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 เตมิ สงิหษัฐติ วภิาคยพ์จนกจิ (ผูเ้ขยีน) เป็นบุตรของนายหนูเลก็ สงิหษัฐติ กบั
นางคณู  พรหมวงศานนท ์กลุ่มเชือ้สายอาญาสีด่ ัง้เดมิเมอืงอุบล นามเดมิเตมิใจ สงิหษัฐติ
เกดิทีคุ่ม้วดัปา่น้อย ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 
พ.ศ.  2449 ประวตัแิละภูมหิลงัแสดงให้เหน็สถานภาพทางสงัคมในฐานะชนชัน้น าเมอืง
อุบล ดว้ยการเริม่เขา้รบัการศกึษาหลกัสตูรภาษาไทยในเมอืงอุบลจนจบชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่6 จากโรงเรยีนตวัอย่างมณฑล “เบญ็จะมะมหาราช” บดิาไดส้่งเสรมิใหเ้รยีนต่อในระดบั
ทีสู่งขึน้ ณ อาณานิคมฝรัง่เศสเมอืงไซง่อน และกรุงฮานอย กระทัง่จบการศกึษาขัน้สูงสุด
ระดบัปรญิญาตรสีาขาวศิวกรรมศาสตร ์จากมหาวทิยาลยัอนิโดจนี ต่อมาไดเ้ขา้รบัราชการ
ประจ ากองบินพลเรือนแล้วท าการย้ายโอนมาประจ ากรมทางหลวง กรมโยธาธิการ 
กระทรวงคมนาคม (พลา ณ อุบล, สมัภาษณ์)  บทวจิารณ์หนงัสอืชุดนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 
4 ภาคส่วน ไดเ้เก่ หลกัฐาน เครอืขา่ยของผูผ้ลติหนงัสอื เนื้อหา และผลกระทบของงานชุด
นี้ต่อประวตัศิาสตรส์องฝ ัง่โขง 
 

1.หลกัฐาน 
เติม สิงหัษฐิตใช้หลักฐานจ านวน 53 ชิ้น ในการประกอบงานเขียนชุดนี้ 

ภาษาไทยจ านวน 47 เล่ม ที่เหลือเป็นภาษาฝรัง่เศส ซึ่งแบ่งหลกัฐานออกเป็น 3 กลุ่ม 
กล่าวคอื หลกัฐานชัน้ตน้ หลกัฐานชัน้รอง และหลกัฐานทุตยิภมู ิ 

1.1 หลกัฐานชัน้ต้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กล่าวคอื เอกสารที่ไม่ตีพมิพ์ กบั
เอกสารตพีมิพ์ จ านวน 10 เล่ม เอกสารทีไ่ม่ตพีมิพ์ ปรากฏเพยีง 1 เล่ม กล่าวคอื บนัทกึ
ต านานการปกครองหวัเมอืงภาคอสีาน พ.ศ.2441 ของพระวภิาคยพ์จนกจิ (เลก็ สงิหษัฐติ) 
ในช่วงทศวรรษที ่2440 บดิาของผูเ้ขยีนด ารงต าแหน่งขา้หลวงมหาดไทยผูช้่วย ร.ศ. 125 
โดยได้รบัพระราชทนินามว่า “หลวงอุปลานุการวฒัน์” ต่อมาไดเ้ลื่อนยศเป็นพระวภิาคย์- 



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่7 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถุินายน 2559 

 
- 2 - 

พจนกจิ ในช่วงนี้ เอง ท่าน เป็น ผู้ช่วยหลวงอมรวงศ์วจิติร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจร) ในการ
รวบรวมพงศาวดารอสีาน อย่างไรกต็าม เอกสารชิน้นี้สญูหายไป  

เอกสารทีต่ีพมิพ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 เอกสารทางการ หรอื
เอกสารราชการ จ านวน 6 ชิ้น กล่าวคือ กฎหมายรชักาลที ่5 เล่ม 3 เล่ม 4 และ 7 ร.ศ. 
116, ราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่16 ร.ศ.119 ท าเนียบขา้ราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
2450 และเทศาภบิาลเล่ม 20 แผ่นที ่114 วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2458 และจดหมายโตต้อบ
บางฉบบัเรือ่งประเทศไทยเสยีดนิแดน  ประเภทที่ 2 บนัทกึการเดนิทาง จ านวน 3 เล่ม 
กล่าวคอื เสดจ็ประพาสต้นในรชักาลที ่5 ฉบบับรบิรูณ์, พระราชนิพนธไ์กลบา้นเล่ม 1 และ
พระบนัทกึของหมอ่มเจา้พนูพสิมยั ดสิกุล 

