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Modernity and the Idea of the Community
ชุษณะ รุงปจฉิม
รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศาสตราจารย ดร.ฉัตรทิพย นาถสุภา 2553 การเปนสมัยใหมกับแนวคิดชุมชน
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสรางสรรค
กอนอื่นผมตองขออนุญาตตอทานผูอานที่จะแสดงสมมติฐานที่เปนขอจํากัดในการเขียนงานชิ้นนี้วา ผมเขียน
บทแสดงความเห็น (ขออนุญาตใชคําวา บทแสดงความเห็น แทนคําวา บทวิจารณ) หนังสือเลมนี้ดวยจิตคารวะตอทานผูเขียน
เปนอยางสูง ตอความเมตตากรุณาที่ทานมีตอผม ตอความตั้งใจของผมที่อยากจะเขียนถึงทานผูเขียนทานนี้สักครั้งหนึ่ง
ในชีวิต และรวมทั้งตอความปรารถนาที่อยากจะขยายขอบเขตความคิดความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดชุมชน แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ที่ทานผูเขียนใหความสําคัญมาตลอดใหกวางขวางมากขึ้น อยางไรก็ตาม ดวยขอจํากัดสวนตัวของผมในฐานะผูแสดง
ความเห็นตอหนังสือ บางขอความในขอเขียนนี้อาจจะมีอคติสวนตัวของผมอยูมาก เนื่องจากความประทับใจที่มีตอผูเขียน
เปนทุน ผมใครกราบขออภัยทานผูอานและขอนอมรับความบกพรองทั้งปวงไวเพียงผูเดียว
หนังสือเรื่อง “การเปนสมัยใหมกับแนวคิดชุมชน” เปนผลงานที่ผานการศึกษาคนควาวิจัยมาอยางกวางขวางลึกซึ้ง
ตลอดจนผานประสบการณการทํางานวิชาการของ ศาสตราจารย ดร. ฉัตรทิพย นาถสุภา ที่มุงมั่นมาตลอดที่จะชี้ใหเห็นวา
วัฒนธรรมชุมชนที่ดํารงอยูมาโดยตลอดในสังคมไทยเปนทางเลือกสําคัญของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศ หนังสือ
ดังกลาวจัดพิมพเผยแพรเมื่อตนป 2553 นี่เอง โดยสํานักพิมพสรางสรรค ขออนุญาตทานผูอานเลาใหฟงวา ผมไดรับหนังสือ
เรื่อง “การเปนสมัยใหมกับแนวคิดชุมชน” ในโอกาสที่รวมเดินทางไปเยี่ยมคารวะทานศาสตราจารย ดร. ฉัตรทิพย นาถสุภา
รวมกับคณาจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาสเทศกาลสงกรานตป 2553 ณ บานพัก
ของทานอาจารย ที่ถนนเศรษฐศิริ กรุงเทพฯ ในการรับรูของผม ผมถือวาไดรับความเมตตาและความกรุณาจากทานอาจารย
เปนอยางสูง จึงใครขออนุญาตทานผูอานกลาวถึงประเด็นนี้กอนเปนลําดับแรก
หนังสือ “การเปนสมัยใหมกับแนวคิดชุมชน” แบงออกเปน 3 บทคือ บทที่ 1 การเปนสมัยใหม (modernity) บทที่ 2
แนวคิดชุมชน : ขอเสนอการเปนสมัยใหมตางรูปแบบ และบทที่ 3 การเปนสมัยใหมของไทยกับแนวคิดชุมชน ซึ่งในแตละบท
ยังแบงเนื้อหาออกเปนหัวขอยอย (ซึ่งจะกลาวถึงตอไปเมื่อเขียนถึงบทเหลานั้น) แมวาโดยโครงสรางจะแบงออกเปน 3 บท
ดังกลาว แตยังมีอีกสองสวนในหนังสือที่ถือวาสําคัญและนาสนใจมาก นั่นคือสวน “คํานําของผูเขียน” และ “ภาคผนวก
หนังสือที่อาจหาอานเพิ่มเติม”
หนังสือเลมนี้จัดพิมพโดยสํานักพิมพสรางสรรค กอนจะเขาสูเนื้อหาตามโครงสรางของหนังสือ ผมอยากแสดง
ความรูสึกตอขอความที่อยูในหนาที่สองของหนังสือที่เขียนวา “แด ลูกรักของพอ แพทยหญิง ชอทิพย นาถสุภา พัฒนะศรี”
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รวมทั้งขอความในชวงทายของ “คํานําของผูเขียน” หนา (8) ที่ทานอาจารยเขียนวา “คุณจรรยา นาถสุภา ภริยาของขาพเจา
ชวยอานและแกภาษาและตัวสะกดตนฉบับหลายรอบ นอกเหนือจากการใหกําลังใจและความชื่นบาน ยิ่งเราทั้งสองคนมีอายุ
มากขึ้น ขาพเจาก็ยิ่งซาบซึ้งในความชวยเหลือและการใสใจดูแลขาพเจาสม่ําเสมอตลอดมา” ซึ่งเปนขอความที่สะทอนถึง
ความอบอุนและความรักในแบบของครอบครัวไทยไดเปนอยางดี ในความเห็นของผม นอกเหนือจากความมุงมั่นตั้งใจใน
การทํางานอยางตอเนื่องจะเปนคุณสมบัติที่สําคัญของคนที่จะสรางสรรคงานที่ดีมีคุณคาไดแลว พื้นฐานครอบครัวที่อบอุน
ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญ ที่มีสวนค้ําจุนและผลักดันใหเราสามารถทํางานไดอยางสัมฤทธิผล บางทานอาจรูสึกวาขอความ
เหลานี้เปนขอความธรรมดาที่สามารถพบไดในหนังสือหลายเลมทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ แตถึงกระนั้นก็ตาม
การที่เราหยิบหนังสือสักหนึ่งเลมมาอาน ไมไดเปนเพราะมีใครบังคับใหเราทํา แตตองมาจากความรักที่จะอาน อยากจะอาน
