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บทคัดยอ 
การพัฒนาเพื่อใหเกิดความเขมแข็งและย่ังยืนของชุมชนนั้น ตองตระหนักถึงความเฉพาะเจาะจง

กับบริบทและเงื่อนไขของชุมชนดวย อยางไรก็ดี ทามกลางพลวัตการเปล่ียนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วเชนนี้ ความคลุมเครือสงสัยในแนวคิดอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาชุมชน ทั้งทฤษฎีการพัฒนา วาท
กรรมการพัฒนา ชุมชนจินตการ สิทธิชุมชน และการเคลื่อนไหวทางสังคม จึงตองถูกคลายปมเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจยิ่งขึ้น รวมทั้งยังมีขอเสนอวาดวยการพัฒนาท่ีใชชุมชนเปนฐานใหเปนทางเลือกอีกดวย ดังนั้น
จึงตองสรางสมดุลระหวางการพัฒนาชุมชนและการเสริมสรางพลังชุมชนซึ่งเปรียบเสมือนทวิลักษณของ
การทํางานเพื่อชุมชน แมวาทั้งสองแนวคิดลวนมุงนําพาชุมชนไปสูสิ่งที่ดีขึ้นหรือเจริญข้ึนเชนกัน 

คําสําคัญ การพัฒนา วาทกรรมการพัฒนา ชุมชนจินตการ สิทธิชุมชน การเคลื่อนไหวทางสังคม 
 
  

                                                         บทความวิชาการ 
การพัฒนาชุมชน: ประเด็นทบทวนในสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

Book 18 1-2016.indd   123Book 18 1-2016.indd   123 7/8/2559   22:57:197/8/2559   22:57:19



124

J o u r n a l  o f  S o c i a l
D e v e l o p m e n t

V o l.  1 8  N o.  1 / 2 0 1 6

การพัฒนาชุมชน: ประเด็นทบทวนในสังคมที่เปลี่ยนแปลง                                                

  

 
 

 
 
    

 
Utai Parinyasutinun 

Lecturer, Bachelor of Arts Program in Community Studies 
Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University 

utaiparinyasutinun@hotmail.com 
 

Abstract 
Development to strengthen and sustain the community requires realization of 

its specific context and conditions. However, amidst the fast-changing social dynamics, 
doubts in concepts related to community development including development theory, 
development discourse, imagining community, community rights, and social movement 
must be removed for better understanding. In addition to this, community-based 
development is proposed as an alternative. Balance is needed between community 
development and community empowerment which is dualistic concepts of work for the 
community even though both of these concepts can lead the community to 
improvement or progress. 

Keywords Development, Development Discourse, Imagining Community, 
Community Rights, Social Movement 
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Community Development: Reviewed Issues in 
Changing Society 
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บทนํา  
การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเพ่ือเปนสะพานไปสูความย่ังยืน เปรียบเสมือนกระบวนการ

สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเปนแนวทางการพัฒนาที่ดีที่สุด กระนั้นตองไมหลงลืมดวยวาสังคมอยู
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่มีความเปนพลวัตสูง โดยท่ีความสําเร็จ ความเขมแข็ง และความยั่งยืน  
จะดํารงอยูไดเพียงชวงเวลาหนึ่งเทานั้น เมื่อถึงอีกชวงเวลาหนึ่งก็ไมอาจคาดการณไดวาสิ่งเหลานี้จะ
สามารถตานทานตอกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีมักเกิดขึ้นอยางรวดเร็วไดมากนอยเพียงใด อยางไรก็ดี ขอ
พึงตระหนักที่สําคัญตอกระบวนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนท่ีพอจะชวยคลี่คลายสถานการณเหลานี้
ไดนั่นคือ ความตอเนื่อง ทั้งนี้ความตอเนื่องดังกลาวควรอยูบนพื้นฐานของการ เรียนรูที่เกิดจากการ
ทบทวนบทเรียนและประเมินสถานการณตาง ๆ อยางรอบดาน เพื่อเอื้อตอการสรางรูปแบบการพัฒนาที่
สอดคลองกับบริบทและเงื่อนไขของชุมชนในชวงเวลานั้น ๆ โดยนัยนี้ การพัฒนาจึงตองมีการปรับปรุงอยู
ตลอดเวลา หากกิจกรรมใดไมมีความตอเนื่อง ถูกละท้ิง หรือขาดการสานตอ ยอมนําไปสูความลมเหลวหรือ
ลมสลายของชุมชน ดังที่ จาเร็ด ไดมอนด (2552, น. 31-38) ไดสะทอนตัวอยางชุมชนในอดีตที่ลมสลาย
เพียงเพราะไมสามารถจัดการชุมชนหรือสังคมของตนได โดยความลมสลายในที่นี้หมายถึง การเขาสู
ภาวะตกตํ่าที่ลดลงอยางเห็นไดชัด แมแตความลมเหลวในการจัดการปญหาเพียงดานใดดานหนึ่งก็อาจ
นําพาชุมชนไปสูความลมสลายได นั่นเพราะทุกอยางลวนเชื่อมโยงกัน หรือแมบางชุมชนท่ีเคยรุงเรือง หรือ
ไดชื่อวาเปนชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จ ทวาทามกลางปญหาตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดาน
สิ่งแวดลอม ที่คอย ๆ กัดกรอนชุมชน ในที่สุดชุมชนเหลานั้นก็อาจเขาสูภาวะถดถอยหรือลมสลายหาก
ขาดการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

เชนเดียวกับชุมชนซ่ึงโดยทั่วไปมักเขาใจกันวาชมุชนเปนกลุมคนท่ีมีความสัมพันธและความสํานึก
รวมภายใตบริบทที่มีเงื่อนไขหนึ่ง ๆ ทวาในปจจุบันชุมชนมีความหมายที่หลากหลายมากข้ึน เนื่องจากได
นํานิยามนี้ไปใชประกอบกับคําหรือความคิดทางสังคมศาสตรที่ขยายวงกวางมากขึ้น อาทิ นํามารวมกับ
ชายขอบแลวกลายเปนชุมชนชายขอบ และนํามารวมกับจินตนาการแลวกลายเปนชุมชนในจินตนาการ 
ทั้งนี้ความหมายของชุมชนท่ีเกิดจากคําใหมเหลานี้ สามารถเขาใจไดอยางบางเบาในเบื้องตน แตสามารถ
ใหนัยยะที่แปลกไปจากความสัมพันธของคนในชุมชนแบบเดิมได (จารุวรรณ ขําเพชร, 2551, น. 8) เชนนี้
การพัฒนาชุมชนจึงตองมีพลวัตไปตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ทั้งยังตองสรางเครือขาย
การปฏิสัมพันธทางสังคมใหเปนหัวใจของการพัฒนาชุมชน (พัชรินทร สิรสุนทร, 2552, น. 52) โดยเฉพาะ
การสงเสริมการมีสวนรวม การเรียนรู การสนับสนุนการรวมพลังในการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบกลุม 
องคกร และเครือขาย การพัฒนาผูนํา และการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้กระบวนการทํางานและ
เทคนิคในเรื่องตาง ๆ ดังกลาว จะตองมีความเชื่อมโยงกัน โดยเริ่มจากการทํางานกับสมาชิกจํานวนนอย
ไปหามาก สงเสริมการเรียนรูและฝกปฏิบัติจากเรื่องงายๆ ใกลตัวไปสูเรื่องที่ยากและซับซอนมากข้ึน มี
ขอบเขตการวิเคราะหกวางขึ้น สงเสริมใหชุมชนมีการเรียนรูอยางตอเนื่องและนําไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งให
คุณคากับภูมิปญญาทองถิ่นและการสรางความรูใหมจากประสบการณของชุมชน (ปาริชาติ วลัยเสถียร, 
พระมหาสุทิตย อบอุน, สหัทยา วิเศษ, จันทนา เบญจทรัพย, และ ชลกาญจน ฮาซันนารี, 2552, น.10) 
นอกจากน้ีในสถานการณปจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงสภาพจากชุมชนชนบทเปนชุมชนก่ึงเมืองกึ่งชนบท
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หรือชุมชนเมือง ซึ่งใชการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนแนวคิดหลักในการพัฒนานั้น แตทวาชุมชนก็ตองเผชิญ
กับการเปล่ียนแปลงอื่น ๆ อีกหลายประการดวยเชนกัน 

