 8 หลงั พ.ศ. 500 (สุจติต์ วงษ์เทศ,2555: 72-75), บทที่ 9 หลงั พ.ศ. 1000  

(สุจิตต์ วงษ์เทศ,2555: 76-85), บทที่ 10 หลงั พ.ศ. 1100 (สุจิตต์ วงษ์เทศ,2555: 86-95), บทที่ 11 หลงั 

พ.ศ. 1500( สุจติต์ วงษ์เทศ,2555: 96-111), บทที่ 12 หลงั พ.ศ. 1700 (สุจติต์ วงษ์เทศ,2555 : 112-119), 

บทที่ 13 หลงั พ.ศ. 1800 (สุจิตต์ วงษ์เทศ,2555 : 120-125), บทที่ 14 หลงั พ.ศ. 2000 (สุจิตต์ วงษ์เทศ

,2555: 126-132), บทที่ 15 หลงั พ.ศ. 2300 (สุจิตต์ วงษ์เทศ,2555 : 133-137), บทที่ 16 หลงัพ.ศ. 2335  

(สุจิตต์ วงษ์เทศ,2555: 138-149) , บทที่ 17 หลงัพ.ศ. 2425 (สุจิตต์ วงษ์เทศ,2555 : 150-157), บทที่ 18 

หลงัพ.ศ. 2434 (สุจติต์ วงษ์เทศ,2555: 158-161), บทที่ 19 หลงัพ.ศ. 2436 (สุจติต์ วงษ์เทศ,2555 : 162-

173), บทที่ 20 หลงัพ.ศ.2442 (สุจติต์ วงษ์เทศ,2555: 174-179), บทที่ 21 หลงัพ.ศ.2443 (สุจติต์ วงษ์เทศ

,2555: 180-181), บทที่ 22 หลงัพ.ศ.2459 (สุจติต์ วงษ์เทศ,2555: 182), บทที่ 23 หลงัพ.ศ. 2471 (สุจติต ์

วงษ์เทศ,2555: 183-184), บทที่ 24 หลงัพ.ศ. 2475 (สุจติต์ วงษ์เทศ,2555: 185-193), บทที่ 25 หลงัพ.ศ. 

2482 (สุจติต ์วงษ์เทศ,2555: 194-196), ภาคผนวก (สุจติต ์วงษ์เทศ,2555: 197-215) 
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“ชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ์” สุจติต์ใชค้วามทรงจ า กบัเรื่องเล่ามาเป็นประเดน็หลกั
ในการอธบิายประวตัิศาสตร์อุบลราชธานีฉบบัชาวบ้าน ด้วยการใช้ฐานขอ้มูลอย่างเป็น
ทางการจากกลุ่มชนชัน้น าสองฝ ัง่โขง อาท ิประเดน็น าเสนอในบทที ่20-25 กบัภาคผนวก 

บทท่ี 20 หลงั พ.ศ. 2442 “ลาวกาว” ชาวอุบลราชธานีเป็น “ชาติไทยบงัคบั
สยาม” โดยอ้างอิงบทเขียนประวัติศาสตร์ลาวของ มหาสิลา วีระวงส์ มาอธิบายการ
ปรบัเปลีย่นอตัลกัษณ์ของคนลาวฝ ัง่ขวาแมน่ ้าโขง ใหเ้กดิส านึกใหมใ่นอตัลกัษณ์ความเป็น
ไทย สุจติต์ไดน้ าหลกัฐานร่วมสมยั ภาพถ่ายเขา้สู่เนื้อหา จ านวน 3 รายการโดยไม่แสดง
แหล่งที่มาของหลกัฐาน กล่าวคอื รายการที ่1 ตราสารรายชื่อหวัเมอืงในมณฑลลาวกาว 
ลาวพวน และลาวเฉยีง รายการที ่2 ภาพถ่ายมหาสลิา วรีะวงส ์รายการที ่3 หญงิชาวบา้น
อสีานสมยัรชักาลที ่5  