อยากรูเรื่องราวที่ผูเขียนหนังสือตองการถายทอด อานแลวอานอีกพรอมกับรวมคิดรวมเดินทางผานตัวอักษรไปกับผูเขียน
ดังนั้นขอความทุกขอความในหนังสือจึงเปนเรื่องราวที่ผูเขียนตองการถายทอดมายังคนอานทั้งสิ้น เพียงแตเราในฐานะผูอาน
จะรับรูไดมากนอยเพียงใด
ผมขออนุญาตกลาวถึง “คํานําของผูเขียน” กับ “ภาคผนวก หนังสือที่อาจหาอานเพิ่มเติม” กอนเปนลําดับแรก
ในสวน “คํานําของผูเขียน” เปนสวนที่เราสามารถทําความเขาใจกับที่มาที่ไปของหนังสือเลมนี้ไดดี ทานอาจารยฉัตรทิพย
เริ่มดวยขอความที่วา “หนังสือเลมนี้เกิดจากความสนใจตอเนื่องของขาพเจาตั้งแตทศวรรษ 2520 ถึงปจจุบัน” ทําใหผมได
เรียนรูวาทานอาจารยมุงมั่นทุมเทกับการศึกษาคนควาเกี่ยวกับแนวคิดชุมชนมาอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน ขอสรุปสําคัญ
จาก “คํานําของผูเขียน” ก็คือ ทานอาจารยฉัตรทิพยเชื่อวาชุมชนเปนพื้นฐานสําคัญของสังคมไทย เปนพื้นฐานที่ดํารงอยู
มาเปนเวลานานและตอเนื่อง การเปนสมัยใหมหรือ modernization นั้นมาทีหลัง เพียงแตมีอิทธิพลอยางมากไมเพียงแตกับ
สังคมไทยเทานั้นแตมีอิทธิพลตอทั้งโลก ซึ่งในความเห็นของทานอาจารยก็เชื่อวาการเปนสมัยใหมนั้นมีไดหลายลักษณะ
(ซึ่งทานอาจารยไดชี้ใหเห็นในบทที่ 2) ดังนั้นการเลือกเปนสมัยใหมแบบไทยจึงควรพิจารณาไปพรอมกับพื้นฐานของสังคมไทยที่เปนสังคมแบบชุมชนดวย
เนื้อหาสําคัญอีกสวนหนึ่งใน “คํานําของผูเขียน” ขอความที่ทานอาจารยกลาวถึงผูอื่นที่มีสวนเกี่ยวของกับตัวทาน
เปนจํานวนมาก ทั้งในฐานะมิตรสหาย ในฐานะลูกศิษย ในฐานะผูที่รวมทํางานกับทาน ในฐานะที่รวมสนทนากับทาน
ในฐานะที่ใหความชวยเหลือบางสวนแกทาน และในฐานะอื่นๆ อีกมาก ในความเห็นของผม จะวาไป เมื่อยิ่งอานก็ยิ่งรับรู
ไดดีวา แนวคิดชุมชนแบบที่ทานอาจารยฉัตรทิพยมองเห็นและนําเสนอ สามารถเห็นไดอยางชัดเจนจากบรรดาผูคนและ
ระบบความสัมพันธที่เกิดขึ้นในหนาคํานําของหนังสือเลมนี้นั่นเอง
ในสวน “ภาคผนวก หนังสือที่อาจหาอานเพิ่มเติม” ผมเห็นเปนประโยชนอยางมากตอผูที่รักการศึกษาคนควา
ความจริงเนื้อหาสวนนี้ (ตั้งแตหนา 189 – 249) ก็คือสวนที่ทานอาจารยไดรวบรวมเอกสาร หลักฐาน บันทึก หนังสือทั้งหมด
ที่เ กี่ ย วข อ งเอาไวทั้ ง ของไทยและตา งประเทศ โดยมีลั ก ษณะเป น บรรณานุ ก รมเอกสารอ า งอิ ง แตที่ น า สนใจและเป น
ประโยชนอยางมากก็คือ ในเอกสาร/หนังสือทุกเลม ทานอาจารยไดจัดทําบทสรุปเนื้อหาสาระสําคัญของเอกสาร/หนังสือเลมนั้น มานําลงพิมพไวดวย ซึ่งนับเปนสิ่งที่ยืนยันถึงความมีจิตใจที่รักการศึกษาคนควาอยางแทจริง รวมทั้งความเอื้ออาทร
ตอผูอาน(อยางผม) ที่สนใจ และไปอานคนควาเพิ่มเติมในรายละเอียดของหนังสือนั้นภายหลัง นับเปนการอานภาคผนวก
(บรรณานุกรม) ที่สนุกเพลิดเพลินอยางมาก
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ในบทที่ 1 การเปนสมัยใหม (modernity) ทานอาจารยฉัตรทิพยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวนยอยคือ หนึ่ง การตั้ง
ปญหากับการเปนสมัยใหมของนักคิดญี่ปุน ซึ่งทานอาจารยฉัตรทิพยอธิบายวาประสบการณการทํางานที่ประเทศญี่ปุน
(รับเชิญเปนผูสอนในมหาวิทยาลัยเมื่อป 2547) ไดมีโอกาสศึกษาผลงานของนักคิดสํานักปรัชญาเกียวโต มีผลใหทานอาจารย
หันมาใหความสําคัญกับการเปนสมัยใหม โดยการตั้งคําถามสําคัญวาการเปนสมัยใหมจําตองเดินรอยตามตนแบบจากสังคม
ตะวันตกหรือไม หรือเรายังมีเสนทางของการเปนสมัยใหมแบบอื่นอีก เมื่ออานเนื้อหาบทนี้ไปจนจบ ก็พอมองเห็นไดวา
แนวคิดของนั กวิชาการญี่ ปุ นมี อิท ธิพลทางความคิดตอ ทา นอาจารย ที่หันมาใหความสําคัญ กั บการศึกษาเรื่องการเป น
สมัยใหม ทานอาจารยเขียนวา “ดวยความฉงนใจและความรูสึกวาไดรับรูสิ่งใหมจากมโนภาพ การเปนสมัยใหม(modernity)
จากขอถกเถียงจริงที่ไดเกิดขึ้นแลวระดับชาติและนานาชาติของกรณีประเทศญี่ปุน และการฉุกใจคิดวาปญหา การเปน
สมัยใหม นี้เกี่ยวของเปนปญหาที่ไทยเราตองคิดตอบ เปนปญหาสําคัญมากของประเทศชาติ ขาพเจาจึงไดครุนคิดปญหานี้มา
ตั้งแตครั้งนั้น ค.ศ. 2004 ขาพเจาไดอานเพิ่มเติมเรื่องการถกเถียงในญี่ปุน ความหมายของ การเปนสมัยใหม ปญหาและทฤษฎี
ของตางรูปแบบการเปนสมัยใหมในตางสังคมและวัฒนธรรม คิดถึงและพิจารณาปญหาการเปนสมัยใหมของไทย และ