ทั้งนี้การเปล่ียนแปลงประการสําคัญที่ควรกลาวถึง ไดแก ประการแรก บทบาทผูหญิงกับการพัฒนา 
การที่ผูหญิงมีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมข้ึน เห็นไดจากการเพิ่มขึ้นของหัวหนาครอบครัวที่เปน
ผูหญิง ซึ่งตองรับผิดชอบในการหารายไดเลี้ยงครอบครัวมากขึ้นไปพรอมกัน (เลิศชาย ศิริชัย, 2552, น. 80) 
ดวยเหตุนี้จึงควรเปดพื้นที่ทางสังคมใหผูหญิงกาวสูการมีสถานภาพและบทบาททางสังคมที่เทา เทียม  
(ณฐพงศ จิตรนิรัตน, 2556, น. 68) ดวยการสงเสริมและสนับสนุนผูหญิงใหมากข้ึน โดยเฉพาะทักษะท่ีจําเปน
เกี่ยวกับการจัดระบบชุมชน ระบบการจัดการ และการประสานงาน (ณฐพงศ จิตรนิรัตน, คนึงนิจ มากชูชิต, 
และกอแกว วงษพันธุ, 2558, น. 11) ประการที่สอง ภัยพิบัติธรรมชาติ เปนปญหาดานสิ่งแวดลอมที่มี
แนวโนมรุนแรงขึ้น ปจจุบันหลายชุมชนใหความสําคัญกับปญหานี้ เห็นไดจากการรวมตัวของชาวบานเพื่อ
เตรียมความพรอมในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนดวยการสรางความรูใหม ซึ่งถือเปนเร่ือง
สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง (ภศิกา ผลารักษ, 2552, น. 4) รวมท้ังการปรับเปลี่ยนพื้นที่เปราะบางเสี่ยงตอภัย
พิบัติเปนพื้นที่การอนุรักษฟนฟู โดยการจัดทําขอมูลพื้นท่ีเสี่ยงตอภัยพิบัติ ควบคุมการใชประโยชนที่ดิน และ
ฟนฟูศักยภาพของระบบนิเวศใหอุดมสมบูรณ (ชมพูนุท ชวงโชติ, สมบัติ กิจจารุวงษ, ณุชาดา เจริญพานิช, 
และจรียวิชญา ฮะทะโชติ, 2558, น. 32) ประการที่สาม การเปลี่ยนแปลงระบบสังคมเกษตรและการใช
ประโยชนที่ดิน ทั้งนี้ สมยศ ทุงหวา (2557, น. 44) อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมเกษตรระดับ
ทองถิ่นวา เปนผลมาจากการพัฒนาที่ไมเทาเทียมกัน ขณะท่ี อัจฉรา รักยุติธรรม (2554, น. 39) ไดสะทอนถึง
คนชนบทจํานวนมากถูกเบียดขับออกจากท่ีดินของตนเอง เนื่องจากมีชนชั้นกลางกวานซื้อท่ีดินเพื่อทําเกษตร
ปลอดสารพิษหรือทําธุรกิจทองเที่ยวแบบทางเลือก ซึ่งเห็นไดชัดจากรูปแบบการใชประโยชนที่ดินที่
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม (เอกลักษณ สลักคํา, 2558, น. 76; ภาณุพงศ บรรเทาทุกข, 2559, น. 67) ประการท่ี
สี่ การยายถิ่นจากชนบทสูเมืองใหญ อันเปนผลสืบเนื่องจากระบบสังคมเกษตรที่เปล่ียนไป โดยเฉพาะผูหญิงท่ี
มีอัตราการยายถิ่นที่มีแนวโนมสูงขึ้น ทั้งนี้ นฤมล กลาทุกวัน (2558, น. 100, 126) สะทอนวา ปจจัยที่ผลัก 
ดันใหเกิดการยายถิ่นของผูหญิงมาทํางานในเมืองใหญมีหลากหลาย โดยความจําเปนทางเศรษฐกิจถือเปน
ปจจัยหลัก แตทวาความคาดหวังในการที่จะมีตัวตนใหมในสังคมสมัยใหมก็เปนอีกปจจัยที่นาสนใจ ประการ
ที่หา การผสมผสานทางวัฒนธรรม เปนอีกประเด็นที่ควรใหความสําคัญ ทั้งนี้ กฤตยา ณ หนองคาย (2558, 
น. 170, 174) อธิบายวา ภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตนและบริบทสังคมแบบเสรีนิยมใหม ทําให
ชาวบานปรับเปล่ียนวิถีชีวิตที่สัมพันธกับเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้น และนําไปสูการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ที่เห็นไดชัดในวิถีการผลิตแบบใหมที่หลากหลายของคนรุนตอไป และประการท่ีหก การเปล่ียนผานเขาสู
สังคมผูสูงอายุ ถือเปนประเด็นสําคัญที่ชุมชนตองตระหนักและวางแนวทางการพัฒนารวมกับครอบครัวเพื่อ
เตรียมความพรอมรองรับไว (สุธิดา แจงประจักษ, 2557, น. 45; สุดารัตน สุดสมบูรณ, 2557, น. 73) ทั้งนี้ 
จุฑารัตน แสงทอง (2557, น. 82) ยังย้ําเพ่ิมเติมอีกวา ชุมชนตองสงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุตามศักยภาพ
ที่มีเพื่อเพ่ิมคุณคาในตนเองของผูสูงอายุเหลานั้น 

นอกจากปรากฏการณดังกลาวที่ชุมชนไมอาจหลีกเลี่ยงได จําเปนตองใหความสําคัญและ
เตรียมพรอมสําหรับการรับมือแลว ยังมีความเปลี่ยนแปลงในดานความรูใหมที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
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ชุมชนที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงอีกหลายแนวคิดและทฤษฎีเดิมท่ีมีอยูแลว ทวายังใหความสําคัญไม
เพียงพอ ดังนั้นการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน ไมวาจะเปนทฤษฎีการพัฒนา 
วาทกรรมการพัฒนา ชุมชนจินตการ สิทธิชุมชน และการเคล่ือนไหวทางสังคม ประเด็นเหลานี้เปน
สิ่งจําเปนที่ผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการพัฒนาชุมชนตองเรียนรูและทําความเขาใจ เพื่อจักไดปรับปรุง
ชุดความรูของตนใหมีความรวมสมัย ทั้งยังเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการบูรณาการศาสตรไดอยาง
เหมาะสมเพื่อปรับใชในการพัฒนาที่รองรับสถานการณปญหาดังกลาวขางตน 

 

การพัฒนา: ทฤษฎีที่จําเปนตองรู 
หลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา การพัฒนาไดกลายเปนแนวคิดสําคัญที่ถูกนํามาใชในการ

อธิบายการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศในโลกท่ีสาม ซึ่งสวนใหญเคยเปน
อาณานิคมของมหาอํานาจชาติตะวันตก กระนั้นแนวคิดการพัฒนาก็ยังคงเปนวิวาทะถกเถียงกันในหมูผูมี
อํานาจ นักวิชาการ รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป (ณัฐพล โสตถิรัตนวิโรจน , 2557, น. 275) เนื่องจาก
ความหมายของการพัฒนาเปนผลท่ีเกิดจากความรูสึกสวนตัว สะทอนใหเห็นอํานาจในการตัดสิน (ศยามล 
เจริญรัตน, 2558, น. 223) ในตางระดับและตางมุมมอง (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร , 2554, น. 3) ทั้งนี้ 
เชษฐา พวงหัตถ (2558, น. 137-148) ไดอธิบายถึงทฤษฎีที่เก่ียวของกับการพัฒนาโดยใหความสําคัญกับ
สาระเหลานี้ ไดแก แนวคิดเรื่องการพัฒนา เศรษฐกิจการเมืองวาดวยการพัฒนา และวัฒนธรรมของการ
พัฒนา ดังนี้ 

ทฤษฎีภาวะทันสมัย (Modernization theory) อธิบายถึงข้ันตอนการพัฒนาวาประกอบดวย 
ขั้นตอนแรก เปนเรื่องของการพัฒนาในลักษณะเสนตรงและการใชยุทธศาสตรการพัฒนาแนวเสรีนิยม 
และขั้นตอนที่สอง เปนการปรับแกทฤษฎีที่หันมาใหความสําคัญกับเงื่อนไขเบื้องตนทางการเมืองของการ
พัฒนา ซึ่งประเด็นที่ปรับแกนั้นไมใชเรื่องเปาหมายของการพัฒนา แตเปนวิถีทางในการไปสูเปาหมายของ
การพัฒนา ขณะที่มุมมองของเศรษฐกิจการเมืองนีโอ-คลาสสิก เปนการมองตลาดในระบบทุนนิยมใน
ฐานะเปนเครื่องจักรที่มีพลังในการขับเคลื่อนไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งปจเจกบุคคลที่ถูกขับเคลื่อนดวย
ผลประโยชนสวนตัวจะทําหนาที่เปนตัวแสดงหลักในการเปล่ียนแปลง ดวยการเขาไปเกี่ยวของกับการ
แลกเปลี่ยนที่เนนการแสวงหากําไรสูงสุดในตลาด ในทางตรงกันขาม รัฐมีบทบาทเพียงสนับสนุนดวยการ
สรางสภาพแวดลอมที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ เพื่อเอื้ออํานวยใหการแลกเปล่ียนดําเนินไปไดดวยดี สวน
มุมมองดานวัฒนธรรม เปนการมองวาวัฒนธรรมใด ๆ ที่ไมใชยุโรปตะวันตก ลวนไมสามารถสรางคานยิมที่
สนับสนุนทุนนิยมขึ้นมาในสังคมนั้น ๆ ได ทั้งยังเชื่ออีกวาวัฒนธรรมเปนตัวแปรท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอ
การพัฒนาดานสังคมและเศรษฐกิจ 

ทฤษฎีพึ่งพิง (Dependency theory) อธิบายถึงการที่ประเทศโลกที่สามไดถูกฉุดกระชากให
เขาไปอยูในโครงสรางเศรษฐกิจโลกท่ีมีลักษณะขูดรีด ทําใหมีฐานะเปนชายขอบเม่ือเปรียบเทียบกับ
ประเทศเจาอาณานิคมตะวันตกที่มีฐานะเปนศูนยกลาง โดยท่ีรัฐไดสูญเสียความเปนอิสระและตกเปน
เครื่องมือของพวกนายทุนนายหนาในประเทศซ่ึงเปนตัวแทนของทุนตางชาติ เชนเดียวกับวัฒนธรรม
ทองถิ่นก็ไดถูกทําใหหมดความสําคัญ เนื่องจากตองสยบยอมใหกับอุดมการณทุนนิยมที่ครอบงํา ดังนั้น
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โลกตะวันตกจึงพัฒนาขึ้นมาไดดวยการทําใหโลกสวนท่ีเหลือทั้งหมดนั้นดอยพัฒนา เชนนี้จึงจําเปนตอง
สลัดทิ้งความสัมพันธที่มีกับทุนนิยมโลก แลวหันมาตอสูเพื่อกลับมายืนหยัดดวยตนเอง โดยใชยุทธศาสตร
การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบทดแทนการนําเขา และการปฏิวัติสังคมนิยม 

ทฤษฎีระบบโลก (World-system theory) อธิบายถึงความเห็นพองรวมกับทฤษฎีพึ่งพิงในการ
มองเศรษฐกิจโลกวามีเพียงระบบเดียว ทวาไดเพิ่มเติมสวนท่ีอยูตรงกลางระหวางศูนยกลางและชายขอบ
เขาไปนั่นคือ กึ่งชายขอบ โดยหมายความถึงประเทศที่กําลังพัฒนาเลื่อนยกระดับชั้นขึ้นและประเทศที่
พัฒนาแลวที่กําลังถูกลดลําดับชั้นลงมา ดังนั้นทฤษฎีระบบโลกจึงมีลักษณะพลวัต ซึ่งมีลักษณะตรงกันขาม
กับกรอบความคิดในการพัฒนากอนหนานั้นที่มีลักษณะสถิตคงท่ี โดยนัยนี้ จึงเปนการปฏิเสธการให
ความสําคัญกับปจจัยทางเศรษฐกิจที่เคยเชื่อวาเปนเพียงปจจัยเดียวท่ีทําใหเกิดการพัฒนา โดยหันมาให
ความสําคัญกับบทบาทของการเมืองระดับชาติในการพัฒนาแทน 