1.2 หลกัฐานชัน้รอง จ านวน 40 ชิ้น แบ่งออกเป็น ประเภทที่ 1 พระราช
พงศาวดารกบัพงศาวดาร จ านวน 10 เล่ม อาทิ พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสนิทร ์
รชักาลที ่2 , 3 , 5, พงศาวดารโยนกของพระยาประชากิจกรจกัร์ (แช่ม บุนนาค) พ.ศ. 
2443 พงศาวดารหวัเมอืงอีสานในประชุมพงศาวดารภาค 4 ของหม่อมอมรวงศ์วิจติร 
ประเภทที ่2 ต านาน จ านวน 4 เล่ม กล่าวคอื ต านานวดัสุปฏันาราม ต านานพระธาตุพนม 
ต านานอุรังคธาตุ  และต านานการก่อสร้างวัดและพระพุทธรูปองค์ประธานวัดมหา -              
วนาราม ประเภทที ่3 งานคน้ควา้วจิยั จ านวน 18  เล่ม หนังสอืภาษาไทยจ านวน 12 เล่ม 
อาท ิหลกัไทย สยามสมยัดกึด าบรรพ ์พ.ศ.2468 - 2470 ประวตัศิาสตรส์ากลเล่ม 6-7 และ
ประวตัศิาสตร์สยาม (เตมิ สงิหษัฐติ เล่ม 1 , 2499) งานคน้ควา้วจิยัทีเ่หลอืจ านวน 6 เล่ม
เป็นภาษาฝรัง่เศส อาท ิLe Laos Français par E. Picanon, Indochine Française, และ 
Le Laos (เติม สงิหษัฐติ เล่ม 1, 2499: 30)  ประเภทที ่4 ชวีประวตั ิจ านวน 6 เล่ม อาท ิ
ประวตักิารณ์จอมพล เจา้พระยาสุรศกัดิม์นตร ี(เตมิ สงิหษัฐติ เล่ม 1, 2499), ประวตัขิอง
พนัเอก พระวศิดารดุลยรถักจิ (เติม สงิหษัฐติ เล่ม 1 , 2499), และมหาเถระประวตัิเจ้า
ราชครูโพนสะเมก็ (เตมิ สงิหษัฐติ เล่ม 1, 2499: 29) ประเภทที ่5 วารสาร หรอืบทความ
ในวารสาร จ านวน 2 เรื่องกล่าวคือ สยาม ร.ศ. 112 และ มหาวิทยาลัยฉบับมหา
จุฬาลงกรณ์ 

1.3 หลกัฐานชัน้ทุติยภมิู หมายถงึ การคน้ควา้เพิม่เตมิ บทความทีป่รากฏใน
วารสาร จ านวน 3 เรื่อง กล่าวคือ วินิจฉัยประวตัิพระประทุมราชวงสา (ค าผง) นิทาน
โบราณคดแีละความลบัของพระแกว้มรกต 
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2. เครือข่ายของผู้ผลิตหนังสือ 
เครอืขา่ยของผูผ้ลติหนงัสอืเริม่ตน้ทีเ่ตมิ สงิหษัฐติ กลุ่มเพือ่นมติรทีส่นบัสนุน

และใหข้อ้เสนอแนะแก่งานเขยีนชุดนี้ และส านกัพมิพ ์ 
2.1 เติม สิงหษัฐิต  
นบัเป็นความโชคดขีองเตมิ สงิหษัฐติ ทีเ่ตบิโตในครอบครวัชนชัน้น าเมอืงอุบล 

ทัง้นี้ บดิามมีติรสหายที่หลากหลาย อาท ิเจา้หน้าทีอ่าณานิคมฝรัง่เศส นักบวชคาทอลกิ, 
และพระสงฆ์ วิถีชีวิตของผู้เข ียนจึงคลุกคลีกับกลุ่มปญัญาชนมาโดยตลอด มีความ
เชี่ยวชาญถึง 3 ภาษา กล่าวคอื ภาษาลาว ภาษาไทย และภาษาฝรัง่เศส ผู้เขยีนได้รบั
โอกาสทีด่กีว่าลกูหลานอาญาสีด่ ัง้เดมิเมอืงอุบลครอบครวัอื่นๆ ทีด่ าเนินชวีติแบบเรยีบงา่ย
ตามแบบแผนที่ทางการสยามกับระบบการศึกษาแบบตะวันตกได้จัดเอาไว้ให้ อาท ิ               
จบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 เรยีนต่อโรงเรยีนฝึกหดัครู โรงเรยีนเพาะช่าง โรงเรยีน
ช่างกล และ โรงเรยีนวิชาชีพอื่นๆ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมุ่งการประกอบอาชีพรบั
ราชการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาชพีครูประชาบาล กบัครูสงักดักระทรวงธรรมการ ต่อมา
อาจเรยีนเพิม่เตมิวชิาธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