แนวคิดชุมชนกับการเปนสมัยใหมของไทย นี้คือสาระของหนังสือเลมนี้”(หนา 7) สอง ความหมายของการเปนสมัยใหมใน
บริบทของสังคมตะวันตก เนื้อหาสวนนี้ ทานอาจารยอธิบายความหมายของการเปนสมัยใหมผานเอกสารสําคัญเลมหนึ่งคือ
“Formations of Modernity” ซึ่ง Hall กับ Gieben เปนบรรณาธิการ ซึ่งอธิบายความแตกตางของสังคมยุโรปสมัยใหม
กับสมัยกอนใน 4 ดานคือ ดานวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สาม ทฤษฎีการทําใหเปนสมัยใหมแบบสังคม
ตะวันตก(theory of modernization) เนื้อหาสวนนี้ทานอาจารยชี้ใหเห็นถึงการขยายตัวทางความคิดของการเปนสมัยใหม
ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งแมวาอิทธิพลของการเปนสมัยใหมที่ถือเอา
ตัวแบบตะวันตกเปนทางเลือกจะมีอยูมาก แตก็มีกระแสแนวคิดที่ตอตานการเปนสมัยใหมแบบตะวันตกอยูดวยเชนกัน
โดยเฉพาะจากกลุมนักวิชาการทางอเมริกาใต ที่พบวาการเปนสมัยใหมแบบตะวันตกไมไดกอใหเกิดผลการพัฒนาอยางที่
มุงหวัง ขอสรุปตอนทายของเนื้อหาสวนนี้ที่อางอิงกับแนวคิดของ Samuel Huntington ระบุวา “การเปนสมัยใหม จะตอง
กลับไปใหความสําคัญแกประวัติศาสตรวัฒนธรรมของแตละเขตภูมิศาสตรเปนจุดตั้ง ไมใชคิดวาทุกชาติตองการจะ เปน
สมัยใหม แบบใชวิธีลอกระบบวัฒนธรรมยุโรป”(หนา 23) สี่ ลักษณะและปญหาของสังคมสมัยใหมในทฤษฎีของมารกเวเบอร และนิทเช ทานอาจารยฉัตรทิพยสะทอนปญหาที่เกิดจากการเปนสมัยใหมผานนักคิดสําคัญ 3 ทานคือ Karl Marx,
Max Weber, และ Friedrich Nietzsche ในทัศนะของ Marx ปญหาสําคัญของการเปนสมัยใหมเกิดจากระบบทุนนิยม
ที่คนสวนนอย(ชนชั้นนายทุน) ขูดรีดเอามูลคาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากคนสวนใหญ (ชนชั้นกรรมาชีพ) ขณะที่ Weber
มองวาปญหาสําคัญของการเปนสมัยใหมก็คือความเปนเผด็จการขององคการแบบอํามาตยาธิปไตย (bureaucracy) สําหรับ
Nietzsche ปญหาสําคัญของการเปนสมัยใหมก็คือความสับสนไรระเบียบและความรุนแรงที่จะเกิดเพิ่มมากขึ้นในสังคม
อานบทที่ 1 แลว ผมพบวาทานอาจารยฉัตรทิพยใชภาษางายๆ ในการอธิบายสิ่งที่บางครั้งเราไปอานเองอาจเขาใจ
ไดยาก (ขอนี้ ผมลองมานึกเปรียบเทียบตัวเองในสมัยกอนกับปจจุบัน อยางเชน กรณีแนวคิดของนักปรัชญาบางคน หรือ
แนวคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สมัยที่อายุเรายังไมมาก ผานการศึกษาคนความานอย เราอานหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้
มักเขาใจยาก แตเมื่อเราอายุมากขึ้น ผานการอานการคนความามากขึ้น เราเลยอานเนื้อหาเหลานี้แลว ก็พอเขาใจมากขึ้น)
การนําเสนอของทานอาจารยฉัตรทิพยในแบบงายๆ นี้เองที่ชวยใหการอานมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือผูอานสามารถทําความ
เขาใจเนื้อหาในแตละประเด็นที่ทานอาจารยพยายามนําเสนอไดดี นอกจากนั้น ทานอาจารยยังเรียบเรียงเนื้อหาดังกลาว
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บนสมมติฐานชวงเวลาในทางประวัติศาสตร ผูอานจึงมองเห็นจุดเริ่มตนและพัฒนาการของประเด็นตางๆ ไดดี ที่สําคัญทานอาจารยฉัตรทิพยเขียนเรียบเรียงหนังสือเลมนี้โดยใชภาษาสื่อสารแบบสนทนาระหวางกัน การอานจึงมีลักษณะเหมือนมี
ทานอาจารยมานั่งคุยอยูตรงหนา ถือไดวาเปนหนังสือที่อธิบายถึงแนวคิดการเปนสมัยใหมไดดีและงายที่สุดเทาที่ผมเคยอานมา
ในบทที่ 2 แนวคิดชุมชน: ขอเสนอการเปนสมัยใหมตางรูปแบบ ทานอาจารยฉัตรทิพยเริ่มบทดวยหัวขอ การเปน
สมัยใหมเกี่ยวโยงกับแนวคิ ดชุ มชน ท านอาจารยเลาใหฟงวาการเปนสมัยใหมกับแนวคิดชุ มชนนั้นมี ความเกี่ ยวโยงกั น
โดยอาศัย การอธิบายผานชวงชีวิตบางสวนของทานอาจารย ผานประสบการณการศึกษาและการทํางานของทานอาจารย
ผานขอคนพบเกี่ยวกับแนวคิดระบบชุมชนของไทยจากการศึกษาหมูบาน รวมทั้งการเชื่อมโยงใหเห็นแนวคิดชุมชนที่ดํารงอยู
ตางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งในประการหลังนี้ทานอาจารยฉัตรทิพยเสนอวา สามารถแบงแนวคิดชุมชนออกได 2 กลุมคือ กลุมที่
มองวาชุมชนเปนกระบวนการทางประวัติศาสตรของสังคมนั้น ไดแก แนวคิด Slavophile กับ Narodnik ในรัสเซีย Nazi
ในเยอรมนี Mariategui ในเปรู และ Gandhi ในอินเดีย กับกลุมที่มองวาชุมชนสามารถสรางขึ้นไดใหม ไมจําเปนตองผูกพัน