จากทฤษฎีดังกลาวขางตน สามารถสรุปใหเห็นมุมมองการพัฒนาที่มีทั้งความเหมือน ความตาง 
และความสัมพันธระหวางแตละทฤษฎี ตลอดจนมิติสําคัญที่เก่ียวของที่ใชเปนกรอบคิดในการพัฒนาได 
(ภาพที่ 1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 มุมมองการพัฒนาของทฤษฎีภาวะทันสมัย ทฤษฎีพ่ึงพิง และทฤษฎีระบบโลก 

 
สรุปไดวา ทฤษฎีภาวะทันสมัยและทฤษฎีระบบโลกตางเปนทฤษฎีที่ครอบงําความรูดานการ

พัฒนา เนื่องจากถูกสรางขึ้นมาโดยนักคิดที่ไดรับอิทธิพลความคิดทางการเมืองของยุโรป ซึ่งมองวา จารีต 
ประเพณี และวัฒนธรรมที่ไมใชตะวันตกนั้น ไมสามารถทําใหเกิดการพัฒนาแบบทุนนิยมได กระนั้นก็มี

การพัฒนา 

วัฒนธรรมตะวันตก 

การมองเศรษฐกิจเพียง
ดานเดียวไมกอใหเกิด
การพัฒนา

การพัฒนาแบบ
เสนตรงตาม
ยุทธศาสตรเสรีนิยม 

การปรับแกการพัฒนา
เบื้องตนมองที่การเมือง 
โดยเนนวิถีทางสู
เปาหมาย 

มีมุมมองดานเศรษฐกิจ
การเมืองตามแบบสํานักนีโอ-
คลาสสิก ทีใ่หความสําคัญกับ
ตลาด เปรียบตลาดเหมือน
เคร่ืองจักรที่ขับเคลื่อนการพัฒนา 

ปจเจกบุคคล 

เปนตัวแสดงหลัก 

รัฐเปนเพียงผูสนับสนุน 

นา

พึ่งพาตนเอง  
ดิ้นรนตอสูดวยตนเอง 
ไมสนใจระบบทุนจากประเทศ 
ศูนยกลางอํานาจโลก 
สรางกลุมความรวมมือของภูมิภาค 
 

การพัฒนาตองมอง
การเมืองดวย 

นยม
ระบบทุนนิยม 

ทฤษฎีภาวะ 
ทันสมัย 

ทฤษฎีพึ่งพิง 

ทฤษฎี 
ระบบโลก 

การพัฒนามีพลวัต 
มีขึ้นมีลง เลื่อน
ระดับชั้นได 

พึ่งพาตนเ

วัฒนธรรมสงผล
กระทบตอการ
พัฒนาดานสังคม
และเศรษฐกิจ องมอง

เศรษฐกิจ+การเมือง 

ทศ ทฤ ี ึ่ ิ

ระบบสังคมนิยม 
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ความแตกตางในประเด็นที่วา ทฤษฎีการทําใหทันสมัยมองประชาธิปไตยทุนนิยมเปนเปาหมายของการ
พัฒนา ขณะที่ทฤษฎีระบบโลกมองวา การแทนท่ีทุนนิยมดวยสังคมนิยมตางหากท่ีเปนเปาหมายของการ
พัฒนา โดยที่ทฤษฎีพึ่งพิงนั้นใหความสําคัญกับการปฏิวัติสังคมนิยมอยูแลว 
 
วาทกรรมการพัฒนา ใหจับตาที่ภาคปฏิบัติการของวาทกรรม 

เมื่อกลาวถึงการพัฒนาแลว สิ่งที่มักไดยินควบคูในแวดวงวิชาการและเปนวิวาทะถกเถียงไมตาง
จากการพัฒนานั่นคือ วาทกรรมการพัฒนา ซึ่งเปรียบเสมือนเหรียญอีกดานของการพัฒนา ดวยเหตุนี้จึง
จําเปนตองทบทวนวาทกรรมและวาทกรรมการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความเขาใจในเบื้องตนดวย  ดังนี้  
วาทกรรม (Discourse) และภาคปฏิบัติการของวาทกรรม (Discursive practice) ของ Michel Foucalut 
(อางถึงใน ชัยณรงค เครือนวน, 2558, น. 228) นั้น เปนการศึกษาเพื่อทําใหเห็นประวัติศาสตรความคิดที่
สะทอนผานภาษา หรือการสรางนิยาม ซึ่งนําไปสูปฏิบัติการทางอํานาจทั้งในรูปของการครอบงําและกีด
กันใหเอกลักษณ ความหมาย หรือปฏิบัติการบางอยางใหเลือนหายไปจากสังคม ดังนั้นวาทกรรมจึง
เปรียบเสมือนเครื่องมือที่นําไปสูการไดมาซึ่งอํานาจผานการครอบงํา ไมวาจะเปนการครอบงําผานการ
ผลิตสรางสัญญะ หรือการครอบงําผานการสรางเทคโนโลยีทางอํานาจ ความแตกตางอันเกิดจากความ
หลากหลายทางวาทกรรมเชนนี้ จึงนําไปสูการตอสูทางวาทกรรมระหวางผูกระทําการกลุมตาง ๆ โดย
พันธมิตรของกลุมชนชั้นนําไดตอสูทางวาทกรรมเพื่อรักษาอํานาจนําและครองความเปนเจาทางวาทกรรม 
ขณะที่เครือขายชนชั้นกลางตองการลมความเปนเจาทางวาทกรรมและครองอํานาจนําในภาคประชา
สังคม สวนชาวบานรากหญาตองการสรางความอยูรอดและความชอบธรรมใหกับตนเอง 

ดังที่ เก็ตถวา บุญปราการ และ คณะ (2557, น. 1) ซึ่งอธิบายถึงภาคปฏิบัติการของวาทกรรม 
โดยเฉพาะภาคปฏิบัติการของวาทกรรมอํานาจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักเหตุผลที่สรางความชอบธรรม
ใหกับการปฏิบัติการของรัฐวา เปนสิทธิที่รัฐจะเขาไปจัดการและกําหนดกฎเกณฑขึ้น ซึ่งประชาชนตองให
การยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑดังกลาว โดยภาคปฏิบัติการของวาทกรรมการพัฒนาไดทําหนาที่ผาน
ตัวแทนของสถาบันตาง ๆ ซึ่งในโครงการพัฒนาบางโครงการ ชาวบานไมมีโอกาสไดมีสวนรวมในการออก
แรงสราง หรือรวมแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ สวรินทร เบ็ญเด็มอะหลี (2558, น. 616) ยังระบุเพิ่มเติมอีกวา 
เมื่อชาวบานไมมีสวนรวมต้ังแตแรก การมอบหมายงานก็คลุมเครือ ความรวมมือจึงไมเขมแข็ง สงผลใหบาง
โครงการขาดการประสานงานอยางตอเนื่องจากคนในชุมชน โดยนัยนี้ สถาบันจึงไมไดทําหนาที่พัฒนา 
ในความหมายที่เขาใจกัน ทวาทําหนาที่ควบคุมใหอยูในวินัยเพื่อใหชุมชนท่ีเปนเปาหมายของการพัฒนา  
เขาไปเปนสวนหนึ่งของสถาบัน ทั้งยังตองปฏิบัติตามขอบังคับที่สถาบันกําหนดใหอีกดวย ซึ่ง เสกสรรค 
ประเสริฐกุล (2552, น. 115-119) อธิบายวา ดวยอํานาจที่เหนือกวาของรัฐ ไดทําใหบทบาทรัฐในการใช
อํานาจในการจัดการทรัพยากรดวยการอางเหตุผลที่วาดําเนินไปเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศนั้น 
สงผลใหวิถีชุมชนทองถิ่นลดคุณคาลง สถานการณเหลานี้มักนําไปสูความคับแคนและการขัดแยง ดังนั้นการ
เปดโอกาสใหชาวบานเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหาที่ไดรับความไมเปนธรรมจากการดําเนินการของรัฐ
จึงเปนทางออกในการแกปญหาดังกลาว 
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สรุปไดวา วาทกรรมการพัฒนาเปนปฏิบัติการทางภาษาพูด ภาษาเขียน และสัญลักษณในสังคม
ที่เกิดขึ้นจากฐานของอุดมการณการพัฒนา กระท่ังกอใหเกิดการกระทําหรือปฏิบัติการทางสังคมใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามมา เพื่อนําไปสูสิ่งที่เชื่อวาเปนความเจริญ หรือการเปลี่ยนแปลงในทางเจริญ
ขึ้น หรือการคลี่คลายไปในทางดี ก็ได 
 
ชุมชนจินตการ นัยชุมชนที่เปลี่ยนไป 

ความคลุมเครือของแนวคิดวาดวยชุมชน ยังเปนอีกขอสงสัยที่ตองทบทวนกันอยูวาแทที่จริงแลว
ชุมชนคืออะไร โดยที่ Shigeharu Tanabe (อางถึงใน เบญจพร ดีขุนทด, 2555, น. 86-88) กลาวถึงชุมชน 
จินตการ (Imagining communities) วาเปนปรากฏการณการรวมกลุมทางสังคมหรือชุมชนแบบใหม  
ที่เปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสราง อันสืบเนื่องจากการกาวเขาสูสภาวะสมัยใหมของ
สังคมไทย โดยพิจารณาจากกระบวนการซึ่งชุมชนถูกประกอบสรางขึ้นมา มากกวาการมองวาแตละชุมชน
เปนหนึ่งเดียวกัน มีเอกภาพ มีนัยทางวัฒนธรรม มีคานิยมรวมกัน หรือมีแกนแกนของชุมชนเปนมรดก 
ตกทอดจากรุนสูรุนตามแนวทางการศึกษาชุมชนท่ีมักเขาใจกันโดยทั่วไป ดังนั้นชุมชนจินตการจึงไมใช
ชุมชนในความหมายของการเปนหนวยที่มีเอกภาพรวม ทวาเปนเวทีของการด้ินรน การตอรอง และการ
สรางสรรคกิจกรรมตาง ๆ เพื่อนําไปสูเปาหมายของสมาชิก โดยเปาหมายของชุมชนในแตละชวงเวลาถือ
เปนกระบวนการของการกลายเปน ซึ่งมีหลักคิดสําคัญนั่นคือ ปฏิบัติการทางสังคมของสมาชิกในการ
ขับเคลื่อนจินตนาการของชุมชนใหเปนจริงขึ้นมา รวมไปถึงศักยภาพที่แตกตางหลาหลายของคนเล็กคน
นอยในการสรางปฏิบัติการใหตนเองสามารถเผชิญกับปญหาหรือวิกฤติในชีวิตได 