ส าหรบัชนชัน้น าไทยทีอ่าศยัในบรเิวณลุ่มน ้าเจา้พระยา เมือ่นักวศิวกรต้องการ
เขยีนประวตัศิาสตร์ดเูป็นเรือ่งที ่“น่าอศัจรรย์” (เตมิ สงิหษัฐติ เล่ม 1, 2499) เนื่องจาก คน
นอกชุมชนสองฝ ัง่แมน่ ้าโขงไมม่ขีอ้มลูภมูหิลงัของผูเ้ขยีน เนื้อหาในส่วนค าปรารภไดแ้สดง
ให้เห็นว่า เติม สงิหษัฐติ มคีวามมุ่งมัน่ในการตระเตรยีมโครงการเขยีนประวตัิศาสตร์ 2 
ชุด กล่าวคอื ฝ ัง่ขวาแมน่ ้าโขงกบัประวตัศิาสตรอ์สีาน สบืเนื่องมาจากความบงัเอญิ 2 เรือ่ง 
กล่าวคอื ความบงัเอญิเรื่องที่ 1 การค้นพบสมุดข่อยและหลกัฐานชุดอื่นๆ ที่หอ้งท างาน
ของบดิา ความบงัเอญิเรือ่งที ่2 ความผกูพนักบัชุมชนสองฝ ัง่แมน่ ้าโขงตลอดชัว่ชวีติ   

2.2 กลุ่มเพ่ือนมิตรท่ีสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เขียน 
กลุ่มผู้สนับสนุนเตมิ สงิหษัฐติ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กล่าวคอื กลุ่มขา้ราชการ

กระทรวงศกึษาธกิาร กลุ่มราชนิกุล เพศบรรพชติกบัอนุศาสนาจารย์ และ กลุ่มขา้ราชการ
กระทรวงมหาดไทย มขีอ้สงัเกตว่า ผูเ้ขยีนไมไ่ดไ้ดรู้จ้กักลุ่มผูส้นบัสนุนเป็นการส่วนตวั 

กลุ่มท่ี 1 เตมิ สงิหษัฐติไดต้ดิต่อขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 2 ท่าน ท่าน
แรก หลวงบรบิาลบุรภีณัฑ์ ผูอ้ านวยการพพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาตใินการเขยีนค าน าและ
ตรวจแกไ้ขค าผดิ (เตมิ สงิหษัฐติ เล่ม 1, 2499) ท่านที ่2 นายตร ีอมาตยกุล หวัหน้ากอง
วรรณคดแีละประวตัศิาสตร์ได้ตดิต่อส านักพมิพ์ให้กบัผู้เขยีน ตามค าไหวว้านของหม่อม
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เจา้หญงิพนูพศิมยั ดศิกุล และเป็นพีเ่ลีย้งในการถ่ายทอดระบบการพมิพ์หนงัสอืใหผู้เ้ขยีน 
(เตมิ สงิหษัฐติ เล่ม 1, 2499) 

กลุ่มท่ี 2 ราชนิกุล หมอ่มเจา้ พูนพศิมยั ดสิกุล กล่าวชืน่ชมผลงานชิน้นี้ว่าเป็น 
“พงศาวดารจรงิ ๆ” (เตมิ สงิหษัฐติ เล่ม 1, 2499) ทัง้ยงัแนะน าใหเ้พิม่ระบบอา้งองิ  