อยูกับประวัติศาสตรของทองถิ่นนั้น ไดแก แนวคิดสังคมนิยมยูโทเปย (Utopian Socialism) อนาธิปตยนิยม (Anarchism)
และ Communitarianism ในอเมริกา
เนื้อหาที่อยูในหัวขอ การเปนสมัยใหมเกี่ยวโยงกับแนวคิดชุมชน นี้ ชวยใหผูอานเขาใจไดดีวาเพราะเหตุใดทานอาจารยฉัตรทิพยจึงหันมามองถึงความสัมพันธของทั้งสองสวนนี้ ขอความบางสวนนาสนใจมาก “...ณ พ.ศ. 2545 ขาพเจา
ไมรูตัวถึงความไมสอดคลองนี้ ขาพเจาคิดหมกมุนแตดานแนวคิดและแนวทางชุมชน ไมไดคิดถึงเปาหมายปลายทาง และนัย
ที่ระบบปลายทางมีตอเสนทางที่จะพัฒนามาสู กลาวอีกนัยหนึ่ง เมื่อกลางทศวรรษ 2540 ขาพเจาเขาใจและคิดถึงแนวคิด
ชุมชนในความหมายแคบ หรือคิดถึงแนวทางชุมชนคอนขางในมิติเศรษฐกิจ หรือมิติเฉพาะบางเขตหรือบางสวน ของประเทศ
เช น ส ว นชนบท ซึ่ ง ก็ ค งเป น เช น นั้ น เพราะข า พเจ า สร า งแนวคิ ด ชุ ม ชนของข า พเจ า มาจากการศึ ก ษาสถาบั น หมู บ า น
จากประวัติศาสตรเศรษฐกิจชนบท.....ขาพเจาพบดวยอยางสําคัญวา แมในประเทศตะวันตกเอง ที่ซึ่งการจะเปนสมัยใหม
ไดทําลายสถาบันและระบบชุมชนลงไปแลวอยางมาก และสังคมสมัยใหมมีความเปนปจเจกชน (individualism) สูงมากแลว
ในปจจุบันก็มีแนวคิดชุมชนซึ่งอางถึงการดํารงอยู ประโยชนและคุณคาที่สูงขององคกรชุมชนในรูปแบบตางๆ ในชวงสมัยกลางของยุโรปตะวันตก แสดงวาแนวคิดชุมชนเกี่ยวโยงกับปญหาการเปนสมัยใหมในแทบทุกสังคม.....” (หนา 45 – 47)
ในหัวขอ แนวคิดชุมชนในฐานะขอเสนอการเปนสมัยใหมในประเทศตางๆ ทานอาจารยฉัตรทิพยยกตัวอยางแนวคิดของ
Slavophile, Narodnik และ Neo-Narodnik ของรัสเซีย แนวคิด Romantic Nationalism และอุดมการณ Volk ในเยอรมนี
แนวคิดของ Mariategui ที่ผสมผสานแนวคิดมารกซิสมเขากับแนวคิดชุมชนของชาวอินคาในเปรู แนวคิดของ Gandhi
ในอินเดีย แนวคิดแบบเตา รวมทั้งแนวคิดของหลี่ตาเจา เหมาเจอตุง และ เจ ซี เยน ในจีน ซึ่งในความเห็นของผม ทานอาจารยฉัตรทิพยใหขอยืนยันที่ชัดเจนวาพื้นฐานแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนั้นมีมาแตโบราณในภูมิภาคตางๆ ซึ่งแตละแหง
ตางก็มีพัฒนาการและการปรับตัวไปตามสถานการณในแตละชวงเวลา
ในบทที่ 3 การเปนสมัยใหมของไทยกับแนวคิดชุมชน ทานอาจารยฉัตรทิพยแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวนยอยคือ
หนึ่ง การเปนสมัยใหมของไทย ซึ่งทานอาจารยอธิบายวาแนวคิดการเปนสมัยใหมในประเทศไทยนั้นแบงออกได
เปน3 ชวงคือ
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ชวงแรกคือชวงกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ซึ่งทานอาจารยชี้วาเราเปดรับการเปนสมัยใหมมาตั้งแต
สมัยรัชกาลที่ 3 เรื่อยมาในรัชกาลที่ 4 ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคือการเปดประเทศเมื่อป 2398 จากสนธิสัญญาเบาริ่ง
ตลอดจนในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการขยายตัวของทุนนิยมการคา ที่ทานอาจารยฉัตรทิพยเนนวาไมใชทุนนิยมอุตสาหกรรม
เปนแนวคิดการเปนสมัยใหมที่รัฐศักดินายังไดประโยชน ในขณะที่ประชาชนสวนใหญกลับไมมีสวนรับรูมากนัก แมแต
ในสมั ย รั ช กาลที่ 6 และรั ช กาลที่ 7 ก็ เ ช น กั น ท า นอาจารย ส รุ ป ว า “...แนวคิ ด การเป น สมั ย ใหม ก อ นการเปลี่ ย นแปลง
การปกครอง 2475 คือรับตะวันตกในดานนําความเจริญทางเทคโนโลยีมาใชประโยชนและรับทุนนิยมการคา แตไมไดสนใจ
การคิดคนทางวิทยาศาสตร – เทคโนโลยีและการสถาปนาระบบอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันรักษาและผนึกความเขมแข็ง
ของรัฐและวัฒนธรรมจารีตแบบศักดินา มีนัยอธิบายวานี้คืออัตลักษณของความเปนสังคมและวัฒนธรรมไทย” (หนา 130)
ชวงที่สองคือชวงระหวางเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ทานอาจารยฉัตรทิพยเห็นวาเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการ
เปนสมัยใหมในแบบที่ไมใชจารีตนิยม คือไมรับรัฐและวัฒนธรรมศักดินา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอุดมการณของคณะราษฎร
ที่มีบทบาทสําคัญในชวงนั้น ผมเห็นวาทานอาจารยใหความสําคัญกับแนวคิดของคณะราษฎรอยางมากในฐานะที่เป น
พัฒนาการที่สําคัญของแนวคิดการเปนสมัยใหมของไทย ทานอาจารยอางถึงเปาหมายของคณะราษฎร (คําประกาศหลัก 6