อยางไรก็ตาม แนวคิดชุมชนจินตการนี้มีความแตกตางจากแนวคิดชุมชนจินตกรรม ( Imagined 
communities) เนื่องจากชุมชนจินตกรรมจะใหความสําคัญกับกระบวนการสรางความเปนเอกภาพของ
ชาติผานเคร่ืองมือที่หลากหลาย ทั้งการทําสํามะโนประชากร แผนที่ และพิพิธภัณฑ โดยนัยนี้ สํามะโน
ประชากร แผนท่ี และพิพิธภัณฑ จึงสะทอนใหเห็นวิธีคิดของรัฐอาณานิคมยุคปลายเกี่ยวกับปริมณฑล
ภายใตอํานาจของตนนั่นคือ การระบุไดเสมอวา สิ่งนี้คือสิ่งนี้ ไมใชสิ่งนั้น สิ่งนี้อยูตรงนี้ ไมใชตรงนั้น ทุกสิ่ง
ทุกอยางมีขอบเขตกําหนดได (เบน แอนเดอรสัน, 2552, น. 336-339) โดยเฉพาะแผนท่ีซึ่งนําไปสูการ
สรางชาติ แมวาจะไมใชโดยลําพังตัวแผนท่ีเองก็ตาม (ธงชัย วินิจจะกูล , 2556, น. 273-275) กระนั้นสํา
มะโนประชากร แผนท่ี และพิพิธภัณฑ ก็ยังมีอํานาจนําในการสรางความเปนเอกภาพของชาติอยาง
เฉพาะเจาะจง 

สรุปไดวา ชุมชนจินตการเปนเวทีของการด้ินรน การตอรอง และการสรางสรรคกิจกรรมตาง ๆ 
เพื่อนําไปสูเปาหมายของสมาชิก ซึ่งเปนเพียงคนเล็กคนนอยในสังคม ใหสามารถเผชิญกับปญหาหรือวิกฤติ
ในชีวิตได ขณะท่ีชุมชนจินตกรรมเปนกระบวนการสรางความเปนเอกภาพของชาติผานเคร่ืองมือท่ี
หลากหลายทั้งการทําสํามะโนประชากร แผนที่ และพิพิธภัณฑ ซึ่งมีอํานาจนําในการสรางความเปน
เอกภาพของชาติกระท่ังปจจุบัน 
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อุทัย ปริญญาสุทธินันท                                               

  

สิทธิชุมชน ตองตอสูตอรองถึงจะไดมา 
สําหรับประเทศไทยนั้น สิทธิชุมชนเปนวาทกรรมที่ถูกสรางขึ้นมาใหม เพื่อใหนิยามความหมายที่

แสดงถึงคุณคาและศักด์ิศรีของชุมชนจากกรณีความขัดแยงในการจัดการปาชุมชนทางภาคเหนือ ซึ่งเกิด
การตอสูเรียกรองของชุมชนจนเปนผลสําเร็จ โดยในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได
ยอมรับสิทธิของชุมชนในมาตรา 46 แตดวยขอความร้ังทายท่ีวา “ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายกําหนด” ทําให
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีปญหาในการนํามาบังคับใชเพื่อแกปญหาขอพิพาทที่เกิดขึ้น 

ทั้งนี้ อานันท กาญจนพันธุ (2551, น.14-20) ไดย้ําวาสิทธิชุมชนจะไมเกิดข้ึน ถาชุมชนไดรับความ
เดือดรอนแลวไมสามารถฟองรองหรือรองเรียนปญหาได โดยนัยนี้ สิทธิชุมชนยอมเปนนามธรรมและการไดมา
ซึ่งสิทธิชุมชนนั้น สวนใหญแลวมักไดมาดวยการตอรองและการตอสูทางสังคม ดังนั้นยังตองมีการเคลื่อนไหว
ทางสังคมอยูในระดับหนึ่งจึงจะทําใหเกิดสิทธิชุมชนท่ีเปนจริงข้ึนมาได (สวรินทร เบ็ญเด็มอะหลี และ อุทัย 
ปริญญาสุทธินันท, 2555, น.137) นอกจากนี้สิทธิชุมชนยังมีความเปนพลวัต โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปรากฏการณทางสังคม จนเปนที่มาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งไดมีการเพ่ิมเติมสิทธิ
ของชุมชนและชุมชนทองถิ่น เพ่ือใหครอบคลุมถึงกรณีการรวมตัวกันของบุคคลขึ้นเปนชุมชน โดยไม
จําเปนตองเปนการรวมตัวกันมาเปนเวลานาน ในมาตรา 66 และเพ่ิมเติมใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอนดําเนินโครงการ และชุมชนมีสิทธิที่จะฟองหนวยงานตาง ๆ ได ในมาตรา 
67 (ทรงวุฒิ ศรีวิไล, 2550, น. 89-101; ปทมาวดี ซูซูกิ และ ชล บุนนาค, 2552, น. 334-339) ดวยเหตุนี้
ภาครัฐจึงตองยอมรับชุดความรูและเขาใจในความแตกตางและซับซอนของความเปนชุมชน ตลอดจนควร
ทบทวนและปรับนโยบายหรือโครงการใหสอดคลองกับบริบทและเงื่อนไขของชุมชน ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจง 
ในแตละชุมชน (อุทัย ปริญญาสุทธินันท และ คณะ, 2555, น. 2) โดยท่ีชุมชนก็ตองเรียนรูตนเองท้ังในดาน
ทรัพยากรและการตระหนักในสิทธิของตนดวย 

สรุปไดวา สิทธิชุมชนเปนแนวคิดที่เนนถึงการมีสวนรวม ความเปนธรรม และความเทาเทียมกัน 
ในการเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรและส่ิงแวดลอมของชุมชน โดยทุกคนในชุมชนมีสิทธิที่จะอยู
ในสิ่งแวดลอมที่ดี โดยนัยนี้ การใหความสําคัญกับแนวคิดสิทธิชุมชน ยอมเปนการยกระดับจากสิทธิของ
ชุมชนไปสูอํานาจของชุมชน และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในที่สุด 
 
การเคลื่อนไหวทางสังคม ของจริงตองไมมีความรุนแรง 

บอยครั้งเม่ือกลาวถึงสิทธิชุมชนแลว มักไดยินเรื่องการตอรองและการตอสูทางสังคมที่เรียกวา 
“การเคลื่อนไหวทางสังคม” ควบคูกันไป ดังนั้นจึงตองทบทวนในประเด็นดังกลาวเพื่อใหเกิดความเขาใจใน
เบื้องตนดวย การเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทยนั้น ถือวาเติบโตอยางรวดเร็วนับตั้งแตการรวมตัว
เรียกรองขับไลรัฐบาลของนักศึกษาเม่ือป พ.ศ. 2516 เร่ือยมาจนถึงป พ.ศ. 2535 จนเกิดการเคล่ือนไหว
ผลักดันใหแกไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะภายหลังจากท่ีมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ซึ่ง เพ็ชรัตน ไสยสมบัติ (2555, น. 145) ไดกลาวถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้วา มีบทบัญญัติเรื่องการ
กระจายอํานาจไปสูทองถิ่น เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและ
การพัฒนาประเทศมากย่ิงขึ้น ทั้งยังมีบทบัญญัติที่ใหสิทธิแกประชาชน ในการตรวจสอบการทํางานของ
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ภาครัฐ จนเกิดกระแสการเคลื่อนไหวตรวจสอบขององคการที่ไมแสวงหากําไรในการตรวจสอบการทํางานของ
นักการเมืองที่มีแนวโนมและพฤติกรรมที่จะทุจริตคอรรัปชั่น และการรับรองสิทธิชุมชนในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในชุมชน การเคลื่อนไหวน้ีมี
วิวัฒนาการมาจนถึงปจจุบันโดยสวนใหญตั้งอยูบนพื้นฐานของการเมือง ดวยเหตุนี้จึงทําใหการเคล่ือนไหว
ทางสังคมในประเทศไทยมีความแตกตางจากตางประเทศเปนอยางมาก ซึ่ง สุรดา จุนทะสุตธนกุล (2557,  
น. 171) ไดอธิบายวาการเคลื่อนไหวทางสังคมในตางประเทศนั้น เปนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในฐานะ
ตัวกระทําการทางสังคมมากกวาที่จะเปนขบวนการทางการเมือง โดยใหความสนใจในเร่ืองความแตกตาง
หลากหลาย เชน สิทธิพลเมือง สิทธิในการปกปองรูปแบบและวิถีการดําเนินชีวิต สิทธิในอัตลักษณของ
ปจเจกบุคคล และสิทธิในการดํารงอยูของชุมชน อีกท้ังไมไดมุงท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในอํานาจรัฐ หรือครอง
อํานาจรัฐ เฉกเชนการเคล่ือนไหวในประเทศไทยซึ่งสรางผลกระทบที่รุนแรงมากข้ึนตามลําดับ นอกจากนี้ 
ไอยรา สังฆะ และประภาส ปนตบแตง (2554, น. 153) ไดอธิบายวา เหตุที่เปนเชนนี้ เนื่องจากการเคล่ือนไหว 
ทางสังคมในประเทศไทยนั้น ไมไดยึดโยงกับฐานคิดปฏิบัติการอารยะขัดขืน ซึ่งถือเปนยุทธวิธีการเคล่ือนไหว
รูปแบบหนึ่งของขบวนการทางสังคมที่ถูกนํามาใชเพื่อใหการเคล่ือนไหวตอสูของขบวนการไดบรรลุตาม
เปาหมาย อันเปนยุทธวิธีที่มีลักษณะของการเขาขัดขวางและทาทายระบบสังคมการเมืองปกติในรูปแบบท่ีผิด
กฎหมาย ทวาดําเนินการภายใตวงขอบสันติวิธี อยางเปดเผยตอสาธารณะ และผูกระทําการยอมรับโทษตาม
กฎหมาย โดยนัยนี้ปฏิบัติการอารยะขัดขืนยอมใกลเคียงกับสัตยาเคราะห ของ Mahatma Gandhi (อางถึง
ใน สรรวภัทร พัฒโร, 2557, น. 89) ซึ่งถือเปนรูปแบบหนึ่งในการเคล่ือนไหวโดยไมใชความรุนแรง ดวย 
ลักษณะของปฏิบัติการดังกลาวจึงสงผลตอความชอบธรรม ความแหลมคม และความทาทายของปฏิบัติการ 
ซึ่งในท่ีสุดยอมทําใหการเคลื่อนไหวบรรลุตามเปาหมายโดยเกิดความรุนแรงนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