กลุ่มท่ี 3 นักบวช ผู้เขยีนได้เลอืกนักบวช 2 ท่าน จาก 2 ศาสนาให้ท าหน้าที่
เป็นผูว้จิารณ์หนังสอื พระพนมเจตยิานุรกัษ์ เจา้คณะจงัหวดันครพนมและเจา้คณะตรวจ
การผูช้่วยภาค 4 วดัธาตุพนมไดเ้ขยีนค าวจิารณ์เอาไวอ้ย่างน่าประทบัใจความว่า “...คุณ
เตมิ สงิหษัฐติ เป็นผูซุ้กซนแบบนกัปราชญ์อย่างน่าสรรเสรญิไมย่อมปล่อยเวลาว่างใหเ้ป็น
หมัน ....น่ าสะอ็อนมาก ...” (เติม  สิงหัษ ฐิต  เล่ม  1 , 2499 ) ป . จันทรานุตร์เป็น
อนุศาสนาจารย์ประจ ากองพลที่ 2 นครราชสมีา ได้ใหก้ าลงัใจผูเ้ขยีนให้ท างานใหส้ าเร็จ 
(เตมิ สงิหษัฐติ เล่ม 1, 2499) 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มขา้ราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวคือ ช. นกแก้ว ขา้หลวง
ประจ าจงัหวดัเลยได้ชมเชยงานชิ้นนี้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักปกครอง (เติม สงิหษัฐติ 
เล่ม 1,  2499) 

2.3 ส านักพิมพ ์ 
นายตร ีอมาตยกุล ได้แจ้งข่าวเติม สงิหษัฐติ ในวนัที่ 6 กนัยายน พ.ศ. 2498 

เรือ่ง ส านักพมิพค์ลงัวทิยา (ส านกังานใหญ่ เลขที ่11 ถนนเฟ่ืองนคร สีก่ ัก๊เสาชงิชา้ นาคร
เขษม พระนคร) ยนิดตีพีมิพ์หนังสอืฝ ัง่ขวาแม่น ้าโขง ผู้เขยีนควรตกลงกบัส านักพมิพ์ใน
เรือ่งรายละเอยีดของผลประโยชน์เอง  (เตมิ สงิหษัฐติ เล่ม 1, 2499: 6) ราคาจ าหน่ายเล่ม
ละ 30 บาท  

 

3.เน้ือหา 
เตมิ สงิหษัฐติ แบ่งเนื้อหาหลกัออกเป็น 8 ภาคส่วนในหนังสอื 2 เล่ม กล่าวคอื 

ฝ ัง่ขวาแม่น ้ าโขงเล่ม 1 ครอบคลุมเนื้อหาภาคที่ 1 - 4 และฝ ัง่ขวาแม่น ้ าโขงเล่ม 2  
ครอบคลุมเนื้อหาภาคส่วนที่ 5 – 8 เป็นทีน่่าสงัเกตว่า จุดเด่นของเนื้อหาหนังสอืเล่มนี้มี
ด้วยกนั 3 ประการ กล่าวคือ ประการที่ 1 ผู้เขยีนใช้มุมมองแบบภูมภิาคศกึษาในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวของฝ ัง่ขวาแม่น ้าโขงทีไ่มจ่ ากดัพื้นทีอ่าณาเขตรฐัชาตแิบบใหม่ ดว้ยการ
เน้นศึกษาประวัติศาสตร์ฝ ัง่ขวาแม่น ้ าโขง กล่าวคือ จ าปาศักดิ ์เมืองอุบล และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของสยาม ตัง้แต่สมยัต านาน ถงึปี พ.ศ. 2498 ประการที ่2 ผูเ้ขยีน
แสดงใหเ้หน็คุณค่าของประวตัศิาสตรบ์อกเล่า การถ่ายทอดเรือ่งราวจากประสบการณ์ตรง 
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คอื ตวัอย่างของการท างานแบบนักมานุษยวทิยาประวตัศิาสตร์ ประการที ่3 ผูเ้ขยีนไดร้บั
อิทธิพลการเขยีนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบตะวนัออก อาทิ การใช้ต านานเป็น
จุดเริ่มต้นของประเด็นที่ต้องการน าเสนอ  จุดด้อยของฝ ัง่ขวาแม่น ้ าโขงมีด้วยกัน 2 
ประการ กล่าวคือ ประการที่ 1 ในช่วงทศวรรษที่ 2490 หลักฐานทางโบราณคดีกับ
ประวตัศิาสตรฝ์ ัง่ขวาแมน่ ้าโขงในบรเิวณแอ่งสกลนครกบัแอ่งโคราชปรากฏอย่างจ ากดั ทัง้
ยังมีความไม่ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้  เติม สิงหัษฐิต จึงให้ความส าคัญกับการเท้าความ
พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของชาติไทยกบัอาณาจกัรล้านช้างซึ่งบรรยายเนื้อหาราว 
350 หน้า (เติม สิงหัษฐิต เล่ม 1, 2499) ประการที่ 2 ข้อผิดพลาดในการเรียงพิมพ ์
สารบัญขาดการแสดงภาคส่วนที่ 5 ซึ่งน าไปรวมไว้ที่ฝ ัง่ขวาแม่น ้ าโขงเล่ม 1 (เติม               
สงิหษัฐติ เล่ม 1, 2499) 

3.1 ฝัง่ขวาแม่น ้าโขงเล่ม 1  
เนื้อหาของฝ ัง่ขวาแมน่ ้ าโขงเล่ม 1 ครอบคลุมเวลา ช่วง 500 - 600 ปีก่อน พ.ศ. 