ประการของคณะราษฎร) ที่ไมไดเนนเพียงเปลี่ยนแปลงการปกครองเทานั้น แตยังเนนการสรางความเจริญกาวหนาอีกดวย
ทานอาจารยอางถึงความคิดของบุคคลหลายคน เชน ทานปรีดี พนมยงค, นายจํากัด พลางกูร, กุหลาบ สายประดิษฐ, อาจารยสุลักษณ ศิวรักษ, พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ), อาจารยชาตรี ประกิตนนทการ ทานอาจารยเขียนไววา “ขาพเจามีความเห็น
วาคณะราษฎรตอ งการใหประเทศของเราเขาสูการเปนสมัยใหมของเราเอง ปฏิเสธระบบศักดินา แตก็ไมใช ลอกแบบ
ตะวันตก คณะราษฎรมุงสูการเปนสมัยใหมหรือการทันสมัย (modernity) ของไทย คือปฏิเสธระบบเดิมเฉพาะสวนบน
ขณะเดียวกันกับที่เปนตัวแทนและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับสวนลาง คือมุงใหสังคมไทยสมัยใหมหลัง 2475 เปนระบบของ
ราษฎรไทย...” (หนา 135) เนื้อหาในสวนนี้นับวานาสนใจอยางยิ่ง ทานอาจารยฉัตรทิพยเชื่อมโยงใหเห็นถึงแนวคิดตางๆ ที่
เกิดขึ้นในชวงที่คณะราษฎรมีบทบาท (ประมาณ 2475 – 2485) ซึ่งลวนเกี่ยวของกับการฟนฟูวัฒนธรรมของราษฎรหรือ
ประชาชน เชน แนวคิดสหกรณในเคาโครงเศรษฐกิจของทานปรีดี แนวคิดของ นายจํากัด พลางกูร ในหนังสือ “ปรัชญา
สยามใหม” เป นตน ทานอาจารยอธิบายวา “...อยางไรก็ตามแนวคิดการเปนสมัยใหมของ 2475 คือแบบที่ไมรับรัฐและ
วัฒนธรรมศักดินานี้ ขาพเจาคิดวาสําคัญมาก หากเราตองการหาตนแบบหรือแบบอยางซึ่งจะเปนที่ยึดเหนี่ยว ตัวแบบยุคสมัย
ของไทยเราเองที่เคยมีเกิดขึ้นจริง ที่รับรองและใหพื้นที่ที่จะขยายตอไปได ขอระบอบการปกครอง ระบบสังคมและวัฒนธรรม
ที่ มี อุ ด มการณ เป นประชาธิ ปไตย เป น ระบบของราษฎร เราควรอ างอิ งกลั บ ไปที่ 2475 เพราะเนื่ องจากข าพเจ าเห็ นว า
นอกเหนือจาก ชวงยุค 10 ปหลัง 2475 ไมวากอนหนานั้นหรือหลังจากนั้น (โดยเฉพาะหลังจากรัฐประหาร 2490) ประเทศไทย
มีแนวคิดการเปนสมัยใหมแบบพยายามรักษารัฐและวัฒนธรรมจารีต” (หนา 139-140) อยางไรก็ตามผลของสงคราม อันเนื่องจาก
การที่ญี่ปุนบุกประเทศไทยเมื่อ 2484 เปนผลสําคัญที่ทําใหพัฒนาการของการเปนสมัยใหมของไทยตองหยุดชะงักลง
ชวงที่สามคือชวงหลังรัฐประหาร 2490 ซึ่งเปนชวงที่การตอสูเพื่อพยายามกลับไปหาวัฒนธรรมจารีตนิยมมีความรุนแรงมาก
กลาวคือเกิดแนวคิดตอตานคณะราษฎรโดยเฉพาะกลุมแนวคิดอนุรักษนิยมจารีต จนเกิดเหตุการณรัฐประหาร 2490 ประเทศ
ไทยกลับไปสูการเปนสมัยใหมแบบเกากอน 2475 ทานอาจารยฉัตรทิพยไดเขียนวา “ขาพเจาเขาใจดีวาพลังอนุรักษนิยมจารีต
มีอํานาจมากในสังคมและวัฒนธรรมไทยตลอดมา และหลังชวงทศวรรษของคณะราษฎรพลังนี้ไดฟนขึ้น แตเราก็จะตองให
ความสําคัญอยางมากตอพระประสงค รับระบอบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ และไดทรง สละอํานาจ...ใหแกราษฎร แลว ของ
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พระมหากษั ต ริ ย ส มบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชองค สุ ด ท า ยนี้ คื อ พระองค ท รงรั บ อุ ด มการณ ป ระชาธิ ป ไตยของคณะราษฎรที่
คณะราษฎรเสนอ เมื่อไดศึกษาเรื่องนี้ ขาพเจาจึงเขาใจวาที่ทานอาจารยปรีดีมักจะกลาววิพากษพลังอนุรักษนิยมจารีต ที่
พยายามฟนคืนวาเปน ผูที่เกินกวาราชา” (หนา 143) แมจะมีเหตุการณสําคัญอันเนื่องจากพลังของนักศึกษาเมื่อ 14 ตุลาคม
2516 แตก็ไมมีผลตอการเปนสมัยใหมของไทยเทาใดนัก ทานอาจารยฉัตรทิพยอธิบายวา “การปรับตัวบางของระบอบ
การเมืองหลังการเดินขบวนของนักศึกษา ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ทําใหนายทุนและชนชั้นกลางที่ไดมีฐานะทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้นอยูแลว มีสวนในการแชรอํานาจรัฐ และประชาชนมีโอกาสมีสวนบาง ทางการเมืองผานการเลือกตั้ง รูปลักษณของรัฐไทย
ไดปรับไปบาง แตขาพเจาก็เห็นวา ยังไมไดเปลี่ยนเสนทางการเปนสมัยใหมของประเทศไทย...” (หนา 149)
สอง การเปนสมัยใหมของไทยกับแนวคิดชุมชน ซึ่งทานอาจารยฉัตรทิพยอธิบายวา แนวคิดชุมชนมีอยูในแตละ
ชวงของการเปนสมัยใหม โดยแบงแนวคิดชุมชนออกเปน 4 ระยะเวลา ไดแก ระยะที่หนึ่ง แนวคิดชุมชนแบบพระศรีอาริย
ในชวงสมัยศักดินา (โบราณ – 2475) ระยะที่สอง แนวคิดชุมชนในลัทธิชาตินิยมชวงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
(2475 – 2490) ระยะที่สาม การกอรูปของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน (ทศวรรษ 2520 – 2540) และระยะที่สี่ แนวคิดเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมชุมชนในฐานะทางเลือกคูขนานของการทําใหทันสมัยแบบจารีต (2540 – ปจจุบัน)
ระยะที่ ห นึ่ ง แนวคิ ด ชุ ม ชนแบบพระศรี อ าริ ย ท า นอาจารย ฉั ต รทิ พ ย อ ธิ บ ายว า แนวคิ ด ชุ ม ชนช ว งนี้ สั ม พั น ธ
กับศาสนาพุทธแบบชาวบานโดยเฉพาะลัทธิพระศรีอาริยเมตไตรย เกิดเปนขบวนการผูมีบุญอีสานที่เนนความอยูเย็นเปนสุข
ของชุมชนหมูบาน ขบวนการเหลานี้ถูกรัฐปราบปรามอยางตอเนื่อง ทานอาจารยเห็นวาแนวคิดแบบนี้ของชาวบานคือ
แนวคิดที่ตอตานวัฒนธรรมศักดินา “...แตทวาในหมูประชาชนมีความใฝฝนถึง ยุคพระศรีอาริย ที่สุขสมบูรณทางวัตถุสิ่งของ
และระบบสังคมมีความเสมอภาคและน้ําใจไมตรี ไมมีเจานาย ไมมีการขูดรีดแบบในระบบศักดินา เปนสังคมที่มีความเปน
ชุมชนสูง คือขจัดเอารัฐและวัฒนธรรมศักดินาออกไป จรรโลงสถาบันชุมชนหมูบานขึ้นมา...” (หนา 152-153)
ระยะที่สอง แนวคิดชุมชนในลัทธิชาตินิยมหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยทานอาจารยเนนถึงแนวคิด
สหกรณของทานปรีดี แนวคิดประชาชาตินิยมของคณะราษฎร ตลอดจนถึงผลงานของหลวงวิจิตรวาทการที่มีสวนเกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมของสามัญชนดวย ทานอาจารยสรุปวา “...แนวคิดชุมชนปรากฏเปนสวนหนึ่งของอุดมการณของคณะราษฎร
คือชาติ นิ ยมของคณะราษฎร “พยายามที่ จะเปนประชาชาตินิย ม” ประชาชาตินิยมเพราะเปนชาตินิย มที่เกิดมากับการ
เปลี่ยนเปนระบอบประชาธิปไตย มุงจะสรางชาติที่เกิดจากการถักทอกันขึ้นมาจากขางลางจากประชาชน...คณะราษฎรไมได
นําขอเสนอสหกรณครบรูปของนายปรีดีมาปฏิบัติ หลวงวิจิตรวาทการเองก็ใหความสําคัญอยางสูงแกบทบาทของรัฐ...
ผลลงทายคือคณะราษฎรไมสามารถทําใหลัทธิชาตินิยมเปนชาตินิยมที่ประกอบขึ้นมาจากประชาชนแทจริง แนวคิดเรื่องชาติ
ซึ่งเปนชุมชนใหญ จึงไมไดมีพื้นฐานประกอบขึ้นมา ถักทอประสานกันขึ้นมาโดยสมัครใจจากชุมชนเล็ก ซึ่งเปนชุมชนที่
แทจริง...” (หนา 154-155)
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ระยะที่สาม การกอรูปของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ทานอาจารยฉัตรทิพยกลาววาชวง 2490 – 2520 เปนชวง
วิกฤติการณของแนวคิดชุมชน คือแนวคิดนี้ถูกลืมไปจากสังคมไทย มีการตอสูกันระหวางแนวทางทุนนิยมกับอุดมการณ
คอมมิวนิสตในชวงตั้งแต 2504 จนถึงตนทศวรรษ 2520 เริ่มมีการกลาวถึงแนวคิดชุมชนอีกครั้งโดยเฉพาะในกลุมองคการ
พัฒนาเอกชน หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 สังคมตื่นตัวเรื่องของแนวคิดชุมชนมากขึ้นในกลุมปญญาชนนักวิชาการชั้นนํา
ซึ่งก็รวมถึงทานอาจารยฉัตรทิพยในฐานะที่เปนนักวิชาการที่คนควาศึกษาวัฒนธรรมชุมชนมาอยางตอเนื่อง
ระยะที่สี่ แนวคิดเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนในฐานะแนวคิดทางเลือกคูขนานของการทําใหทันสมัยแบบจารีต
ชวงนี้ (2540 – ปจจุบัน) การทําใหประเทศทันสมัยตามอุดมการณทุนนิยมกอใหเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมอยางกวางขวางในสังคมไทย ชุมชนหมูบานไดรับผลกระทบอยางมาก หลายคนเริ่มสนใจและสนับสนุนแนวคิด
เรื่องชุมชนมากขึ้น ทานอาจารยยกปญญาชนชั้นนําที่สําคัญ 3 คนที่มีสวนในกรณีนี้ ไดแก ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี, ศาสตราจารย ดร.อานันท กาญจนพันธุ และคุณพรพิไล เลิศวิชา อยางไรก็ตามสวนสําคัญของแนวคิดชุมชนในชวงที่สี่นี้
ปรากฏอยูในหนา 163 – 179 ซึ่งเปนขอเสนอของทานอาจารยฉตั รทิพยในการบรรยายเมื่อ 14 กุมภาพันธ 2552 เรื่อยไปจนถึง
ขอเสนอเชิงเปรียบเทียบเพื่อการคนควาแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในอนาคต ผมขอยกขอความบางสวนดังนี้
“...สังคมชนชาติไทและสังคมไทยประเทศไทยเปนสังคมแบบชุมชน.....คงทนขามกาลเวลา และในชวงรวมสมัยในปจจุบัน
มีการเขามาของระบบทุนนิยม ลักษณะความเปนชุมชนก็ยังคงดํารงอยูดี โดยการปรับตัวของระบบครอบครัวและชุมชน.....
ขาพเจาขอเสนอวา ทิศทางการพัฒนาประเทศชาติที่จะเปนจริงและตรงกับความปรารถนาของผูคน คือการพัฒนาที่ระบบ
ที่ใหญที่สุดในแงผูคนนี้ คือระบบชุมชน.....ขาพเจาขอเสนออีกทางเลือกหนึ่ง คือ การเปนสมัยใหมที่เปนของไทยเราเอง แต
ไมตองเปนไทยเราเองแบบจารีต เปนไทยเราเองแบบชุมชน ระบบชุมชนจะเปนตัวตั้ง...” (หนา 164 – 167)
“ลักษณะพิเศษของสังคมไทยที่ ณ ระดับทองถิ่นมีความเปนชุมชนเขมขน และ ณ ระดับสวนกลาง รัฐและวัฒนธรรมจารีตมี
ความเขมแข็ง ทําใหการเดินเสนทางชุมชนสูการเปนสมัยใหมควรเนน ณ ระดับสังคมทองถิ่น ทําใหสังคมระดับทองถิ่นเปน
สังคมสมัยใหมแบบชุมชนกอน แลวถักทอทําเครือขายกันขึ้นเปนสังคมไทยสวนกลาง...” (หนา 174)
ในความเห็นของผม เนื้อหาตั้งแตหนา 163 เปนตนมา ทําใหมองเห็นไดอยางชัดเจนวา ทานอาจารยฉัตรทิพยมี
ความรัก ศรัทธา ชื่นชม และเชื่อมั่นในความเปนชุมชนของสังคมไทย ตลอดจนความเขมแข็งของวัฒนธรรมชุมชนอยางมาก
ทําใหผมรูสึกประทับใจในความมุงมั่นทุมเท ศึกษาคนควา อดทนและยอมรับตอการวิพากษวิจารณ ของตัวทานอาจารยฉัตรทิพยเปนอยางมาก นอกจากนี้ทานอาจารยยังสนับสนุนและสงเสริมใหมีการศึกษาคนควาในแงมุมอื่นๆ ทั้งในทางที่สนับสนุน
และโตแยงกับแนวคิดของทานใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นในอนาคต
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ผมพบวาทานอาจารยฉัตรทิพยเปนแบบอยางที่สําคัญดังนี้
ประการที่หนึ่ง ทานอาจารยเปนแบบอยางของนักวิชาการที่รั กการศึกษาคนควาอยางตอเนื่อง กลาวคือ ทานอาจารยฉัตรทิพยเปนผูที่ทุมเทมุงมั่นกับการศึกษาคนควาในทางวิชาการมาโดยตลอด และที่สําคัญการศึกษาคนควาของทาน
เปนไปอยางกวางขวางและลึกซึ้ง ขอนี้เห็นไดชัดเจนจากเอกสารตลอดจนหลักฐานอางอิงที่ปรากฏอยูในแทบทุกยอหนา
ของผลงานเลมนี้ นอกจากนี้ถาเราอานงานฉบับนี้โดยตลอดอยางตอเนื่อง ก็จะพบวาเอกสารหลักฐานอางอิงทั้งหมดทั้งในเชิง
แนวคิดทฤษฎีและผลจากการวิจัยคนควา (ทั้งของทานอาจารยเองและของทานอื่น) มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนอยางดี
นับเปนแบบฉบับของนักวิชาการในอุดมคติที่มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห การสรางขอสรุป และการนําเสนอ
ประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตไดเปนอยางดี
นอกจากนั้นยังพบวา การคนควาของทานอาจารยไมไดจํากัดอยูแตเฉพาะวิชาการในแขนงใดแขนงหนึ่ง แตเปน
การคนควาที่ใชหลักฐานอางอิงจากหลายแขนงวิชาการ ทั้งในทางเศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร สังคมวิทยา รัฐศาสตร ฯลฯ
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสนใจที่กวางขวางลึกซึ้ง ตลอดจนความรอบรูความเขาใจในหลักฐานที่นํามาใชในงานชิ้นนี้เปน
อยางดี
ประการที่สอง ความเปนแบบอยางของนักวิชาการที่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางหรือขัดแยงอยางเปดเผย จริงใจ
และเปนธรรม ตลอดจนเปนผูที่ใหความเคารพ ใหเกียรติ และยกยองตอขอคิดเห็นและผลงานของผูอื่น แมแตลูกศิษยของทาน
อยางปราศจากอคติใดๆ มีขอความหลายแหงในหนังสือที่ยืนยันขอสรุปนี้ไดดี เชน “รองศาสตราจารย ใจ อึ๊งภากรณ เห็นวา
ในเมื อ งไทยป จ จุ บั น แนวคิ ด ชุ ม ชนของเอ็ น จี โ อและของข า พเจ า ถู ก ชิ ง (ไฮแจก) ไปแล ว โดยชนชั้ น นํ า อย า งไรก็ ต าม
ทานอาจารยใจก็ไมเห็นดวยกับแนวคิดชุมชน ทานคิดวาแนวคิดนี้ ออนแอทั้งในดานรูปธรรมและการเมือง ถูกไฮแจก
จากส วนตางๆ ของอภิสิท ธิ์ชนได และที่สําคัญ ไมส ามารถนําพลังของมหาศาลของเทคโนโลยีส มัย ใหมมาใชใหเปน
ประโยชนได” (หนา 188) หรืออยางเชน “...เมื่อศึกษาแนวคิดและอุดมการณ ขาพเจาก็ทราบวา แนวคิดชุมชนสามารถจัดอยู
ในอุดมการณซาย สังคมนิยมเสรี (libertarian socialism) หรืออนาธิปตยนิยม (anarchism) เชน แนวคิดเตา นารอดนิก มาเรีย
เตกี และคานธี หรือจัดอยูในอุดมการณขวา ฟาสซิสม หรือลัทธินาซี ก็ได ขาพเจาครุนคิดปญหานี้เรื่อยมา การถกเถียงและ
การใหความเห็นในชั้นเรียนวิชาประวัติความคิดและลัทธิเศรษฐศาสตรการเมือง ปริญญาโทเศรษฐศาสตรการเมือง คณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเมื่อเร็วๆ นี้ (วันที่ 12 กุมภาพันธ 2553) ระหวางคุณธีรพงศ ไชยมังคละ (2510 และคุณภาคภูมิ วานิชกะ (2520 -

)

) ทําใหคําตอบตอประเด็นปญหานี้ชัดเจนขึ้น คุณธีรพงศใหความเห็นวาแนวคิดชุมชน

อาจนําไปสูสังคมแบบฟาสซิส ม ก็ตอเมื่อมีสถานการณจ ากนอกชุมชนมาบีบ คั้นสังคมนั้นๆ อยางรุนแรง ตัวอยางเชน
เยอรมนีระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ที่ถูกบีบคั้นจากการแพสงครามและจากสนธิสัญญาแวซาย ขาพเจาเองก็โนมเอียง
อธิบายเชนเดียวกันกับคุณธีรพงศ คุณภาคภูมิใหความเห็นเพิ่มเติมวา เธออยากใหความสําคัญกับโครงสรางภายในของชุมชน
มากกวา ซึ่งเปนผลมาจากประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ ความเห็นของคุณภาคภูมิทําใหขาพเจาหวนนึกถึงที่
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ทานอาจารย Eiichi Hizen เคยบอกขาพเจาวา ที่เยอรมนีรับแนวคิดฟาสซิสมสวนหนึ่งเพราะวาชุมชนหมูบานของชาวเยอรมัน
เปนแบบมีลําดับชั้น...” (หนา 171-172) รวมทั้งที่ทานอาจารยเขียนวา “...นักศึกษาโปรแกรมปริญญาโทเศรษฐศาสตร
การเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คุณชุมาพร แตงเกลี้ยง ไดใหความคิดที่แหลมคมในหองเรียน (2552) ในเรื่องเศรษฐกิจ
ชุมชนวา แนวคิดนี้ไมวาจะของขาพเจาหรือของชนชั้นนํา ตางก็ไดความคิดมาจากชีวิตจริงของประชาชน” (หนา 188)
สิ่งที่นาสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ ทานอาจารยฉัตรทิพยใหความสําคัญกับขอมูลทุกชิ้นที่ทานอาจารยรวบรวมได
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่ (ผม) ไมคอยไดพบวามีการนํามาใชในการอางอิง (เพราะสวนใหญเรามักลืมหรือไมไดบันทึกไว)
นั่นก็คือ ขอมูลที่ไดจากการสนทนาทางโทรศัพท ยกตัวอยางขอความในหนังสือที่เขียนวา “...คุณพรพิไล เลิศวิชา ผูรวมงาน
คนควาและมีแนวคิดในลักษณะเดียวกันกับขาพเจาเรื่องชุมชน กลาวกับขาพเจาวา การที่อะไรๆ ในสังคมไทยตองอางอิงกับ
มูลนายเสมอนั้น ไมไดเปนเฉพาะในวงราชการและในวงการพอคาและคนชั้นกลาง แตไดลามไปถึงสังคมในชนบทดวย
เธอย้ํ า ว า สภาวการณ นี้ เ ป น อุ ป สรรคต อ การเป น สมั ย ใหม เมื่ อ มี ค วามสํ า เร็ จ อะไรเกิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนและท อ งถิ่ น ก็ ต อ ง
ยกความสําเร็จนั้นใหมูลนาย ทําใหชุมชนไมมีความภูมิใจ ไมมั่นใจในตัวเอง ที่จะจัดการกับชีวิตของตัวเอง ที่จะกาวหนา
ตอไป...” (หนา 170) ซึ่งขอความนี้ทานอาจารยแสดงเชิงอรรถอางอิงไววา “การสนทนาระหวางขาพเจากับคุณพรพิไล เลิศวิชา
ทางโทรศัพท วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552” (หนา 187)
ทั้งหมดที่กลาวมานี้ ทําใหสรุปไดวาหนังสือเรื่อง “การเปนสมัยใหมกับแนวคิดชุมชน” นี้เปนหนังสือที่นาสนใจ
และเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูที่สนใจเรื่องราวของแนวคิดชุมชน วัฒนธรรมชุมชน รวมทั้งการเปนสมัยใหม การอาน
หนังสือเลมนี้ นอกจากจะไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวมาแลว ยังไดเรียนรูชวงชีวิตบางสวนของทานอาจารยฉัตรทิพย
ตลอดจนคุณลักษณะสวนบุคคลบางอยางที่ควรคาแกการยกยองของทานอาจารยฉัตรทิพย ซึ่งนับวามีคุณคาไมแพกัน สุดทาย
ผมคิดวาหนังสือเลมนี้เปนตัวแทนของแนวคิดชุมชน แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในแบบสํานักทานอาจารยฉัตรทิพยไดดี
ขอความในยอหนาสุดทายของเนื้อหาในหนา 179 เปนการสรุปสิ่งที่ทานอาจารยนําเสนอไดเปนอยางดีวา
“สัง คมไทยประกอบด วยชุมชนท องถิ่นอิส ระ ที่มี ค วามเปนชุม ชนเขม ขน มีวัฒ นธรรมชุมชนเป น แกนกลาง
วัฒนธรรมของสังคม การเดินเสนทางสูการเปนสมัยใหมของสังคมไทยที่เหมาะสม สมาชิกของสังคมปรารถนา และเปนจริง
ไดไมฝนธรรมชาติ จึงควรเปนเสนทางบนการรักษาไว ฟนฟู และพัฒนาตอยอดชุมชนพื้นที่ ชุมชนในมิติตางๆ และเครือขาย
และสรางใหเกิดวัฒนธรรมชุมชนระดับภาคและประเทศชาติ หากเสนทางนี้ประสบผลสําเร็จ สังคมไทยในอนาคตจะเปน
กรณีของสังคมสมัยใหมที่มีความเปนชุมชนเขมแข็งในองคกรสังคมและในวัฒนธรรมของประเทศชาติทุกระดับ ชาวไทยมี
ความอบอุนทางจิตใจและมีเสรีภาพ พรอมไปกับมีความเจริญรุงเรื่องทางวัตถุ”
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