สรุปไดวา การเคล่ือนไหวทางสังคมเปนการรวมกลุมเพื่อกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเปนหมู
คณะ โดยมีเปาหมายของการรวมตัวที่เหมือนกัน มีการกําหนดยุทธศาสตรและวางแผนในการเคล่ือนไหว
รวมกัน อยางไรก็ตาม รูปแบบการเคลื่อนไหวในปจจุบันนี้ไดเปล่ียนแปลงไปเปนอยางมาก จากเดิมท่ีการ
เคลื่อนไหวตั้งอยูบนพ้ืนฐานของชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งซ่ึงมีความแตกตางหรือขัดแยงกันทางผลประโยชน
ดานเศรษฐกิจเปนหลัก เปลี่ยนไปเปนการเคลื่อนไหวของคนหลายชนชั้นและหลายอาชีพ ซึ่งก็มีประเด็น
ความเห็นที่หลากหลายแตกตางกัน 
 
ขอเสนอวาดวยการพัฒนาท่ีใชชุมชนเปนฐาน 

ขอเท็จจริงที่ไมอาจปฏิเสธไดประการหนึ่งคือ การพัฒนาชุมชนในสังคมไทยที่ผานมานั้นมักยึด
โยงกับความเชื่อที่วาชาวบานมัก “โง จน เจ็บ” นักพัฒนาชุมชนจึงมีภารกิจที่ตองคล่ีคลายสภาวการณ
เหลานี้ดวยโครงการและกิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ ทั้งระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว ที่วางแผนมา
เปนอยางดีตามขนบการคิดจากบนลงลาง กระนั้นก็ตามดวยความคลุมเครือของแนวคิดวาดวยชุมชนดังได
กลาวมาแลว จึงทําใหเกิดขอสงสัยในกรณีของการพัฒนาชุมชนเชนกันวา ชุมชนตองถูกพัฒนาดวย
โครงการและกิจกรรมการพัฒนาใด ๆ อยางไมอาจปฏิเสธได แมวาชุมชนจะตองการหรือไม มากนอย
เพียงใดก็ตาม 
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อุทัย ปริญญาสุทธินันท                                               

  

ทั้งนี้ สมศักด์ิ สามัคคีธรรม (2558, น. 21-23) ไดเสนอแนวคิดการพัฒนาที่ใชชุมชนเปนฐานให
เปนทางเลือก ดวยเหตุผลหลายประการดังนี้ ประการแรก ชุมชนในปจจุบันไมไดหมายถึงเฉพาะชุมชนใน
ชนบทอีกตอไป และคํานิยามของชุมชนก็ไมจาํเปนตองหมายถึงกลุมคนทีอ่าศัยอยูรวมกันภายในอาณาเขต
ที่เฉพาะเจาะจงเฉกเชนในอดีต ทวาความหมายของชุมชนมีขอบเขตกวางขวางทั้งชุมชนเมือง ชุมชนไซ
เบอร กลุมสตรี กลุมวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ โดยนัยยะของการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องเปนระยะ
เวลานานพอสมควร ประการท่ีสอง รัฐรวมศูนยอํานาจไมสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
แวดลอมภายนอกได จึงจําเปนตองกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินและชุมชนแตละแหงไดเลือกทิศทางการ
พัฒนาที่เฉพาะเจาะจงตามตองการ ประการที่สาม เมื่อทองถิ่นและชุมชนไดรับอิสระมากข้ึนในการ
ปกครองตนเอง รูปแบบการจัดการบริการสาธารณะก็ควรจะเปล่ียน เปนการจัดการดวยภาคีสาธารณะ
แบบใหม ซึ่งหมายความถึงการจัดการสาธารณะท่ีเปนผลิตผลของความรวมมือระหวางชุมชนทองถิ่น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการไมแสวงหากําไร ผูประกอบการเอกชน ฯลฯ ประการท่ีสี่ ภายในภาคี
เครือขายตางใหความสําคัญตอการจัดการความรู โดยเนนการปฏิสังสรรคระหวางสมาชิกภายใตบริบทของ
การเปดกวางตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ประการท่ีหา การพัฒนาบนฐานของชุมชนเปนแนวทางที่
สามารถนําไปใชในการพัฒนาไดอยางหลากหลาย โดยเนนการมีสวนรวมของชาวบานในระดับเขมขน และ
ประการสุดทาย การทํางานรวมกันระหวางชาวบานกับคนท่ีชาวบานเรียกวาผูเชี่ยวชาญนั้น ตองอยูบน
พื้นฐานของกระบวนการรวมคิดรวมทําและปรับตัวเรียนรูรวมกันระหวางภาคีตาง ๆ โดยนัยนี้ยอมเปนการ
ปรับปรุงการดํารงชีพบนฐานของชุมชนดวยเชนกัน (อาแว มะแส, 2558, น. 104) ยิ่งไปกวานั้น สิ่งสําคัญใน
การพัฒนาชุมชนนั่นคือ การเปดโอกาสใหคนรุนใหมไดเขามาอยูในกระบวนการพัฒนาชุมชนอยางจริงจัง 
(ชนินทร วะสีนนท, สมบูรณ ชาวชายโขง, และ ธวัชชัย กุณวงษ, 2555, น. 91-92) เหลานี้ยอมนําไปสูความ 
สําเร็จของการพัฒนาที่ใชชุมชนเปนฐานไดอยางไมตองสงสัย 

สรุปไดวา การพัฒนาที่ใชชุมชนเปนฐานเปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับขอเท็จจริงที่วาใน
ปจจุบันนี้ชุมชนมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีเคยใหความหมายกันไว โดยมีขอบเขตกวางขวางข้ึน
จากการยึดหลักคิดของการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน ดวยเหตุนี้การพัฒนา
ชุมชนจึงตองปรับเปล่ียนอยางเปนพลวัตตามขอเท็จจริงดังกลาวดวย 
 

เสริมสรางพลังชุมชน หรือพัฒนาชุมชน อะไรที่ตองทํา 
การเสริมสรางพลังชุมชนเปนอีกแนวคิดหนึ่งที่มักไดยินควบคูไปกับการพัฒนาชุมชน เฉกเชน

เม่ือกลาวถึงการพัฒนาก็มักไดยินวาทกรรมการพัฒนา เปรียบเสมือนเหรียญอีกดานของกันอยางไรอยาง
นั้น ดวยเหตุนี้จึงตองทําความเขาใจถึงการเสริมสรางพลังชุมชนในเบื้องตนเชนกัน ทั้งนี้ Rosabeth M. 
Kanter (อางถึงใน สุริยา บุตรพันธ, ทิพยวัลย สุรินยา, และ สุปาณี สนธิรัตน, 2557, น. 71) อธิบายวา 
การเสริมสรางพลังชุมชนหมายความถึงการไดรับในสองประการ ดังนี้ ประการแรก การไดรับอํานาจ เปน
พลังผลักดันที่ผูปฏิบัติงานในชุมชนไดรับจากผูนําชุมชนใหสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตนได
เต็มที่และบรรลุตามเปาหมาย และประการที่สอง การไดรับโอกาส เปนการที่ผู นําชุมชนใหโอกาสแก
ผูปฏิบัติงานในชุมชนในเร่ืองความกาวหนาในงานและการพัฒนาการทํางาน ทั้งนี้ มิ่งขวัญ คงเจริญ และ 
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การพัฒนาชุมชน: ประเด็นทบทวนในสังคมที่เปลี่ยนแปลง                                                

  

อาชัญญา รัตนอุบล (2554, น. 20) ยังจําแนกการเสริมสรางพลังชุมชนเปนสองระดับนั่นคือ ระดับบุคคล 
ไดแก องคประกอบภายในบุคคล องคประกอบดานปฏิสัมพันธ และองคประกอบดานพฤติกรรม และระดับ
ชุมชน ซึ่งมีองคประกอบโครงสรางทางสังคมเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาใหดีแลวจะเห็นวาการ
เสริมสรางพลังชุมชนมีทิศทางของการปฏิสัมพันธระหวางผูนําชุมชนและผูปฏิบัติงานในชุมชนในลักษณะ
ภายในออกสูภายนอก ไมใชในลักษณะของภายนอกเขาสูภายใน เฉกเชนการพัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติกัน ทั้งนี้ 
ชัยยนต ประดิษฐศิลป (2558, น. 65-67, 84) ย้ําวาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากความลมเหลวของการพัฒนาที่
ใชรัฐเปนศูนยกลาง รวมถึงการคลี่คลายจากโครงสรางการปกครองตนเองของชุมชนท่ีเคยมีมาในอดีตมาสู
โครงสรางอํานาจแบบอุปถัมภเปนแบบแผนหลักในปจจุบัน ตลอดจนการตื่นตัวในการสรางกลไกของภาค
ประชาสังคม หรือการปฏิรูปรัฐราชการที่มุงรับใชประชาชนทองถิ่น โดยเฉพาะการสรางธรรมาภิบาลเพ่ือให
การบริหารงานภาครัฐเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ และประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้บอยครั้งท่ีโครงการพัฒนาซึ่งมีวัตถุประสงคที่ดีและ
เปนประโยชนตอสวนรวมไมใหผลลัพธอยางที่วางไว เนื่องจากการส่ังการแบบบนลงลาง การขาดการสงเสริม
จากภาครัฐ การขาดความโปรงใส กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนไมครอบคลุมครบถวน และระดับ 
การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจอยูในระดับต่ํา (จุฑารัตน ชมพันธุ, 2556, น. 88, 103) เหลานี้
สะทอนใหเห็นถึงการสูญเสียทั้งโอกาสและคาใชจายของการพัฒนาไปอยางนาเสียดาย 