ถึง ก่อนวนัที่ 3 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2436 ประกอบด้วยเนื้อหาภาคส่วนที่ 1 - 4 ประเด็นที่
ส าคญัของแต่ละภาคส่วนม ีดงันี้  

ภาคส่วนที่ 1 ประวตัิศาสตร์ชาติไทย (500 - 600 ปีก่อน พ.ศ. ถึง ปี พ.ศ.
2325) ประกอบดว้ยเนื้อหาจากบทที ่1 - 5 เน้น แนวคดิประวตัศิาสตร์ชาตนิิยมไทย อาท ิ
คนไทยมาจากไหน, ประวตัศิาสตรส์ุโขทยั, กรุงศรอียุธยา, กรุงธนบุร,ี และรชักาลที ่1 แห่ง
กรุงรตันโกสนิทร์ (เติม สิงหษัฐติ เล่ม 1, 2499) ผู้เขยีนเชื่อว่า คนที่พูดภาษาไทย คือ 
กลุ่มคนที่สบืสายเลอืดเดยีวกนั (เติม สงิหษัฐติ เล่ม 1, 2499) แนวคดินี้ได้ถูกลบล้างไป
แลว้ในปจัจุบนั ดว้ยขอ้เสนอใหม ่อาท ิคนทีพู่ดภาษาไทยเป็นญาตพิีน้่องทางภาษา (เจยีน 
แยนจอง, 2537) หรือ งานศึกษาทางพันธุกรรมชี้ให้เห็นว่ามนุษยชาติมีโครโมโซมที่
เหมอืนกนัรอ้ยละ 99.99 (Lee, 2015) 

ภาคส่วนที่ 2 เมอืงหลวงพระบางและเมืองเวียงจนัทน์ (พ.ศ. 2319-2432)  
(เติม สิงหษัฐติ เล่ม 1, 2499) ประกอบด้วยเนื้อหาจากบทที่ 6 - 12 ผู้เขยีนเน้นการให้
ความส าคญักบัเมอืงหลวงพระบางและเมอืงเวยีงจนัทน์ทีอ่ยู่ฝ ัง่ซ้ายแม่น ้าโขงในการเป็น
ตัวด าเนินเรื่อง ด้วยการใช้มุมมองแบบลาว กล่าวคือ ผู้เขียนให้ข้อมูล “เจ้าอนุวงศ์กู้
อิสระภาพจากไทยสยาม”  ทัง้ยงัอ้างอิงงานของชาวฝรัง่เศสในประเด็น  “ไทยท าการ
โหดรา้ยเผาท าลายเมอืงเวยีงจนัทน์กลายเป็นเมอืงร้างอย่างราบคาบ เช่นเดยีวกบัทีพ่ม่า
เผากรุงศรอียุธยาครัง้สุดทา้ย” (เตมิ สงิหษัฐติ เล่ม 1, 2499:167) สิน้สุดเนื้อหาภาคส่วนที ่
2 ในเหตุการณ์การปราบฮ่อครัง้ที ่2 ปี พ.ศ. 2432 
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ภาคส่วนที่ 3 ฝรัง่เศสแผ่อ านาจทางตะวนัออกไกล (พ.ศ. 2426-2436) (เติม     
สงิหษัฐติ เล่ม 1, 2499) ประกอบดว้ยเนื้อหาจากบทที่ 13 – 20 เตมิ สงิหษัฐติ (2499) ให้
ความส าคญักบัแผนการขยายอ านาจของฝรัง่เศสในดนิแดนเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ อนั
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาณานิคมในตะวนัออกไกล โดยเริม่การปกครอง อัลยีเรีย 
(2380), แอฟรกิาใต้ (2404), โคแชงชนี (2406), ประเทศเขมร (2410) ไดต้งัเกีย๋กบัญวน
กลาง (2428) เกาะมาดากสักา (2438) และเช่าเกาะกองเจาวนั (2442) (เติม สงิหษัฐิต 
เล่ม 1, 2499) มขีอ้สงัเกตว่า ในช่วงทศวรรษที ่2490 ค าศพัทภ์าษาต่างประเทศบางค ายงั
ไม่มกีารแปลเป็นภาษาไทย ผูเ้ขยีนจงึถอดค าศพัท์ภาษาเวยีดนามกบัภาษาฝรัง่เศสแล้ว
ถอดเป็นภาษาไทยแบบทบัศพัท ์อาท ิกบฏไตเซอน อลัยเีรยี โคโลนี และ โคแชงชนี เตมิ 
สิงหัษฐิต มีทีท่าประนีประนอมกับประวัติศาสตร์นิพนธ์กระแสหลักสยาม กล่าวคือ  
ปรากฏการใชค้ าไทยน้อย สบิสองเจา้ไทย และไทยลา้นชา้ง 

ภาคส่วนที่ 4 การปกครองภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (เติม สงิหษัฐติ เล่ม 1, 
2499) ประกอบดว้ยเนื้อหาจากบทที่ 21 – 27 ผู้เขยีนให้ขอ้มูลประวตัิศาสตร์เมอืงจ าปา
ศกัดิก์บัเมอืงอุบลราชธานี ตัง้แต่สมนัต านานถงึปีพ.ศ.2469 กล่าวถงึ บทบาทของพระยา
อ ามาตยาธบิด ี(หรุ่น ศรเีพญ็) บทบาทของพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงพชิติปรชีากร, 
และการเสด็จประพาสฝ ัง่ซ้ายแม่น ้ าโขงของข้าหลวงต่างพระองค์ฯ ได้แสดงให้เห็น
ความสมัพนัธข์องราชวงศจ์กัรกีบักลุ่มชาตพินัธุท์ีห่ลากหลายในบรเิวณฝ ัง่ซา้ยแมน่ ้าโขง  

3.2 ฝัง่ขวาแม่น ้าโขง เล่ม 2  
ภาคส่วนที่ 5 ดนิแดนฝ ัง่ซ้ายแม่น ้าโขงตกไปเป็นของฝรัง่เศส (เติม สงิหษัฐติ 

เล่ม 1, 2499; เตมิ สงิหษัฐติ เล่ม 2, 2499) เตมิ สงิหษัฐติ แบ่งเนื้อหาภาคส่วนนี้ออกเป็น 
7 บท ซึง่บทที ่28 - 35 เน้นกรณีพพิาทสยามฝรัง่เศสในช่วงปีพ.ศ. 2436 และสิ้นสุดใน ปี
พ.ศ. 2438 ตามมติขององักฤษกบัฝรัง่เศสในการคงสภาพความเป็นกลางของสยามใน
ฐานะรฐักนัชน ซึ่งผูเ้ขยีนใชค้ าศพัท ์“มธัยมภพ” หลวงบรบิาลบุรภีณัฑ์ใหข้อ้คดิว่าเนื้อหา
ภาคส่วนที่ 5 มเีนื้อหาที่แตกต่างจากประวตัศิาสตร์นิพนธ์กระแสหลกัของสยามความว่า 
“...เหตุการณ์ ร.ศ. 112 ก็กล่าวพสิดารมากกว่าในหนังสอือืน่ทีพ่มิพ์แลว้หลายเรือ่ง...เป็น
เอกสารอนัมหีลกัฐานดไีดเ้ล่มหนึง่” (เตมิ สงิหษัฐติ เล่ม 1, 2499) 

ภาคส่วนที ่6 สมยัที ่3 พระเจา้บรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธปิระสงค์ (เตมิ 
สงิหษัฐติ เล่ม 2, 2499) เตมิ สงิหษัฐติใหค้วามส าคญักบัเนื้อหาส่วนนี้เป็นอนัดบัรองลงมา
จากภาคส่วนที ่1 จ านวน 182 หน้าแบ่งออกเป็น 17 บท เริม่ที่หม่อมเจยีงค าในบทที่ 36 
สิน้สุดปี พ.ศ.2445 การจดัตัง้กองต ารวจภธูรในบทที ่52  เนื้อหาโดยรวมเน้นบทบาทของ
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กรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค์ในฐานะผูว้างรากฐานระบบการบรกิารราชการแบบใหม่ การ
ปลกูจติส านึกประชาชาตไิทยใหก้บัคนในพืน้ทีฝ่ ัง่ขวาแมน่ ้าโขง 

ภาคส่วนที่ 7 ฝรัง่เศสเลกิยึดครองจนัทบุรแีละตราด (เติม สงิหษัฐิต เล่ม 2, 
2499) ปรากฏเนื้อหาจ านวนเพยีง 2 บท กล่าวคอื บทที่ 53 อาณาเขตหลวงพระบางฝ ัง่
ขวา นครจ าปาศกัดิ ์และเมอืงมโนไพรเสยีแก่ฝรัง่เศสในปี พ.ศ.24666 กบับทที ่54 มณฑล
ตะวนัออกเสียแก่ฝรัง่เศส เนื้อหาส่วนนี้ชี้ให้เห็นผู้เขียนมีความเชี่ยวชาญ หรือสนใจ
บทบาทของฝรัง่เศสในอนิโดจนี  

ภาคส่วนที่ 8 สมยัข้าหลวงเทศาภิบาล (เติม สิงหัษฐิต เล่ม 2, 2499) กิน
ระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2445-2475 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บท กล่าวคอื ปลดัมณฑล
ตะวนัออกเฉียงเหนือเปลีย่นนามแขวงเป็นอ าเภอ ขา้หลวงเทศาภบิาล ล าดบัเจา้นายและ
ขา้ราชการชัน้ผู้ใหญ่เสด็จและกลบัไปตรวจราชการภาคอีสาน นโยบายพระบาทสมเด็จ
พุทธเจ้าหลวงปิยมหาราช และวิเทโศบายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รชักาลที ่6)  
 
4. ฝัง่ขวาแม่น ้าโขง เล่ม 1 – 2 กบัผลกระทบต่อประวติัศาสตรส์องฝัง่โขง 
 บทวจิารณ์นี้ขอตัง้ขอ้สงัเกตผลกระทบของหนงัสอืชุดนี้ต่อประวตัศิาสตรส์องฝ ัง่
โขงใน 3 ระดบั กล่าวคอื  

4.1 ระดับท้องถ่ิน กล่าวคือ เมืองอุบลราชธานี พลา (สิงหัษฐิต) ณ อุบล 
หลานสาวของเติม (สิงหัษฐิต) วภิาคย์พจนกิจ ได้ยกย่องงานชิ้นนี้ว่า “สุดยอดยิง่กว่า
ประวตัศิาสตร์อสีาน” (พลา สงิหษัฐติ ณ อุบล, สมัภาษณ์) ลูกหลานกลุ่มอาญาสีเ่มอืงอุบล
ที่เรยีบเรยีง หรอืเขยีนประวตัิศาสตร์เมอืงอุบลหลงัการจดัจ าหน่ายงานชิ้นนี้ในปี  พ.ศ.
2499 ใหค้วามส าคญักบัหลกัฐานชุดนี้ กลา่วคอื บ าเพญ็ ณ อุบล (2547) ไดอ้า้งองิงานชุด
นี้ประกอบงานเขยีนเล่าเรื่องเมอืงอุบล  มขีอ้สงัเกตว่า งานชิ้นนี้ไดถู้กกล่าวถงึอย่างจ ากดั
ในกลุ่มชนชัน้น ากบัปญัญาชนทีส่นใจประวตัศิาสตรเ์มอืงอุบล  

4.2 ระดับชาติ  แวดวงวิชาการไทยรับรู้ฝ ัง่ขวาแม่น ้ าโขงจ ากัดในสาขา
ประวตัศิาสตร ์โดยรวมแลว้ นกัเรยีนประวตัศิาสตรค์วรตอ้งอ่านชุดผลงานของเตมิ ซึง่เป็น
หนังสอืทรงคุณค่าประกอบรายวชิาประวตัศิาสตร์ทอ้งถิน่,ประวตัศิาสตร์ในภูมภิาคลุ่มน ้า
โขง และประวตัศิาสตร์เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ คุณูปการผลงานของเตมิ สงิหษัฐติ  เป็น
ปจัจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาไทยได้สืบค้นประเด็นศึกษาที่น่าสนใจอย่าง
หลากหลาย อาท ิความสมัพนัธ์ระหว่างกรุงเทพ ฯ กบัเมืองเวยีงจนัทน์สมยัรชักาลที่ 3 
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แห่งกรุงรตันโกสนิทร์ (พรรษา สนิสวสัดิ,์ 2521) วกิฤตการณ์ ร.ศ.112 (สุวทิย์ ธรีศาศวตั, 
2523) และสถานภาพเจา้นายพื้นเมอืงอุบล (เอีย่มกมล จนัทะประเทศ, 2538) เหนือสิง่อื่น
ใดทัง้หมด ในปี พ.ศ.2513 ผู้เขยีนได้รบัโอกาสให้ตีพิมพ์ประวตัิศาสตร์อีสาน นับเป็น
ผลงานทีไ่ดร้บัการกล่าวขวญัมากทีสุ่ดเล่มหนึ่งตราบเท่าทุกวนันี้  

