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ผมรูสึกยินดีและชื่นชมที่อาจารยนิธิ เอยีวศรีวงศ ไดรับรางวัล The Fukuoka 
Asian Culture Prize ดังค ําประกาศและรายงานขาวของสํ านักขาว Kyodo เมือ่ตนเดือนกรกฎาคม 
2542

นครฟกูโูอกะ แหงประเทศญี่ปุนสถาปนารางวัล The Fukuoka Asian Culture 
Prize มาตั้งแตป 2533 เพื่อแสดงถึงบทบาทของนครฟูกูโอกะในประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 
2,000 ป ในฐานะ 'ประตูสูอาเซีย' (Gateway to Asia) อันเปนทีซ่ึ่งวัฒนธรรมญี่ปุนมีปฏิสัมพันธกับ
วฒันธรรมชาติอ่ืนๆในอาเซีย รางวัลดังกลาวมีอายุครบทศวรรษในปนี้

อาจารยนิธิไดรับรางวัล The Fukuoka Asian Culture Prize ในฐานะนักวิชาการ 
คํ าประกาศเกียรติคุณระบุวา อาจารยนิธิเปน 'นกัประวติัศาสตรผูยิ่งใหญคนหนึ่งที่ประเทศไทยเคย
ผลิตได' ผูซึง่น ําความมีชีวิตชีวามาสูประวัติศาสตรนิพนธไทย

ผมพบอาจารยนิธิคร้ังแรกที่บานอาจารยสุลักษณ ศิวรักษในป 2509 ในเวลานั้น 
อาจารยสุลักษณตองการผลิตนิตยสารสังคมศาสตรปริทัศน ฉบับนสิิตนักศึกษา ผูคนที่ชุมนุมใน 
ยํ ่าคํ ่าวนันัน้ หากมใิชนักผลิตหนังสือ ก็ตองเปนนักเขียนในรั้วมหาวิทยาลัย ผมมีความรูสึกในเวลา
ตอมาวา คนเหลานี้เกือบทั้งหมดลวนแลวแตเปน 'ปญหาชน'  แมจะมิไดสรางปญหาที่รายแรง 
แกสังคม แตก็มี 'ปญหา' กบัสังคม อยางนอยที่สุดมีความไมพอใจสังคมที่ตนอยู นับต้ังแตสังคม
สวนยอยในมหาวิทยาลัยไปจนถึงสังคมระดับประเทศ

ผมมีคนรูจักใหมในการชุมนุมคร้ังนั้น นอกเหนือจากอาจารยนิธิแลว ยังมีหนุม 
ผมเกรยีนสองนายจากมหาวิทยาลัยศลิปากร คนหนึ่งชื่อขรรคชัย บุญปาน อีกคนหนึ่งชื่อสุจิตต 
วงษเทศ พลวัตของโบราณคดีอาจทํ าใหบุคคลทั้งสองมีทรงผมอัน 'ล้ํ าสมัย' แมวาเวลานั้นทรงผม  
'ส่ีเตาทอง' และผลงานของ The Beatles ก ําลงัอยูในกระแสโลกานุวัตร แตหลังจากนั้นก็เปนยุค
ของพวก Skinned Heads และ Punks ซึง่มทีรงผมใกลเคียงกับทรง 'บุนปาน วงษเทศ' ผมมโีอกาส
รูจักดีพรอม ไชยวงศเกียรติ และธญัญา ผลอนนัต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิภพ ธงไชย
จากวทิยาลยัครูบานสมเด็จฯ และไพฑูรย สินลารัตน จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการชุมนุม
คร้ังนั้นดวย
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อาจารยนิธิอยู ในคณะบรรณกรของนิตยสารสังคมศาสตรปริทัศน ฉบับนิสิต 
นักศึกษาฉบับแรก พรอมทั้งเขียนบทความเรื่อง "ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับกิจกรรมนอก 
หลักสูตรในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย" สังคมศาสตรปริทัศนไดชื่อวาเปนนิตยสารทางปญญาของ
พวก อ.ย.ม. (Angry Young Men) ฉบับนสิิตนักศึกษาสามารถสืบทอด 'สันดาน' ของพวก อ.ย.ม. 
ไดอยางงดงาม ยังความปลาบปลื้มแกอาจารยสุลักษณอยางยิ่ง