สรุปไดวา การเสริมสรางพลังชุมชนเปนการไดรับอํานาจและโอกาสของผูปฏิบัติงานในชุมชน  
ไมวาจะเปนคนนอกหรือคนในชุมชน จากผูนําชุมชนซ่ึงเปนคนในชมุชนอยางไมตองสงสัย แนนอนวาความ
ลักลั่นระหวางการพัฒนาชุมชนท่ีคนนอกมีใหแกคนในชุมชนเพ่ือใหเกิดสิ่งท่ีเชื่อวาดีขึ้นหรือเจริญขึ้น และ
การเสริมสรางพลังชุมชนโดยคนในตางหากท่ีใหอํานาจและโอกาสแกคนนอกชุมชนในการปฏิบัติงานให
บรรลุตามเปาหมาย รวมถึงความกาวหนาในงาน เหลานี้ยอมดํารงอยูตอไปทามกลางทวิลักษณของการ
ทํางานเพื่อชุมชน 
 

ปรับประยุกตทฤษฎีกับการพัฒนาชุมชน 
จากทฤษฎีทางสังคมที่เก่ียวกับการพัฒนาทั้งทฤษฎีภาวะทันสมัย ทฤษฎีพึ่งพิง และทฤษฎีระบบ

โลก เห็นไดวาแตละทฤษฎีมีมุมมองการพัฒนาที่ทั้งเหมือนและตางกัน แมวาทฤษฎีภาวะทันสมัยและ
ทฤษฎีระบบโลกถูกมองวาครอบงําความคิดดานการพัฒนาก็ตาม ทวาประเด็นที่ชวนพินิจนั่นคือ ทฤษฎี
เหลานี้สามารถนํามาประยุกตใชหรือชวยกระตุกตอมคิดนักพัฒนาในบางเร่ืองไดหรือไม หรือลองใชแตละ
มุมมองของทฤษฎีมาชวยใหเกิดการเรียนรูและกระตุนใหคิดก็อาจจะเปนประโยชนตอการพัฒนา ยิ่งไป
กวานั้น ทามกลางสถานการณการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่ชุมชนตองเผชิญ บางชุมชนไมสามารถ
ดํารงความเปนชุมชนด้ังเดิมเอาไวไดหรือบางชุมชนไมหลงเหลือความเปนชุมชน เพราะวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป อันเกี่ยวเนื่องกับการเคล่ือนยายของผูคนขามชุมชน ภูมิภาค รัฐ เพศสภาวะ ฯลฯ เชนนี้
การนําทฤษฎีมาปรับประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาจึงมีความนาสนใจและควรท่ีผูเกี่ยวของตองเรียนรูและ
ทบทวนวาจะนําไปใชไดอยางไร ทั้งนี้หากพิจาณาทฤษฎีพึ่งพิงซ่ึงไมเห็นดวยกับการพัฒนาประเทศใน
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ลักษณะท่ีตองอยูภายใตการพึ่งพาประเทศพัฒนาแลว เมื่อมองการพัฒนาระดับชุมชนจะเห็นตัวแสดงนั่น
คือ ชุมชนกับรัฐ ลองพินิจดูวาหากการพัฒนาชุมชนตองพึ่งพิงหรือรอรับการชวยเหลือจากรัฐเพียงอยาง
เดียว ยอมไมนําไปสูความยั่งยนืของชุมชน ซึ่งทฤษฎีนี้มีขอเสนอทางเลือกของการพัฒนานั่นคือ ชุมชนตอง
ยอนกลับมาสํารวจศักยภาพของชุมชนและหันมาพึ่งพาตนเอง เลือกที่จะรับหรือไมรับการพัฒนาจากรัฐ
อยางเหมาะสม ขณะที่ฝายรัฐก็ตองพินิจเกี่ยวกับการพัฒนาใหมเชนกันนั่นคือ การจัดการหรือการพัฒนา
ชุมชนก็ควรใหมีตัวแสดงหลักในการพัฒนาเปนคนในชมุชน โดยเฉพาะผูนําชุมชนซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญใน
การขับเคลื่อนหรือกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน 

อยางไรก็ตาม ทามกลางสถานการณการเปล่ียนแปลงอยางหลากหลายที่กลาวมา การเปดโอกาส
ใหชุมชนจัดการตนเองหรือตัวแสดงใดตัวแสดงหนึ่งจัดการชุมชนเพียงลําพังก็อาจนําไปสูลมเหลวได ดังนั้น
การพัฒนาชุมชนใหขับเคลื่อนไปสูความยั่งยืนไดก็ควรอยูภายใตหลักความรวมมือกันทั้งระหวางรัฐและ
ชุมชน หรือเอกชนกับชุมชน หรือทุกภาคสวน รวมถึงการสรางเครือขายชุมชนทองถิ่น ซึ่งประเด็นนี้
สามารถใชหลักคิดบางประการของทฤษฎีภาวะทันสมัยมาอธิบายได หรือนําทฤษฎีนี้มาชวยกระตุกตอม
คิดดานการพัฒนารวมกับขอเสนอทางออกของทฤษฎีพึ่งพิง เนื่องจากการพัฒนาจําเปนตองอาศัยทุนและ
การสนับสนุนจากรัฐ โดยไมอาจละทิ้งมุมมองของทฤษฎีระบบโลกได กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ทฤษฎีระบบ
โลกทําใหนักพัฒนามองการพัฒนาอยางเปนพลวัต โดยไมมองการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว แตให
พิจารณาท่ีการเมืองดวย หากการเมืองไมมั่นคง การพัฒนาก็ลมเหลวได  ทั้งนี้หากมองในระดับชุมชน 
การเมืองในท่ีนี้อาจหมายถึงนโยบายการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

ทั้งนี้ผูที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายหรือทิศทางการพัฒนา จําเปนตองปรับประยุกตหรือบูรณา
การแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เขาดวยกัน เนื่องจากแตละแนวคิดและทฤษฎีนั้นเกิดข้ึนจากพื้นฐานหรือ
สถานการณในแตละหวงเวลา กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา แนวคิดและทฤษฎีที่เกิดขึ้นภายหลังเปนการวิเคราะห
ปญหาและนําเสนอมุมมองการพัฒนาใหมที่สอดคลองกับความเปนจริงในสถานการณปจจุบันมากขึ้น 
ขณะที่มุมมองการพัฒนาของแนวคิดและทฤษฎีเดิมท่ีเกิดข้ึนกอนก็ยังมีบางสวนท่ีสําคัญ อยางไรก็ตาม 
ขอสังเกตเกี่ยวกับมุมมองการพัฒนานั่นคือ การพัฒนาตองใหความสําคัญกับสิ่งรอบดาน ทั้งเศรษฐกิจ  
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงระบบทุนที่อาจใหความหมายใหมวา ทุนในที่นี้อาจเปนทุนทาง
สังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และทุนมนุษย ซึ่งชวยหนุนเสริมใหเกิดการพัฒนา
ภายใตความรวมมือกันทุกภาคสวน ไมวาชุมชน รัฐ และเอกชน โดยเฉพาะชุมชนซ่ึงควรเปนตัวแสดงหลัก 
ขณะที่รัฐและเอกชนควรเปนผูสนับสนุน เนื่องจากชุมชนเปนเจาของพื้นที่และทุนตาง ๆ ดังกลาวขางตน 
โดยหากพิจารณาในดานทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนถือเปนผูใชประโยชนจากทรัพยากรโดยตรง ทั้งนี้
แนวคิดที่สนับสนุนใหชุมชนเปนตัวแสดงหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาหรือการจัดการท่ีเชื่อมโยงกับ
ชุมชนนั้น มีการกลาวถึงกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง ที่ใหความ 
สําคัญกับคนในทองถิ่นในฐานะเปนผูใชทรัพยากรโดยตรงและตัวแสดงหลัก (กนกรัตน กิตติวิวัฒน,  
2554, น. 73-74) เชนเดียวกับตัวอยางการจัดการปญหาท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรในชุมชน ที่ สวรินทร  
เบ็ญเด็มอะหลี (2557, น. 14-18) ซึ่งกลาวถึงทางเลือกการจัดการปญหาไฟปาในพื้นที่ปาทุงบางนกออก 
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การพัฒนาชุมชน: ประเด็นทบทวนในสังคมที่เปลี่ยนแปลง                                                

  

เขตลุมน้ําทะเลสาบสงขลาตอนลางนั่นคือ ความรวมมือทุกภาคสวน โดยใหความสําคัญกับชุมชนที่มีทุน 
โดยเฉพาะทุนทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคม ที่สามารถตอยอดการพัฒนาความรวมมือเพื่อ
แกปญหาดานไฟปาได ทั้งยังสอดคลองกับขอเสนอการปฏิรูปฐานทรัพยากรเพื่อความย่ังยืนและเปนธรรม
ที่ใหความสําคัญกับชุมชนและการเสริมสรางระบบการจัดการทรัพยากรรวม (คณะกรรมการปฏิรูป , 
2554, น. 217-229) เหลานี้สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของบทบาทชุมชนในการพัฒนา ซึ่งหากยอน
ทบทวนทฤษฎีการพัฒนาดังที่กลาวไวขางตน จะเห็นวาทฤษฎีภาวะทันสมัยก็ไดกลาวถึงบทบาทของรัฐใน
ฐานะผูสนับสนุนไวดวยเชนกัน โดยใหรัฐเปนเพียงผูสรางสภาพแวดลอมท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ เพื่อ
เอื้ออํานวยใหการแลกเปลี่ยนดําเนินไปไดดวยดี ซึ่งถือเปนแนวคิดเบื้องตนของการดําเนินการที่ควรอยู
ภายใตหลักความรวมมือ กระนั้นหากเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของทฤษฎีภาวะ
ทันสมัยเสียใหม โดยใหมองลงมาในระบบยอยนั่นคือ เศรษฐกิจชุมชน จากที่ใหความสําคัญกับตลาดเปน
ใหความสําคัญกับชุมชน หรือเปลี่ยนจากตลาดเปนชุมชน เปรียบเสมือนวาชุมชนเปนเจาของทุนซึ่งมีอยู
หลากหลายดาน หรือมองวาชุมชนก็คือปจเจกบุคคลหรือตัวแสดงหลักท่ีเปนเครื่องจักรสําคัญที่สามารถ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนได ก็จะทําใหเกิดระบบเศรษฐกิจยอยท่ีมีรัฐเปนผูใหการสนับสนุนเพื่อใหการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาดําเนินไปอยางมั่นคงและมีเสถียรภาพ ทายที่สุดยอมนําไปสูภาพรวมท่ีสะทอนความ
มั่นคงของเศรษฐกิจในประเทศได อยางไรก็ตาม การพัฒนาตามมุมมองของทฤษฎีภาวะทันสมัยก็มีขอชวน
คิดอีกประการนั่นคือ การพัฒนาแบบเสนตรงที่เสนอมานั้น มักเปนไปไดยาก เนื่องจากแผนพัฒนาหนึ่ง ๆ 
ไมอาจนําไปใชไดในทุกชุมชน ในทางตรงกันขาม การพัฒนาชุมชนตองสอดคลองกับบริบทของชุมชนดวย 