บทท่ี 21 หลงั พ.ศ. 2443 ขบวนการ “ผบีุญ” เริม่เขตเมอืงอุบลราชธานี ปรากฏ
ภาพผบีุญกบัการรอตดัสนิโทษ ณ ทุ่งศรีเมอืงอุบลราชธานี ในปี พ.ศ.2444 ซึ่งอ้างองิมา
จากประวตัศิาสตรอ์สีานฉบบั เตมิ วภิาคยพ์จนกจิ การเน้นความส าคญัของเมอืงอุบลเป็น
ตวัละครเอกส่งผลให้ สุจติต์ วงษ์เทศ ละเลยสถานภาพองค์ความรูก้ารต่อต้านอ านาจรฐั
ของคนสองฝ ัง่โขง เนื่องจาก จุดก าเนิดของขบวนการผูม้บุีญเกดิขึน้ในบรเิวณสุวรรณเขต
กบัสาระวนั ฝ ัง่ซ้ายแม่น ้าโขงก่อนทีจ่ะลุกลามมายงัพื้นทีป่กครองจ าปาศกัดิก์บัเมอืงอุบล 
ยิง่ไปกว่านัน้ ผูเ้ขยีนยงัเลอืกการสูญเสยีอ านาจของกลุ่มผู้ปกครองดัง้เดมิเป็นปจัจยัหลกั
ในการ               ลุกฮอืขึ้นต่อต้านอ านาจสยาม เรื่องเล่า ความทรงจ าของผู้คนมกีาร
ปรบัเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับประวัติศาสตร์ประชาชน หรือประวัติศาสตร์
ชาวบ้านที่มกีารปรบัเปลี่ยนตามฐานข้อมูลทางประวตัิศาสตร์กบัสถานการณ์ร่วมสมยั 
ดงันัน้ สุจติต์              วงษ์เทศ ควรเปิดกว้างในการใช้ฐานขอ้มลูทางประวตัิศาสตร์ที่
ถกเถยีงกนัในช่วงประวตัศิาสตรร์่วมสมยั 

บทท่ี 22 หลงั พ.ศ. 2459 เมอืงอุบลราชธานี เป็น “จงัหวดัอุบลราชธานี”   
บทท่ี 23 หลงั พ.ศ. 2471 รถไฟจากกรุงเทพ ฯ ถงึอุบลราชธานี  ผูเ้ขยีนไดน้ า

ภาพถ่ายรถไฟสมยัรชักาลที่ 5 ที่เชื่อมกรุงเทพ ฯ กบัหวัเมอืงต่าง ๆ ซึ่งอ้างอิงมาจาก
หนังสือภาพประวตัิศาสตร์ของ เทพชู ทับทอง มขี้อสงัเกตว่า ภาพชุดนี้ถูกใช้เป็นปก
หนงัสอือุบลราชธานีมาจากไหน ?  

บทท่ี 24 หลงัพ.ศ. 2475 งานการเมอืงประชาธิปไตยของอุบลราชธานี ใช้
ฐานขอ้มลูของรฐับาลกบันโยบายการกระจายอ านาจ 2 ชุด กล่าวคอื ชุดหนังสอืวฒันธรรม 
พฒันาการทางประวตัศิาสตร์เอกลกัษณ์และภูมปิญัญาของจงัหวดัในประเทศไทย กบัชุด
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สารานุกรมวฒันธรรมไทย สุจติต์ วงษ์เทศ เน้นการให้ขอ้มูล 2 ประเด็นหลกั กล่าวคือ 
นักการเมอืงระดบัชาติก่อนปี พ.ศ. 2500 กบัเสรไีทยสายอีสานแห่งเมอืงอุบลราชธานี 
ส าหรบัชุมชนเมอืงอุบลแลว้ เรือ่งเล่าทัง้ 2 เรือ่ง ถอืเป็นบทสนทนาในวงสนทนาของชนชัน้
น าเมอืงอุบลที่เกิดช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ถึงก่อนปี พ.ศ. 2500 ซึ่งมกัจะพาดพิงถึง
ขบวนการเคลื่อนไหวแบบสงัคมนิยม กบั โศกนาฏกรรมการแบ่งแยกดนิแดนร่วมอยู่ดว้ย
เสมอ 

บทท่ี 25 หลงั พ.ศ. 2482 ชาวอุบลราชธานีเป็น “คนไทย”  ผูเ้ขยีนไดย้ ้าเตอืน
ใหผู้อ่้านไดร้บัรูจุ้ดก าเนิดของการสรา้งพลเมอืงในระบบรฐัชาตแิบบใหม่ ทีพ่ ึง่เกดิขึน้ในปี
พ.ศ.2482 ดว้ยการน าค าอธบิายของ ชาญวทิย ์เกษตรศริ ิเขา้สู่เนื้อหา 

ภาคผนวก กบฏผบีาปผบีุญ ดว้ยการอา้งองิขอ้เขยีนของ เตมิ วภิาคยพ์จนกจิ 
พรอ้มการจบเนื้อหาในหน้า 213 ภาพถ่ายของบา้นสะพอื ต าบลกุศกร อ าเภอเมอืง จงัหวดั
อุบลราชธานี ชุมชนของผบีุญแห่งเมอืงอุบล  

บทวิจารณ์หนังสือสองเล่มได้สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ของผู้เขียนกับระดับ
ความก้าวหน้าทางวฒันธรรมของชุมชนอาเซียน เราพบว่า Manley ประสบผลส าเร็จใน
การชูภาพต านานเก่าสิงคโปร์ที่เติบโตขึ้นมาจากเมอืงท่า ภายใต้อิทธพิลของเจ้าอาณา
นิคม ด้วยการน ากลุ่มชาติพนัธุ์ที่หลากหลายเขา้สู่ขบวนการสร้างชาติสงิคโปร์สมยัใหม ่ 
มมุมองทีน่ าเสนอเน้นหนกัไปทีก่ารเรยีบเรยีงเนื้อหาตามประเดน็ส าคญั หรอืค าส าคญั ใน
ฐานะปญัญาชนรุ่นใหม่ Manley แสดงแหล่งที่มาของขอ้มูลและเอกสารอ้างองิอย่างครบ
ครนัผ่านเครือ่งมอืและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ซึ่งแสดงใหเ้หน็ความเอาจรงิเอาจงัของรฐับาล
กบัภาคเอกชนสงิคโปร์ในการสร้างประวตัิศาสตร์ให้ปรากฏอย่างเด่นชดั ซึ่งช่วยสร้าง
ผลส าเรจ็ใหก้บังานเขยีนของ Manley โดยเฉพาะอย่างยิง่หลกัฐานในประเภท Visual ลว้น
เกดิขึน้และเกีย่วเนื่องกบัสงิคโปร ์ 

สุจติต์ วงษ์เทศ นักคดินักเขยีนที่อุทศิตวัให้กบัการปลุกพลงัสามญัชนใหก้ล้า
คดิ กลา้พดู กลา้ขดีเขยีน ในหวัเรื่องความทรงจ ากบัภมูหิลงั เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั
ชุมชนในการด ารงชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้สร้างต านาน
ประวตัศิาสตร์ชาวบา้นชี้ใหเ้หน็จุดบกพร่องในการจดัการดา้นวฒันธรรมแขนงพพิธิภณัฑ์
ในประเทศไทย ที่ขาดแคลนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประเภท Visual 
อุบลราชธานีมาจากไหนยงับรรจุแหล่งขอ้มูลโดยเฉพาะอย่างยิง่ภาพถ่ายที่ไม่เกีย่วเนื่อง
หรอืเกิดขึ้นในพื้นที่เมอืงอุบลราชธานี อาทิ ปกหนังสอื ที่น ามาจากภาพประวตัิศาสตร ์
เรื่องการปฏิว ัติคมนาคมขนส่งสมัยรัชกาลที่  5 ปรากฏ เส้นทางรถไฟ กับสตรีนุ่ง                   
โจงกระเบน ในความเป็นจรงินัน้ แม่หญิงลาวเมอืงอุบลไม่นุ่งโจงกระเบน ภาพขบวนแห่
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ชาวสยาม ณ ระเบยีงปราสาทนครวตัปี พ.ศ. 1650 หน้า 108 และภาพชาวบา้นในทุ่งกุลา
กบัพ่อค้ากุลาที่เมอืงโคราช หน้า 28-29 ผลงานของสุจติต์ วงษ์เทศ ยงัชี้ให้เห็นการใช้
ฐานขอ้มลูจากส่วนกลาง โดยขาดการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูจากพื้นที ่กล่าวคอื การ
ใชม้มุมองของศูนย์กลางอ านาจทีก่รุงเทพมหานครในการถ่ายทอดเรื่องราวประวตัศิาสตร์
เมอืงอุบล อาท ิการใหค้วามส าคญักบัปี พ.ศ. 2335 เป็นจุดเริม่ตน้ประวตัศิาสตรเ์มอืงอุบล
อย่างเป็นทางการจากสญัญาบตัรแต่งตัง้เจา้เมอืง ค าบอกเล่าคนเมอืงอุบลใหข้อ้มลูปี พ.ศ.
2323 การใชค้ าเรยีก “ผบีุญ” คนในพืน้ทีต่ าบลกุศกร บางส่วนนิยมเรยีกบรรพบุรุษของตน
ว่า “คนมบีุญ” และการใช้ภาพถ่ายจากฐานขอ้มูลประวตัิศาสตร์กระแสหลกั โดยเพกิเฉย
ต่อฐานขอ้มลูภาพเก่าเล่าเรือ่งเมอืงอุบล และภาพถ่ายเก่าส่วนบุคคลของคนในทอ้งถิน่ 

สุจิตต์  วงษ์ เทศ  ช่ วยสร้างบรรยากาศของการน าเสนอ เรื่อ งเล่ า กับ
ประวตัิศาสตร์ความทรงจ า ที่ท าให้เกิดความหลากหลาย ทัง้ยังมีความแตกต่างจาก
แนวคิดกระแสหลกัไทย อาทิ รากเหง้าวฒันธรรมไทยมาจากลาว ไม่มคีนอีสาน และ
สาเหตุของการเกดิผู้มบีุญ มขีอ้สงัเกตว่า ขอ้เสนอของ สุจติต์ วงษ์เทศ แสดงให้เห็นถึง
ขอ้จ ากดัของประวตัศิาสตรส์ามญัชน ประวตัศิาสตรช์าวบา้นทีถู่กกดทบัจากประวตัศิาสตร์
กระแสหลกั อาทิ การเลอืกให้ความส าคญักบักลุ่มชาติพนัธุ์ลาว กล่าวคอื กลุ่มพระวอ -  
พระตา ในการสร้างเมอืงอุบล โดยไม่เสนอบทบาทของกลุ่มชาติพนัธุ์จนี เวยีดนาม ไท
ใหญ่และกลุ่มอื่นๆ ทีม่สี่วนร่วมในการสรา้งบ้านแปงเมอืง การเชดิชูกรมหลวงสรรพสทิธิ ์
ประสงค์ในการพฒันาเมอืงอุบล ทอดทิ้งกลุ่มผูน้ าชุมชนอื่น ๆ ทีเ่ป็นโครงสรา้งพื้นฐานใน
การสร้างความก้าวหน้าให้กบัเมอืงอุบล อาทิ ชุมชนคูเมอืง ชุมชนดอนมดแดง ชุมชน
หนองกนิเพล Iain Manley ใช้ชวีติและท างานในชุมชนที่มคีวามก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ 
กลไกของรฐับาลกบัเครอืข่ายทางสงัคมช่วยส่งเสรมิฐานขอ้มลูทางประวตัิศาสตร์อย่างมี
ประสทิธภิาพ  