แมผมจะ 'รูจัก' อาจารยนธิิมาแตป 2509 แตโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความ
เหน็มนีอยนกั งานเขยีนของอาจารยนิธิที่ผมมีโอกาสไดอานลวนแลวแตเปนงานเขียนหลังป 2519 
เกอืบทัง้สิน้ อาจารยนธิิสามารถผลิตงานวิชาการไดอยางสมํ่ าเสมอ โดยที่งานเหลานั้นลวนมีความ
โดดเดน ขอสํ าคัญก็คือ อาจารยนิธิผลิตงานเหลานั้นดวยใจรัก มีงานวิชาการนอยชิ้นที่ไดรับเงิน
อุดหนุนการวิจัย แมวาเงินอุดหนุนการวิจัยในสาขาวิชาประวัติศาสตรจะมีนอยอยูแลว แตผม 
ไมเคยไดยินวา อาจารยนิธิด้ินรนแสวงหาเงินอุดหนุนการวิจัย ความขอนี้นับวาแตกตางจาก 
นกัวชิาการในสาขาเศรษฐศาสตร  ซึ่งจํ านวนไมนอยดํ ารงสถานะ 'มอืปนรับจาง'  และไขวควาหา
เงนิวจิยัเพือ่ธ ํารงมาตรฐานการครองชีพของชนชั้นกลางระดับสูง (Upper Middle Class)

แมว าอาจารย นิธิมิใช นักประวัติศาสตร กระแสหลัก  ดวยเหตุที่วิพากษ 
ประวัติศาสตรในสายสกุลดํ ารงราชานุภาพและหลวงวิจิตรวาทการ แตอิทธิพลของอาจารยนิธิที่มี
ตอวงวิชาการประวัติศาสตรมีอยูอยางไมตองสงสัย ดังที่คณะกรรมการพิจารณารางวัล The 
Fukuoka Asian Culture Prize ประกาศเกียรติคุณวา อาจารยนิธินํ าความมีชีวิตชีวามาสู 
ประวัติศาสตรนิพนธไทย บทวิเคราะหประวัติศาสตรไทยของอาจารยนิธิกอปรดวยมิติอัน 
หลากหลาย มจิ ําเพาะแตขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร หากยังครอบคลุมมิติทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วฒันธรรม และวรรณคด ี ในวงวิชาการประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย อาจารยนิธิชวยฉาย
ภาพใหมของเศรษฐกิจไทยยุคกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทรตอนตน

อาจารยนธิมิิใชนักประวัติศาสตรของประชาชน และไมเคยกลาวอางเชนนั้น มิใช
เพราะเหตวุา อาจารยนิธิมิไดยึดกุมปรัชญาวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร (Historical Materialism) 
ในการวิเคราะหประวัติศาสตร หากแตเปนเพราะอาจารยนิธิยึดมั่นในสัจจะแหงประวัติศาสตร 
เกนิกวาที่จะนํ าประวัติศาสตรไปรับใชคนกลุมใดๆในสังคม  ถงึอาจารยนิธิมิใช 'นกัประวัติศาสตร
ของประชาชน' แตอาจารยนิธิก็เปน Pop Historian ดวยเหตทุีอ่าจารยนิธิมีงานเขียนปรากฏสู
ประชาชนในวงกวาง อาจารยนิธิกลายเปนนักประวัติศาสตรที่ 'ประชาชน' (ชนชัน้กลาง) ชื่นชม 
ผลงาน ในแงนี้ อาจารยนิธิมิใช 'Pual Krugman แหงวงวิชาการประวัติศาสตร' หากแต Paul 
Krugman เปน 'นิธิ เอยีวศรวีงศแหงวงวิชาการเศรษฐศาสตร' ในเมื่อ Paul Krugman เปน Pop 
Economist ตามหลัง Pop Historian อยางอาจารยนิธิ



3

ความสัมพันธที่อาจารยนิธิมีกับสํ านักพิมพศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
สุจิตต วงษเทศ นบัเปนปจจัยสํ าคัญประการหนึ่งที่ทํ าใหอาจารยนิธิแปรเปลี่ยนเปน Pop Historian
หนังสือเร่ืองการเมืองไทยสมัยพระเจากรุงธนบุรี กลายเปนหนังสือขายดี เมื่อสํ านักพิมพ 
ศิลปวัฒนธรรมเปนผูจัดพิมพ ผมยังจํ าไดดีวา ผูคนในสํ านักเศรษฐศาสตรทาพระจันทรจํ านวน 
ไมนอยซือ้หรือยมืหนังสือเลมนี้ ทั้งๆที่มิใชหนังสืออานงาย อาจารยนิธิมีผลงานปรากฏในนิตยสาร 
ศิลปวัฒนธรรมคอนขางสมํ่ าเสมอ และทํ าใหนิตยสารดังกลาวกลายเปน 'สนาม' ที่อาจารยนิธิ 
ใชส่ือความรูและความเห็นไปสูอาจารย นักศึกษา และประชาชนผูสนใจประวัติศาสตร