4.3 ระดับภูมิ ภาค  หลังสงครามเย็น  นักวิช าการได้ริเริ่มการศึกษ า
ประวตัิศาสตร์ชุมชนสองฝ ัง่โขงจากมุมมองภายใน ด้วยการใช้กรอบแนวคดิหลงัอาณา
นิคม กบั มมุมอง subaltern อาท ิIan G. Baird ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ประจ า
ภาควชิาภูมศิาสตร์ มหาวทิยาลยัวสิคอนซลิส์ สหรฐัอเมรกิา ทีส่นใจประวตัศิาสตร์เอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ภ าคพื้ นทวีปช่ วงคริสต์ศตวรรษที่  19 – 20 (Department of 
Geography, University of Wisconsin-Madison, 2015) และได้ติดตามสืบค้นเรื่องราว
ของ เตมิ สงิหษัฐติ  หอ้งเรยีนประวตัศิาสตร์ไทยระดบัอุดมศกึษาไดเ้ริม่การตัง้ขอ้สงัเกต
ฝ ัง่ขวาแม่น ้าโขงในประเดน็ “การน าเสนองานในกรอบแนวคดิหลงัอาณานิคม” ยิง่ไปกว่า
นัน้ เตมิ สงิหษัฐติ ไดน้ าเสนอโครงการพฒันาอาณานิคมอนิโดจนีของฝรัง่เศสทีต่้องการ
แข่งขนักบัอาณานิคมบรเิทนในอินเดียกบัมลายา กรอบการพฒันาด้านเศรษฐกิจของ
อาเซยีนในปจัจุบนัตัง้อยู่บนหลกัการดงักล่าว  
 เตมิ สงิหษัฐติ ไดต่้อยอดฝ ัง่ขวาแมน่ ้ าโขงไปสู่การผลติงานประวตัศิาสตรอ์สีาน 
ต่อมาเรารูจ้กันามของเขาในชื่อ เตมิ วภิาคย์พจนกจิ สิง่ทีโ่ดดเด่นในขอ้เสนอของผูเ้ขยีน 
อาจเป็นเพยีงการเล่าเรื่องราวของบรรพบุรุษคนนอกสงัคมสยามผูย้นิยอมอยู่ภายใต้การ
คุ้มครองของราชวงศ์จกัร ีควบคู่ไปกบัความภาคภูมใิจในความเป็นไทย ยิ่งไปกว่านัน้              
ฝ ัง่ขวาแม่น ้ าโขงบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างจากขอ้เสนอของเจา้เพ็ดซะลาด (1978) เจ้า   
สหีนุ (1972) กลุ่ม ณ จ าปาศกัดิ ์(1961) ทีส่ะทอ้นการต่อสูเ้พือ่รกัษาผลประโยชน์ของกลุ่ม
ราชวงศก์บัความตอ้งการประสานอ านาจทางการเมอืงกบัมหาอ านาจแห่งสงครามเยน็ เตมิ 
สงิหษัฐติ ถ่ายทอดประวตัศิาสตร์ฝ ัง่ขวาแม่น ้าโขงจากมุมมองประวตัิศาสตร์ภูมภิาคของ
ขา้ราชการบ านาญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในฐานะผูไ้ม่มสี่วนไดส้่วนเสยีกบัอ านาจใด ๆ 
ชี้ให้เห็น ความสุกงอมของการปฏิว ัติทางภูมิปญัญาในดินแดนชายขอบ อันเป็น
ความส าเรจ็ของนโยบายการศกึษาของสยามทีส่ามารถปลกูฝงัอบรมกล่อมเกลาใหก้ลุ่มคน
วฒันธรรมล้านช้างได้เป็นส่วนหนึ่งกบัสงัคมไทย หลงัปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ดนิแดน
ชายขอบบ้านเกดิเมอืงนอนของ เติม สงิหษัฐติ ยงัเฝ้ารอการเตบิโตของยุคสมยัแห่งการ
ปฏวิตัทิางภมูปิญัญาอกีวาระหนึ่ง 
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