หากหนังสือสองเล่มจดัเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชุมชนโลกอาจเป็นดาบ          
สองคมใหก้บัชุมชนอาเซยีน ส่วนดนีัน้ช่วยประสานความแตกต่างหลากหลายใหเ้ป็นหนึ่ง
เดยีวได้ ด้วยการยอมรบัความแตกต่าง มุมมองประวตัิศาสตร์ สิ่งที่ต้องปรบัปรุงแก้ไข 
กล่าวคือ ประวตัิศาสตร์ส าเร็จรูป หมายถึงประวตัิศาสตร์แบบย่อ หรอืประวตัิศาสตร์
โดยสงัเขปที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้เขา้ใจความหมาย หรอืเรื่องราวได้ในเวลาที่จ ากดั 
รปูแบบการน าเสนอประวตัศิาสตรส์ าเรจ็ อาท ิสารคด ีพพิธิภณัฑ์ หนังสอื ดงักรณีศกึษา
หนังสอืสองเล่ม ทีผู่้อ่านต้องมทีกัษะการอ่านอย่างรอบรู ้เขา้ใจความหมายของภาพถ่าย
อย่างแยบยล รูต้รวจสอบขอ้มลู พรอ้มอ่านความหมายระหว่างบรรทดัในขอ้เสนอเหล่านัน้
ได้ เพื่อจะได้ซาบซึ้งกบัจุดเล็ก ๆ ของเหตุการณ์ และนโยบายใดนโยบายหนึ่งที่ส่งผล
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กระทบต่อวถิชีวีติประจ าวนัของเรา อาท ิประเดน็ที ่1 Manley ไม่ยกประเดน็อทิธพิลของ
สยามในคาบสมุทรมลายู เนื่องจากหนังสือ Tales of Old Singapore เน้นบทบาทและ
มรดกวัฒนธรรมของชาวจีน  ประเด็นที่ 2 Manley ได้น าเสนอภาพ Pictures of A 
Peranakan girl and A Malay Boy เอาไว้ในหน้า 44 ภาพเด็กหญิงปารานากนัแสดงให้
เห็นการประสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของเมืองอาณานิคมผ่านการแต่งงานข้าม
วฒันธรรมของชาวจนีกบัชาวมาเลย์ กลุ่มพหุสงัคมเป็นอัตลกัษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ปรากฎการณ์ดงักล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ปกครองของสยามด้วย
เช่นกนั กล่าวคอื กลุ่มครอบครวัทีม่บีรรพบุรุษเป็นบาบา ย่าหยา บรเิวณชุมชนภาคใตไ้ทย
ในปจัจุบนั ประเดน็ที ่3 Manley ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตเรือ่ง The Seat of Piracy ของชุมชนเมอืง
ท่าปลอดภาษีที่สร้างความมัง่คัง่ให้กบัพ่อค้ารวมถึงโจรสลดั ปญัหาความยากจน การ
ปลน้สะดม คอือาชพีหลกัอนัหนึ่งในชุมชนคาบสมุทรและหมูเ่กาะ ประเดน็นี้ ยงัช่วยใหร้ฐั
ตอ้งรบัหน้าทีใ่นการดแูลความปลอดภยัของเหล่าพ่อคา้ ส่งผลใหใ้นภาวะปจัจุบนัสงิคโปร์มี
กองราชนาวทีีด่ทีีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ประเดน็ที ่4 สุจติต์ วงษ์เทศ ยงัคงรกัษา
ประวตัศิาสตรน์ิพนธไ์ทยกระแสหลกัก่อนปี พ.ศ. 2500 ในประเดน็ชาตนิิยมไทย กล่าวคอื 
“ขอม” เขา้อสีาน มาถงึอุบลราชธานี คุมเส้นทางโขง-ช-ีมูล หลงั พ.ศ. 1500 ในบทที่ 11 
รฐับาลไทยได้คิดค้นประดิษฐ์ค า “ขอม” ขึ้นมาเพื่อใช้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
จากขะแมร์ ในการป้องกนัการขยายอิทธพิลของฝรัง่เศส หนึ่งในประวตัศิาสตร์สามญัชน
ของแผ่นดนิสยามได้แสดงให้เห็นความเปราะบางของท้องถิน่นิยมกบัชาตินิยม มุมมอง
ทางวฒันธรรม วถิชีวีติของผูค้นรวมถงึขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมไม่หยุดนิ่ง
อยู่ก ับที่ เช่นเดียวกับการถ่ายทอดความทรงจ าของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง เราได้เรยีนรู้
แนวคิด อุดมการณ์ที่ครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ผ่านความ
เปลีย่นแปลงของชุมชนทีถ่่ายทอดผ่านหนงัสอืสองเล่ม 
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