ในเวลาตอมา อาจารยนิธิกลายเปนคอลัมนิสตของหนังสือพิมพและนิตยสาร
หลายฉบับ บางกรณีถึงกับใชนามปากกาตอบปญหาชีวิตในนิตยสารผูหญิง ในขณะที่บทความ 
ที่ตีพิมพในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมจํ ากัดเฉพาะเรื่องประวัติศาสตรและวัฒนธรรม บทความ 
ที่ตีพิมพในหนังสือพิมพและนิตยสารอื่นๆครอบคลุมปริมณฑลอันกวางขวางและหลากหลาย  
ทัง้สงัคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง

ดวยเหตุที่อาจารยนิธิเคยเปนผูชวยวิจัยของศาสตราจารยเฮอรเบิรต ฟลลิปส 
(Herbert Phillips) ในการศกึษาประพฤติกรรมของชาวนาไทยในทศวรรษ 2500 แมภายหลังเมื่อ
ข้ึนไปเปนอาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ยังคงใชชีวิตทองไปในชนบทและคลุกคลีกับชาวบาน 
ประกอบกับความสมัพนธสวนบุคคลที่มีกับอาจารยศรีศักร วลัลิโภดม และอาจารย ม.ร.ว. อคิน 
รพีพัฒน ทํ าใหอาจารยนิธิกลายเปน 'นักมานุษยวิทยา-ประวัติศาสตร' ผูซึมซับวัฒนธรรมและ
ตรรกวทิยาของชาวบาน บทความที่อาจารยนิธิเผยแพรในหนาหนังสือพิมพจึงแสดงจุดยืนเคียงขาง
ชาวบานและกลุมคนผูดอยโอกาสทางสังคม

อาจารยนธิเิชือ่มั่นชาวบานและชุมชน ส่ิงที่อาจารยนิธิไมเชื่อมั่น ก็คือ รัฐ อาจารย
นิธิมองเห็นความลมเหลวของกลไกแหงรัฐ (Government Failure) ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร  
กลไกการจัดสรรทรัพยากรประกอบดวยกลไกของรัฐกับกลไกราคา ซึ่งอยูข้ัวตรงกันขามกัน เมื่อ
อาจารยนธิไิมเชื่อมั่นกลไกแหงรัฐ อยาไดตีขลุมเปนอันขาดวา อาจารยนิธิเชื่อมั่นกลไกราคา เพราะ
อาจารยนิธิมองเห็นความลมเหลวของกลไกตลาด (Market Failure) ดุจเดียวกับการประนามกลไก
แหงรัฐ ส่ิงทีอ่าจารยนิธิเรียกรอง ก็คือ การคืนทุกสิ่งทุกอยางใหประชาชนและชุมชน ดังกรณีการ
เรียกรองใหรัฐคืนการจัดการศึกษาใหประชาชน

ดวยเหตุที่อาจารยนิธิพยายามเขาใจวัฒนธรรมและระบบตรรกะของชาวบาน 
และในกนบึ้งแหงหัวใจอาจเคารพความมีเหตุมีผลของชาวบาน บทวิเคราะหเศรษฐกิจหลายตอ
หลายบทยดึโยงขอสมมติดังกลาวนี้ จนนักเศรษฐศาสตรสํ านักทาพระจันทรบางคนถึงกับกลาววา 
หากไมมีชื่อ  "นิธิ เอยีวศรวีงศ" ปะอยูใตชื่อบทความ คนอานอาจหลงเขาใจวา ผูเขียนเปนสาวก
ของสํ านักเศรษฐศาสตรชิคาโก
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แมวาการแปรโฉมเปน Pop Historian จะทํ าใหอาจารยนิธิมีรายไดเพิ่มข้ึน  
แตรายไดมิใชเหตุผลสํ าคัญมากไปกวาความตองการเผยแพรความรู และความคิดเห็นของ 
นกัประวัติศาสตรผูมีชีวิตอันสมถะผูนี้ ในประการสํ าคัญ หากหวงัรวย ตองไปประกอบกิจกรรมอื่น 
อันมิใชการเปนคอลัมนิสต ในเมื่อคาเรื่องและคาลิขสิทธิ์ในเมืองไทยโดยทั่วไปยังอยูในระดับ 
คอนขางตํ่ า

การที่นักประวัติศาสตรกระโดดมาเปนคอลมันสิตเพิ่งจะกลายเปน 'จารีต' เพียง
ชั่วเวลาไมถึงสองทศวรรษ โดยที่นิตยสารศิลปวัฒนธรรมชวยจุดปะทุเร่ืองนี้ ในอังกฤษ จารีต 
ดังกลาวนีม้มีากอนสงครามโลกครั้งที่สองแลว เนื่องจากคนอังกฤษตองการเรียนรูและอานหนังสือ
ประวติัศาสตร จนหนังสือประวัติศาสตรกลายเปนหนังสือขายดี โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือประวัติ
บุคคล

นบัต้ังแตกอนสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา อังกฤษมี Pop Historians อยู 3 
รุน รุนแรกประกอบดวย Hugh Trevor-Roper, A.J.P. Taylor, Arnold Toynbee, E.H. Carr และ
Herbert Butterfield รุนทีส่อง ซึง่เกดิระหวางหรือหลังสงครามโลกครั้งที่สองเล็กนอย ประกอบดวย 
Norman Stone, John Vincent, Roy Porter, Linda Colley, Ben Pimlott, Simon Schama, 
David Cannadine และ Jonathan Clark รุนทีส่าม ซึ่งเพิ่งถีบตัวขึ้นมามีชื่อเสียงนับต้ังแตทศวรรษ 
2530 เปนตนมา ประกอบดวย Niall Ferguson, Mark Mazower และ Orlando Figes

หนทางแตด้ังเดิมในการถีบตัวขึ้นมาเปน Pop Historians กคื็อ การเขียนหนังสือ
ประวัติศาสตรที่ขายดี (Bestsellers) เพราะคนอังกฤษนิยมอานหนังสือประวัติศาสตร  
การเติบใหญของสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนชวยเปดเสนทางใหมไปสู 
Pop Historians นกัประวัติศาสตรกลายเปนคอลัมนิสต ดังกรณี A.J.P. Taylor ซึง่มรีายไดจํ านวน
มากจากการเขียนคอลัมนใหแกหนังสือพิมพในเครือขายของ Lord Beaverbrook จนเจาตัว 
ไมแนใจวา ตนเปนนักหนังสือพิมพอาชีพ หรือเปนนักประวัติศาสตร ในเวลาตอมานัก 
ประวัติศาสตรมีรายไดจากการออกรายการวิทยุและรายการโทรทัศน ในชั้นแรก A.J.P. Taylor  
ถกูวงวชิาการประวัติศาสตรดูถูกวาเปน Journalistic Historian คร้ันมาถึงทศวรรษ 2530 คํ าวา
Journalistic Historian มไิดมคีวามหมายในทางลบอีกตอไป ในปจจุบัน Niall Ferguson  เปน
Pop Historian ระดับ Box Office

ตลอดระยะเวลาที่ผันตัวเองมาเปนคอลมันสิต อาจารยนิธิยังคงผลิตงานวิชาการ
อยางตอเนื่อง แตกระบวนการนํ าประวัติศาสตรไปสู 'ประชาชน' ในระบบทนุนิยม มิอาจหลีกเลี่ยง
การท ําประวัติศาสตรใหกลายเปน 'สินคา' ได ไมวาอาจารยนิธิจะชอบหรือไมก็ตาม เพราะการนํ า
ประวัติศาสตรไปสู 'ประชาชน' ในระบบทุนนิยมเกี่ยวพันกับกระบวนการผลิตกรรมและ 
พาณิชยกรรม หากศกัยภาพของประวัติศาสตรในฐานะ 'สินคา' มอียูอยางจํ ากัดจํ าเขี่ย กระบวน
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การนํ าประวัติศาสตรไปสู 'ประชาชน' ยอมมขีอจํ ากัดดวย กลาวโดยทั่วไป การเผยแพรความรู 
ในสังคมทุนนิยม ไมวาจะเปนความรูในสาขาวิชาใด มิอาจหลีกเลี่ยงกระบวนการทํ าความรู 
ใหกลายเปน 'สินคา' ได อาจารยนิธิผันตัวมาเปน Pop Historian ในทามกลางการขยายตัวของ
กระบวนการแปรประวัติศาสตรใหเปน 'สินคา' (Commoditization) ยิ่งอาจารยนิธิติดอันดับ  
'ยอดนิยม' สูงเพยีงใด กระบวนการแปรประวัติศาสตรใหเปน 'สินคา' ยอมขยายตัวมากเพียงนั้น
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