กระนั้นการตระหนักถึงความสําคัญของชุมชน ยังสะทอนใหเห็นวาการพัฒนาดังกลาว ไมได
ละเลยตอสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมของชุมชน อันเปนผลใหสิทธิชุมชนเปนจริงในทางปฏิบัติไดโดยที่
ชุมชนไมตองตอสูตอรอง เฉกเชนปจจุบันที่สังคมยังตองเผชิญกับการเคล่ือนไหวทางสังคมของหลายชุมชน
ที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาที่ละเลยตอสิทธิของชุมชน กระนั้นก็ตองไมลืมท่ีจะตระหนักถึงเสรีภาพ
ตามแนวทางเสรีนิยมที่ทฤษฎีภาวะทันสมัยใหความสําคัญ เพราะโดยหลักธรรมชาติแลว มนุษยทุกคนลวน
ตองการเสรีภาพ แตทวาการใหเสรีภาพนั้นจะตองอยูในระดับมากนอยเพียงใดถึงจะทําใหทุกฝายยอมรับ
ได ดังนั้นจึงตองขบคิดกันตอวาจะมีแนวคิดหรือทฤษฎีใดมาชวยชี้แนวทางเพ่ือใหการพัฒนาชุมชนสามารถ
ดําเนินไปไดโดยรองรับปญหาเหลานี้ดวย อนึ่ง ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ การที่ชุมชน
หรือสังคมยังมีปญหาความไมเปนธรรม โดยเฉพาะการขาดการมีสวนรวมของชุมชน กระนั้นก็ตามยังมีอีก
แนวคิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมานาน แตทวายังคงรวมสมัยและเหมาะสมกับการนํามาพินิจดวยนั่นคือ สหกรณ 
ซึ่งเปนแนวคิดที่มุงเนนการพึ่งพาตนเองภายใตความรวมมือกันระหวางสมาชิก ทั้งนี้สมาชิกสามารถเขามา
มีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนผานชองทางของสหกรณได โดยเฉพาะการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากสหกรณเปนแนวคิดที่อยูบนพื้นฐานของชุมชนและสังคมเปนหลัก ซึ่งมุงเนน
ความอยูดีมีสุขของสมาชิก แตกตางจากการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตระบบทุนนิยมที่มุงเนนเพียงผลกําไร 
ดังนั้นผูที่เก่ียวของกับการพัฒนาชุมชนหรือแมแตรัฐ ควรใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนสหกรณสูการ
พัฒนาชุมชนอยางจริงจัง ทั้งยังตองสรางเสริมอุดมการณสหกรณใหเปนที่รับรู เกิดความเขาใจ และนําไปสู
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การปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากข้ึน เชนนี้ของดีที่มีอยูและยังคงรวมสมัยนั้น จะไดไมถูกมองขามเหมือนเชนที่
ผานมา 
 

บทสรุป 
ในปจจุบันเปนที่ยอมรับรวมกันวา การพัฒนาชุมชนมีเปาหมายอยูที่การสรางความเขมแข็งและ

ยั่งยืนใหแกชุมชน ซึ่งการทําใหเกิดความยั่งยืนไดนั้นตองมีการพัฒนาที่มีความตอเนื่อง ทั้งนี้ปจจัยสําคัญ
ของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชนไปสูเปาหมายนั ่น คือ คนท่ีเกี่ยวของ ซึ่งคนเหลานี้
จําเปนตองมีความรูความเขาใจในแนวคิดอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา ทั้งทฤษฎีการพัฒนา วาทกรรม  
การพัฒนา ชุมชนจินตการ สิทธิชุมชน และการเคล่ือนไหวทางสังคม สิ่งเหลานี้ชวยใหเขาใจถึงหลักการ
พัฒนาชุมชนไดในระดับหนึ่ง กระนั้นก็ตามสิ่งที่ตองตระหนักถึงอยูเสมอนั่นคือ สังคมมีการเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา เชนเดียวกับชุมชนก็ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ดังกลาวไวขางตน ดังนั้น
ชุมชนจึงจําเปนตองปรับตัวหรือปรับทิศทางการพัฒนาชุมชนเพ่ือใหเกิดความอยูดีมีสุขของชาวบานใน
ชุมชนและมีการพัฒนาในหลากหลายดานโดยใชทุนทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน ตลอดจนการรวมกลุมกัน
ขึ้น เพื่อดําเนินกิจกรรมการพัฒนา แตทวาภายใตกิจกรรมท่ีหลากหลายเหลานี้ มีหลายชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จ ขณะท่ีมีอีกหลายชุมชนท่ีประสบความลมเหลว เนื่องจากปญหาความไมสมดุลของการพัฒนา
ชุมชนเปนสําคัญ โดยนักพัฒนาชุมชนก็มักนําโครงการและกิจกรรมการพัฒนาทั้งระยะส้ัน ระยะกลาง 
และระยะยาว ที่วางแผนมาเปนอยางดีตามขนบคิดจากบนลงลางและจากภายนอกเขาสูภายในชุมชน ไม
วาชุมชนจะตองการหรือไม มากนอยเพียงใดก็ตาม ขณะท่ีผูนําและชาวบานในชุมชนอาจเห็นในทาง
ตรงกันขามวา ชุมชนมีแงงามและทุนของชุมชนในระดับหนึ่งอยูแลว ตองการเพียงการหนุนเสริมเพื่อให
เกิดการระเบิดจากภายในออกสูภายนอกชุมชนเทานั้น ดวยเหตุนี้ทวิลักษณของการทํางานเพ่ือชุมชนยอม
ดํารงอยูตอไป แมวาโดยขอเท็จจริงแลวทั้งการพัฒนาชุมชนและการเสริมสรางพลังชุมชนลวนมุงนําพา
ชุมชนไปสูสิ่งที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้นเชนกัน สิ่งเหลานี้เปนเหตุผลที่สะทอนถึงความจําเปนที่การพัฒนาชุมชน
ตองมีพลวัตดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได ดวยเหตุนี้หลักการพัฒนาที่ยังคลุมเครือ สงสัย หรือนําไปสูวิวาทะ
ถกเถียงกัน จึงตองถูกคลายปมเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในทางวิชาการและความเปนจริงในทางปฏิบัติ
ควบคูกันไป 

 

เอกสารอางอิง 
กนกรัตน กิตติวิวัฒน. (2554). เหลียวหลังแลหนา งานวิจัยดานวัฒนธรรมกับการพัฒนาในพื้นที่ภาคกลาง

ของประเทศไทย: ขอสังเกตตอนักสังคมวิทยาชนบท. วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา, 30(1), 
67-89. 

กฤตยา ณ หนองคาย. (2558). ประวัติศาสตรบอกเลาและการเมืองเรื่อง “พลเมือง”: การปรับตัวของคนหวย
กบในบริบทสังคมไทยยุคโลกาภิวัตน. ใน สรณัฐ ไตลังคะ (บรรณาธิการ), ชุมชน ความทรงจํา และ
พิธีกรรม กับการจัดการชุมชน (หนา 145-176). กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร. 

Book 18 1-2016.indd   137Book 18 1-2016.indd   137 7/8/2559   22:57:217/8/2559   22:57:21



138

J o u r n a l  o f  S o c i a l
D e v e l o p m e n t

V o l.  1 8  N o.  1 / 2 0 1 6

การพัฒนาชุมชน: ประเด็นทบทวนในสังคมที่เปลี่ยนแปลง                                                

  

เก็ตถวา บุญปราการ, เจตนสฤษฎิ์ สังขพันธ, สุณีย บุญกําเหนิด, และ นันทรัฐ สุริโย. (2557). ภาคปฏิบัติ
ของวาทกรรมการพัฒนาชุมชนเกาะบุโหลนดอน, วารสารพัฒนาสังคม, 16(2), 1-20. 

คณะกรรมการปฏิรูป. (2554). แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ขอเสนอตอพรรคการเมืองและผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง. นนทบุรี: สํานักงานปฏิรูป. 

จารุวรรณ ขําเพชร. (2551). การศึกษาชุมชนเชิงวาทกรรมแบบคูตรงขาม. วารสารสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 11(ม.ค.-ธ.ค.), 1-9. 

จุฑารัตน ชมพันธุ. (2556). ธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจใน
โครงการพัฒนา. วารสารการจัดการสิ่งแวดลอม, 9(1), 85-106. 

จุฑารัตน แสงทอง. (2557). ผูสูงอายุ: การเรียกคืน “คุณคาในตนเอง” ผานบทบาทอาสาสมัคร. วารสาร 
รูสมิแล, 35(2), 81-92. 

ชนินทร วะสีนนท, สมบูรณ ชาวชายโขง, และ ธวัชชัย กุณวงษ. (2555). คนรุนใหมกับการพัฒนาทองถ่ิน
อยางยั่งยืน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 6(2), 83-92. 

ชมพูนุท ชวงโชติ, สมบัติ กิจจารุวงษ, ณุชาดา เจริญพานิช, และ จรียวิชญา ฮะทะโชติ. (2558). ชุมชนกับ
การอยูรวมกับธรรมชาติเพื่อรับมือภัยพิบัติ. วารสารเศรษฐกิจและสังคม, 52(3), 26-33. 

ชัยณรงค เครือนวน. (2558). ปฏิบัติการและการตอสูทางวาทกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรม : ศึกษา
กรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตตัวแบบมาบตาพุด. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, 7(2), 223-245. 

ชัยยนต ประดิษฐศิลป. (2558). การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางอํานาจของชุมชนทองถิ่นใน
ภาคตะวันออก. วารสารพัฒนาสังคม, 17(1), 65-87. 

เชษฐา พวงหัตถ. (2558). ทําความเขาใจเรื่องการพัฒนาผานขอถกเถียงทางทฤษฎี. วารสารพัฒนาสังคม, 
17(1), 135-151. 

ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. (2554). วาทกรรมการพัฒนา: อํานาจ ความรู ความจริง เอกลักษณ และความ
เปนอื่น (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: วิภาษา. 

ณฐพงศ จิตรนิรัตน. (2556). การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมผานประวัติและประสบการณชีวิตท่ี
หลากหลายของผูนําชุมชนในเขตชุมชนแออัด. วารสารปาริชาต, 26(1), 30-78. 

ณฐพงศ จิตรนิรัตน, คนึงนิจ มากชูชิต, และ กอแกว วงษพันธุ. (2558). ผูหญิงชายแดนใต: มานมายาและ
การฝาผาน. วารสารปาริชาต, 27(2), 10-23. 

ณัฐพล โสตถิรัตนวิโรจน. (2557). จริยศาสตรของการพัฒนา : บทสํารวจวิวาทะวาดวยการพัฒนา. 
วารสารปญญาภิวัฒน, 5(2), 274-288. 

ไดมอนด, จาเร็ด. (2552). ลมสลาย Collapse ไขปริศนาความลมจมของสังคมและอารยธรรม (อรวรรณ  
คูหเจริญ นาวายุทธ, ผูแปล). กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท ครีเอชั่น. 

ทรงวุฒิ ศรีวิไล. (2552). รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. ขอนแกน: ขอนแกนการพิมพ. 
ธงชัย วินิจจะกูล. (2556). กําเนิดสยามจากแผนท่ี: ประวัติศาสตรภูมิกายาของชาติ. (พวงทอง ภวัครพันธุ,  

ไอดา อรุณวงศ, และ พงษเลิศ พงษวนานต, ผูแปล). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอาน. 

Book 18 1-2016.indd   138Book 18 1-2016.indd   138 7/8/2559   22:57:227/8/2559   22:57:22



139

Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾Ñ ² ¹ Ò ÊÑ § ¤ Á »‚ ·Õ่  1 8  © ºÑ º ·Õ่  1 / 2 5 5 9

อุทัย ปริญญาสุทธินันท                                               

  

นฤมล กลาทุกวัน. (2558). สูเมืองใหญ: ปจจัยในการยายถ่ินและการปรับตัวของแรงงานหญิงนวนคร. 
วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 21(2), 99-132. 

เบญจพร ดีขุนทด. (2555). ลิเกวิก: การประกอบสรางชุมชนของ “คนจนเมือง” ในพื้นที่การแสดง. ใน 
นลินี ตันธุวนิตย (บรรณาธิการ), รวมบทความที่ไดรับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ สําหรับ
วิทยานิพนธเพื่อคนจน ปที่ 3 (หนา 83-122). กรุงเทพฯ: เดือนตุลา. 

ปทมาวดี ซูซูกิ และ ชล บุนนาค. (2552). โครงสรางอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของไทย. ใน ปกปอง จันวิทย (บรรณาธิการ) , เศรษฐศาสตรการเมืองและสถาบัน 
สํานักทาพระจันทร (หนา 300-371). กรุงเทพฯ: โอเพนบุคส. 

ปาริชาติ วลัยเสถียร, พระมหาสุทิตย อบอุน, สหัทยา วิเศษ, จันทนา เบญจทรัพย, และ ชลกาญจน ฮาซันนารี. 
(2552). กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา (พิมพครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ: โครงการ
เสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข. 

พัชรินทร สิรสุนทร. (2552). ชุมชนปฏิบัติการดานการเรียนรู : แนวคิด เทคนิค และกระบวนการ . 
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

เพ็ชรัตน ไสยสมบัติ. (2555). การเคลื่อนไหวทางสังคมในบริบทของสังคมไทย. วารสารสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 15(ม.ค.-ธ.ค.), 144-151. 

ภศิกา ผลารักษ. (2552). การจัดการความรูเพื่อฟนฟูชุมชนและรับมือกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาบานน้ําเค็ม 
จังหวัดพังงา. วารสารวิจัยสังคม, 32(1-2), 1-44. 

ภาณุพงศ บรรเทาทุกข. (2559). รูปแบบและการเปล่ียนแปลงราคาที่ดินในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษา
เทศบาลเมืองบานสวน. วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 24(44), 65-80. 

มิ่งขวัญ คงเจริญ และ อาชัญญา รัตนอุบล. (2554). การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจชุมชน
เพื่อเสริมสรางความยั่งยืนของชุมชนแหงการเรียนรู. วารสารวิจัย มสด มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร, 7(2), 19-36. 

เลิศชาย ศิริชัย. (2552). ชุมชนกับการปรับตัวดานอาชีพ. ใน กาน จันทรพรหมมา (บรรณาธิการ) , สรุป
สําหรับผูบริหาร ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง (พิมพครั้งท่ี 4, หนา 64-86). 
นครศรีธรรมราช: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 

ศยามล เจริญรัตน. (2558). สิทธิชุมชนและการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียม (กาซธรรมชาติ) ที่นําไปสูความไมมั่นคงของมนุษย. วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, 18(ม.ค.-ธ.ค.), 208-225. 

สมยศ ทุงหวา. (2557). การวิเคราะหระบบสังคมเกษตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สมศักดิ์ สามัคคีธรรม. (2558). ชุมชน ความเปนสวนตัว และการพัฒนาในยุคโลกาภิวัฒน. วารสารพัฒนา

สังคม, 17(1), 1-27. 
สรรวภัทร พัฒโร. (2557). คานธีกับสัตยาเคราะห บทเรียนของการปฏิวัติอยางสันติวิถี. วารสารรูสมิแล, 

35(3), 87-96. 

Book 18 1-2016.indd   139Book 18 1-2016.indd   139 7/8/2559   22:57:227/8/2559   22:57:22



140

J o u r n a l  o f  S o c i a l
D e v e l o p m e n t

V o l.  1 8  N o.  1 / 2 0 1 6

การพัฒนาชุมชน: ประเด็นทบทวนในสังคมที่เปลี่ยนแปลง                                                

  

สวรินทร เบ็ญเด็มอะหลี. (2557). เครือขายความรวมมือในการจัดการไฟปารวมกันในพื้นที่ปาทุงบางนกออก 
เขตลุมน้ําทะเลสาบสงขลาตอนลาง. วารสารการจัดการส่ิงแวดลอม, 10(2), 1-20. 

สวรินทร เบ็ญเด็มอะหลี. (2558). การสรางแบบจําลองความรวมมือเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการปาเสม็ดอยาง
ยั่งยืนในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร, สงขลา. 

สวรินทร เบ็ญเด็มอะหลี และ อุทัย ปริญญาสุทธินันท. (2555). วิถีคนและวิถีคลองนาทับ ตําบลนาทับ อําเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร , 
4(8), 129-139. 

สุดารัตน สุดสมบูรณ. (2557). สวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในประเทศไทย. วารสารเทคโนโลยีภาคใต, 
7(1), 73-82. 

สุธิดา แจงประจักษ. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ: กรณีศึกษาตําบลหนองรี อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 22(38), 25-49. 

สุรดา จุนทะสุตธนกุล. (2557). ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมขามชาติ: ตัวแสดงท่ีมีผลกระทบตอ
นโยบายตางประเทศในปจจุบัน. วารสารสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
44(2), 167-183. 

สุริยา บุตรพันธ, ทิพยวัลย สุรินยา, และ สุปาณี สนธิรัตน. (2557). ทัศนคติตองานพัฒนาชุมชน การ
เสริมสรางพลังชุมชน และผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนในชุมชนคลองเตย. วารสาร
พัฒนาสังคม, 16(1), 59-73. 

เสกสรรค ประเสริฐกุล. (2552). การเมืองภาคประชาชนในระบบประชาธิปไตยไทย (พิมพครั้งท่ี 2). 
กรุงเทพฯ: วิภาษา. 

อัจฉรา รักยุติธรรม. (2554). การพัฒนาทางเลือกกระแสหลัก. วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา, 30(2), 
13-43. 

อานันท กาญจนพันธุ. (2551). ผมไมมีคําตอบ: 60 ป อานันท กาญจนพันธุ กับ 20 ป ขบวนการ
เคลื่อนไหวดานสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ. เชียงใหม: พงษสวัสดิ์การพิมพ. 

อาแว มะแส. (2558). การสงเสริมการดํารงชีพอยางยั่งยืนในชนบทดวยการพัฒนาบนฐานชุมชน. วารสาร
พัฒนาสังคม, 17(1), 89-110. 

อุทัย ปริญญาสุทธินันท, สวรินทร เบ็ญเด็มอะหลี, เทพรัตน จันทพันธ, และ อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ. (2555). 
การผลิตซ้ําโครงการขนาดใหญของรัฐและความบอบช้ําของชุมชน : กรณีโครงการทาเรือน้ําลึก
สงขลาแหงที่ 2 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และโครงการทาเรือน้ําลึกปากยารา อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล. วารสารวิจัย มข. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 2(1), 1-32. 

เอกลักษณ สลักคํา. (2558). ประสิทธิภาพของวิธีการจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินแบบควบคุม
และไมควบคุม. วารสารรมยสาร, 13(2), 75-86. 

Book 18 1-2016.indd   140Book 18 1-2016.indd   140 7/8/2559   22:57:227/8/2559   22:57:22



141

Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾Ñ ² ¹ Ò ÊÑ § ¤ Á »‚ ·Õ่  1 8  © ºÑ º ·Õ่  1 / 2 5 5 9

อุทัย ปริญญาสุทธินันท                                               

  

แอนเดอรสัน, เบ็น. (2552). ชุมชนจินตกรรม บทสะทอนวาดวยกําเนิดและการแพรขยายของชาตินิยม 
(พิมพครั้งที่ 2) (ชาญวิทย เกษตรศิริ, บรรณาธิการแปล). กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 

ไอยรา สังฆะ และ ประภาส ปนตบแตง. (2554) . ปฏิบัติการอารยะขัดขืน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, 5(3), 153-165. 

Book 18 1-2016.indd   141Book 18 1-2016.indd   141 7/8/2559   22:57:227/8/2559   22:57:22



142

J o u r n a l  o f  S o c i a l
D e v e l o p m e n t

V o l.  1 8  N o.  1 / 2 0 1 6

การพัฒนาชุมชน: ประเด็นทบทวนในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

Book 18 1-2016.indd   142Book 18 1-2016.indd   142 24/7/2559   23:27:2224/7/2559   23:27:22



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName (Rs Film)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice




