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บทน า 

 “วธีิการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม” ในการพฒันาชุมชนนั้นเกิดข้ึนคร้ังแรกในช่วงปี 1970 เป็นตน้มา และมี
ผูใ้หค้วามสนใจและใชว้ธีิการน้ีมาอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา1 นกัพฒันาหลายคนเห็นวา่การ
ยอมรับท่ีเติบโตข้ึนเร่ือยๆน้ีเป็นส่ิงท่ีดี เพราะท าใหเ้ราให้ความสนใจในวธีิการท่ีเรามีส่วนร่วมกบัชุมชนท่ีเราตอ้งการ
จะช่วยเหลือ อยา่งไรก็ตามผมขอเชิญชวนท่านใหม้องนอกเหนือจากวธีิการไปยงัส่ิงท่ีผมจะเรียกวา่ “แนวทางเพื่อเขา้
สู่การมีส่วนร่วม” ซ่ึงมีหลกัการ เป้าหมายและผลสรุปท่ีจะช่วยใหเ้ราท างานแบบมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงกบัชุมชนได ้

แนวทางเพื่อเขา้สู่การมีส่วนร่วมไม่ไดเ้นน้เร่ืองของวธีิการอะไรมากนกั แต่เป็นเร่ืองของการฟังและเคารพ
ความคิดเห็นของคนในชุมชน, สนบัสนุนใหค้นในชุมชนท าเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้หส้ าเร็จ, จดัการอบรม เป็นพี่เล้ียง และ
ใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ แต่ไม่ใช่เขา้ไปควบคุมขบวนการเอง วธีิการต่างๆ เช่น PRA, PLA, ABCD, GRAAP, AI,2 
รวมถึงตวัยอ่อ่ืนๆเป็นวธีิการท่ีใชเ้พื่อเป็นแนวทางการเขา้สู่การมีส่วนร่วม และลว้นเป็นเพียงเคร่ืองมือเท่านั้น ลอง
คิดถึงช่างป้ันหรือช่างแกะสลกั ท่ีตอ้งมีเคร่ืองมือต่างๆหลายอยา่งแต่ส่ิงท่ีพวกเขาท านั้นเป็นมากกวา่งานช่าง หรือ
ศิลปินไม่วา่ในแขนงใดก็ตอ้งท างานไปตามแนวเดียวกบัลกัษณะของส่ือท่ีตนมีอยู ่โดยไม่ใหส้วนทางกนั เช่นช่าง
แกะสลกัไมต้อ้งดูท่ีลายเน้ือไมแ้ละรูปร่างของไมท่ี้จะใช ้โดยดูวา่จะแกะออกไดง่้ายแค่ไหน ไมน้ั้นเป็นไมอ่้อนหรือ
ไมแ้ขง็ และตอ้งดูวา่ควรจะลงน ้ามนั ข้ีผึ้ง น ้ายารักษาเน้ือไม ้หรือปล่อยใหเ้ป็นสีตามธรรมชาติ นัน่เป็นส่ิงท่ีศิลปินท า
ในการท างานกบัส่ือท่ีไม่ใช่ส่ิงมีชีวติ ซ่ึงการท างานกบัส่ิงท่ีมีชีวตินั้นยิง่ซบัซอ้นกวา่นั้นมาก เช่นนกัปลูกบอนไซท่ี
ตอ้งพิจารณาดูวา่ตน้ไมท่ี้เขาเลือกนั้นมีลกัษณะการเติบโตอยา่งไร และผูฝึ้กมา้แข่งพนัธ์ุแทก้็ตอ้งเขา้ใจมา้ท่ีไดรั้บมา
ฝึกนั้นวา่มนัวิง่แบบไหน และยิง่กวา่นั้นคือมา้ตวันั้นคิดอยา่งไร เม่ือเราท่ีท างานอยูก่บัผูค้นในพื้นท่ีของงานพฒันา
ชุมชน กบัคนกลุ่มต่างๆ เราจะตอ้งพบกบัความซบัซอ้นท่ียิ่งยุง่ยากข้ึนไปอีก  ผูน้ าการเปล่ียนแปลงหรือนกัพฒันาไม่



อาจเขา้ไปท างานดว้ยแผนการท่ีวางไวเ้สร็จสรรพแลว้วา่เขาตอ้งการใหชุ้มชนนั้นเป็นอยา่งไร แต่เขาจะตอ้งท างาน
ร่วมกบัชุมชน และรับรู้วา่ในท่ีสุดแลว้คนในชุมชนจะเป็นคนท่ีมีชีวติอยูก่บัผลการเปล่ียนแปลงอะไรก็ตามท่ีจะ
เกิดข้ึน และรับรู้วา่พวกเขาเป็นเจา้ของอยา่งผูมี้สิทธ์ิสมบูรณ์ในชุมชนของพวกเขาเอง 

ในขณะเดียวกนั  ผูน้ าการเปล่ียนแปลงสามารถท าหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมในการช่วยชุมชนใหบ้รรลุถึงซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงในดา้นบวก ขณะท่ีสมาชิกในชุมชนเป็นผูท่ี้รู้ดีเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆมากมายของตนเองและของชุมชนโดย
ท่ีคนนอกไม่อาจจะรู้ได ้แต่คนนอกก็อาจมีความรู้และทกัษะท่ีชุมชนจ าเป็นตอ้งมีเพื่อน าไปใชป้รับปรุงพฒันา โดย 
"เคล็ดลบั” นั้นก็คือการพฒันาความสัมพนัธ์โดยค านึงถึงทั้งสองฝ่าย ตวัอยา่งเช่นคุณครู ท่ีอาจไม่สนวา่นกัเรียนเห็น
ความส าคญัเร่ืองอะไร มีความสามารถอยา่งไร และมีรูปแบบการเรียนรู้ตามธรรมชาติอยา่งไร โดยครูคิดเอาเองวา่ตน
นั้นรู้ดีท่ีสุดวา่นกัเรียนตอ้งการอะไร หรือครูอีกคนท่ีสามารถท างานร่วมกบันกัเรียน ช่วยใหพ้วกเขาเรียนรู้ตามความ
สนใจและลกัษณะตามธรรมชาติของพวกเขาและขณะเดียวกนัก็ยอมรับวา่ตนรู้ในส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้และมี
ความสามารถท่ีจะท าได ้ผูน้  าการเปล่ียนแปลงท่ีประสบความส าเร็จก็เช่นเดียวกบัครูและศิลปินท่ีท างานร่วมกบั
ชุมชน 

ตัวอย่างจากประสบการณ์ 

ดงันั้นแนวทางเพื่อเขา้สู่การมีส่วนร่วมเม่ือมีกลุ่มคน และ
ชุมชนเขา้มาเก่ียวขอ้งคืออะไร? ผมจะขอยกตวัอยา่งน้ีจากประสบการณ์
ของผมเองในการท างานเป็นเวลา 19 ปีกบัคนเผา่โคตาบาโต มาโนโบ3 
ในประเทศฟิลิปปินส์  

 

 

 

 

 

 ภาพที ่1 พืน้ท่ีอาศัยของชาวโมโนโบในประเทศฟิลิปปินส์ 
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ภาพที ่2 ระยะต่างๆในการท างานของครอบครัวเฟรเซอร์ในประเทศฟิลิปปินส์ 

ระยะที่ 1: ท าตามส่ิงทีเ่ราคิดว่าดีทีสุ่ด 

องคก์าร SIL เร่ิมท างานกบัคนมาโนโบในปี 1954 โดยเร่ิมแรกมุ่งไปใน
ดา้นภาษาศาสตร์ การแปล และการสอนอ่านเขียน เม่ือถึงเวลาท่ีผมและ
ภรรยาคือคุณเมก็ ไดเ้ร่ิมท างานกบักลุ่มมาโนโบก็คือในปี 1983 การมีส่วน
ร่วมอยา่งยาวนานในดา้นการแปลและการสอนอ่านเขียนท าใหเ้กิดการ
ตอบรับศาสนาคริสตท่ี์เพิ่มข้ึนและมีผูใ้หญ่ท่ีอ่านหนงัสือไดเ้ป็นจ านวน
มาก ในตอนนั้นจุดมุ่งหมายของเราคือ “งานพฒันาชุมชน” เช่นการช่วย

ชุมชนต่างๆใหท้ างาน  ร่วมกนัเพื่อผลประโยชน์ท่ีจะมีร่วมกนัใน
ทุกๆดา้นในการด าเนินชีวิต ไม่วา่จะเป็นดา้นจิตวญิญาณ เศรษฐกิจ 
สุขภาพร่างกาย และการเมือง (และในดา้นอ่ืนๆท่ีอาจไม่อยูใ่นข่าย
ของค าจ ากดัความน้ี) เราไดเ้ร่ิมท างานท่ามกลางคนมาโนโบโดย
การสอนเทคนิคท่ีคนอ่ืนบอกวา่จะเป็นประโยชน์กบัพวกเขาตามท่ี
เราไดส้ังเกตเห็น คือเรารู้วา่คนมาโนโบท าการเกษตรแบบ

หมุนเวยีน ซ่ึงถือเป็นวธีิการเพาะปลูกท่ีเหมาะสมทั้ง ดา้นความ
ย ัง่ยนืและดา้นนิเวศน์วทิยา (Sanchez 1976:379) แต่พวกเขาก าลงั

ครอบครัวทีเ่มือ่กอ่นแยกกนัอยู่เป็น

หมูบ่า้นเล็กๆ 

ความหนาแน่นของประชากรนอ้ยท าให ้
การเกษตรแบบหมนุเวยีนไดผ้ลและยั่งยนื 



เผชิญกบัแรงกดดนัท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อใหท้  าการเกษตรแบบอยูก่บัท่ีเพื่อจะ
ไม่ตอ้งสูญเสียท่ีดินใหก้บัผูท่ี้เขา้มาตั้งถ่ินฐานจากท่ีอ่ืน และผลท่ี
เกิดข้ึนคือพวกเขาจ าเป็นจะตอ้งพฒันาวธีิการใหม่ๆในการท า
การเกษตรใหเ้หมาะสมกบัสภาพลาดชนัของภูเขาท่ีพวกเขาอาศยัอยู ่
และวธีิการใหม่ๆในการรักษาสุขภาพท่ีเหมาะสมกบัชุมชนท่ีอยูอ่าศยั
เป็นหลกัแหล่ง ดงันั้นเราจึงไดส้อนวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาใหม่
ของพวกเขา หน่ึงในนั้นคือเทคโนโลยกีารเกษตรในท่ีลาดชนั (Sloping 
Agricultural Land Technology หรือ SALT) ซ่ึงเป็นวธีิการท าเกษตร
โดยใชต้น้ไมท่ี้ตรึงไนโตรเจน4 โดยปลูกใหเ้ป็นแถวลดหลัน่กนัไปตาม

แถวระดบั โดยใหพ้ื้นท่ีระหวา่งแถวใชป้ลูกพืชอายสุั้นเช่นขา้วโพด ถัว่ มนัส าปะหลงั และถัว่ลิสง5 ใบของตน้ไมใ้ช้
น ามาท าปุ๋ย และตน้ไมท่ี้ปลูกเป็นแถวติดกนัช่วยป้องกนัการชะลา้งของหนา้ดิน วธีิน้ีใชไ้ดผ้ลมาแลว้ในพื้นลาดชนัใน
ท่ีอ่ืนของประเทศฟิลิปปินส์ และอีกวธีิหน่ึงคือการท าสวนครัวเพื่อเป็นแหล่งผลิตผกัไวเ้สริมอาหารของครัวเรือนอีก
ทางหน่ึง ซ่ึงก่อนหนา้น้ีพวกเขาสามารถเขา้ไปเก็บในป่าไร่ท่ีเกิดจากไร่หมุนเวยีนได ้แต่ตอนน้ีพื้นท่ีนั้นอยูห่่างไกล
ออกไปจากเดิมมากเพราะมีคนอ่ืนเขา้มาอยูอ่าศยัในพื้นท่ีท่ีใกลก้บัหมู่บา้นมากข้ึน สุดทา้ยคุณเมก็ร่วมกบัคุณลิโอนิดา 
กเวลซ่ึงเป็นชาวอาปางและและคุณเมลิตา บาวนั จากสมาคมนกัแปลแห่งฟิลิปปินส์ (Translators Association of the 
Philippines) ไดท้  าการส่งเสริมใหมี้การสร้างและใชห้อ้งน ้ าเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของโรคท่ีติดต่อท่ีอาจเกิดจาก
อุจจาระของมนุษย ์(การติดต่อของโรคน้ีเป็นปัญหาท่ีมีเพิ่มข้ึน เพราะตอนน้ีคนในชุมชนอาศยัเป็นหลกัแหล่งใน
หมู่บา้นและไม่ไดอ้ยูแ่ยกกระจายกนัไป) 

เทคนิควธีิการทั้งหมดน้ีเป็นประโยชน์อยา่งเห็นไดช้ดัทั้งส าหรับคนมาโนโบและคนนอก แต่เม่ือคิดยอ้นกลบั
ไป ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีจ  าเป็นเร่งด่วนท่ีสุด แต่ถึงแมค้วามพยายามของเรา “ไม่ไดเ้กาใหถู้กท่ีคนัจริงๆ” แต่ก็เป็นส่วน
ท่ีช่วยสร้างขีดความสามารถและความห่วงใยคนมาโนโบใหก้บัเรา น่ีเป็นขั้นตอนท่ีควรจะเกิดข้ึนและขาดไม่ไดใ้น
การท างานของนกัพฒันาชุมชน คนในชุมชนตอ้งเห็นวา่เราเป็นห่วงพวกเขาและเรามีความสามารถบางอยา่งท่ีพวก
เขาสนใจ ไม่อยา่งนั้นพวกเขาจะคิดวา่การพดูถึงปัญหาของพวกเขาใหเ้ราฟังไม่ไดช่้วยอะไร ในกรณีของเรานั้นการ
ลงทุนในเร่ืองท่ีเป็นปัญหาอยา่งแทจ้ริงแต่ไม่ใช่ส่ิงจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสุดถือเป็นการวางรากฐานส าหรับการกา้วไปใน
ระยะต่อไป 

ระยะที่ 2: ตอบสนองเมื่อมีคนมาขอความช่วยเหลอื 

หลงัจากท่ีเราท างานกบัคนมาโนโบมาเป็นเวลาหลายเดือน มีชาวมาโนโบคนหน่ึงมาขอใหเ้ราสอนเร่ืองการ
เล้ียงปลานิล6 ขณะนั้นไม่มีการอบรมเร่ืองการเล้ียงปลานิลในพื้นท่ีนั้น และหนงัสือคู่มือท่ีมีอยูก่็เป็นภาษาองักฤษ ซ่ึง
คนมาโนโบไม่มีโอกาสท่ีจะไดศึ้กษา ดงันั้นเราจึงรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเล้ียงปลานิล และเลือกเอาวธีิท่ีเหมาะกบั

การเขา้มาตัง้ถิน่ฐานของคนจากพืน้ทีอ่ ืน่ท า

ใหช้าวโมโนโบหันมาท าการเกษตรในพืน้ทีท่ี่

เป็นหลกัแหลง่ 



สถานการณ์ของชาวมาโนโบ7 และจากนั้นเราไดส้อนวธีิการใหก้บัผูท่ี้
สนใจ หลายเดือนหลงัจากนั้น คนจากหมู่บา้นเดียวกนักบัชายคนนั้น
ไดม้าขอใหเ้ราช่วยในท าการปลูกขา้วนาชลประทาน8 

ตอนนั้นตอบสนองต่อความตอ้งการของคนในชุมชน แต่การ
น าวธีิการไปใชน้ั้นอยูใ่นระดบัท่ีน่าผดิหวงัพอสมควร เราไดท้  าตาม

หลกัการพฒันาชุมชนท่ีมีการพิสูจน์วา่ไดผ้ลแลว้เป็นอยา่งดี วา่ 
“โครงการควรมีชุมชนเป็นเจา้ของและเป็นผูด้  าเนินการเอง” แต่
โครงการในชุมชนทุกโครงการจบลงดว้ยการมีคนเพียงหน่ึงหรือสองคน
ท่ีตอ้งท างานทุกอยา่งขณะท่ีคนอ่ืนๆมีความสุขกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ มี
คนไม่มากท่ีปรับและใชว้ธีิการในการเพาะปลูก แต่ดูเหมือนวา่ความ
พยายามของเราเกิดผลเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น เรารู้สึกวา่แมเ้ราจะเห็นคุณค่า
ของการท างานกบัผูค้นและตอ้งการท างานตาม “ลายเน้ือไม”้9 ของพวก
เขา แต่เราก็ยงัขาดความสามารถในการท่ีจะมองเห็นวา่ลายเน้ือไมข้อง
พวกเขาเป็นอยา่งไร 

ระยะที ่ 3: ท างานตามลายเนื้อไม้ (Working with the Grain) เป็นวลี
ของคนอเมริกนั ซ่ึงอธิบายเพิ่มเติมไดว้า่ เราจะไม่ไสกบสวนกบัลายเน้ือ
ไมเ้พราะจะท าใหส้ะดุด แต่ใหไ้สไปตามลายเน้ือไมเ้พื่อความสวยงาม 

เราไม่ไดอ้ยูท่  างานกบัคนมาโนโบเป็นเวลา 3 ปี (1986-1989) 
เพราะไปเรียนต่อ ในระหวา่งนั้นเราไดเ้ร่ิมขบวนการการเรียนรู้วธีิการ
มอง “วฒันธรรมท่ีเป็นเน้ือไม”้ ดว้ยการเรียนมานุษยวทิยาวฒันธรรม 

เม่ือเรากลบัไปยงัประเทศฟิลิปปินส์ สมาคมคริสตจกัรมาโนโบไดข้อใหเ้ราช่วยคนมานาโบเรียนรู้วธีิท าการเกษตร
แบบใหม่ คราวน้ี ก่อนท่ีเราจะใส่ความพยายามคร้ังใหม่ลงไปเลย เราไดใ้ชเ้วลาหน่ึงปีในการเฝ้าสังเกตวฒันธรรมของ
พวกเขา10 เราพบวา่แมบ้่อยคร้ังท่ีคนมานาโบท างานร่วมกนั ความเป็นเจา้ของซ่ึงหมายถึงการจดัการวา่จะปลูกอะไร 
สร้างอะไร หรือซ้ืออะไร เป็นเร่ืองส่วนตวัของใครของมนั และไม่มีการควบคุมท่ีมาจากส่วนกลางในวฒันธรรมของ
พวกเขา11 เราจึงรู้วา่ความพยายามท่ีจะสอนวธีิการท าการเกษตรแบบใหม่นั้นก็ตอ้งค านึงถึงเร่ืองน้ีดว้ย 

ผมจึงไดข้อผูน้ าของสมาคมใหเ้ลือกตวัแทนมาหลายๆคนท่ีผมจะช่วยฝึกใหเ้ป็นตวัแทนนกัพฒันาท่ีจะ
กระจายตวักนัออกไป และพวกเขาไดบ้อกวา่บ่อปลาและขา้วนาชลประทานเป็นวธีิท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีควรท าการส่งเสริม 
ผมและตวัแทนนกัพฒันาเหล่านั้นท างานร่วมกนัโดยผลิตส่ือการสอนท่ีเขียนเป็นภาษามานาโบ ท่ีพวกเขาใชส้อน
วธีิการใหม่ๆใหก้บัคนในหมู่บา้น เราตดัสินใจวา่จะใชว้ธีิการท่ีไม่ตอ้งข้ึนอยูก่บัส่วนกลาง ไม่มีล าดบัขั้นการใหก้าร

พืน้ทีเ่พาะปลกูตอนนี้อยูห่่างจากหมูบ่า้น และ
พชืผักจากป่าก็หายากขึน้ ดงันัน้ เม๊ก,ไนดา 

และเมลจงึสอนกลุม่แมบ่า้นใหท้ าสวนครัว 

ขา้วดอยถอืเป็นอาหารหลกัของชาวโมโนโบ 

ขา้วดอยถอืเป็นอาหารหลกัของชาวโมโนโบ 



ดูแลและไม่มีการใหทุ้นทั้งจากภายในชุมชนและนอกชุมชน12 คราวน้ี ดว้ยการท างาน “ตามลายเน้ือไม”้ การผลิตขา้ว
นาชลประทานไดแ้พร่ขยายไปในหมู่บา้น 8 แห่งภายในเวลา 4 ปี และบ่อเล้ียงปลาขยายออกไปในหมู่บา้น 15 แห่ง
ภายในเวลา 7 ปี 

ระยะที ่4: ค้นคว้าร่วมกนั 

ขณะท่ีเรารู้สึกดีใจท่ีไดเ้ห็นวา่คนมานาโบไดรั้บประโยชน์จากวธีิการท่ีจะช่วยพวกเขาได ้เราก็รู้สึกผดิหวงัท่ี
มีคนนอ้ยมากท่ียงัใชว้ธีิการเหล่านั้นอยู ่แมว้ธีิการเหล่าน้ีเป็นวธีิการท่ีคนมานาโบไดเ้ขา้มาขอใหเ้ราช่วยสอนเอง การ
พดูคุยกบัตวัแทนนกัพฒันาชาวมานาโบท าให้เราเห็นวา่ลกัษณะพื้นท่ีท่ีเป็นเนินเขาอยูม่ากมายท าใหก้ารท าบ่อเล้ียง
ปลาและการปลูกขา้วนาชลประทานนั้นใชไ้ม่ไดใ้นหลายๆแห่ง เทคโนโลยกีารเกษตรในท่ีลาดชนัมีวธีิท่ีจะไม่ใหเ้กิด
การกดัเซาะของดินและช่วยเพิ่มผลผลิต แต่ค่าใชจ่้ายส าหรับเมล็ดพนัธ์ุท่ีจะปลูกตน้ไมน้ั้นเป็นไปไม่ไดส้ าหรับรายได้
ของคนมานาโบ น่ีจึงท าใหเ้ราเห็นวา่ควรใชว้ธีิการอ่ืนแทน ดงันั้น ผมกบัตวัแทนนกัพฒันาทั้งหลายจึงไดเ้ชิญคนใน
หมู่บา้นของพวกเขาและท่ีพวกเขาท างานดว้ยมาเพื่อจะไดถ้ามวา่กิจกรรมอะไรท่ีพวกเขาคิดวา่จะไดผ้ลและท าไดจ้ริง 
เราพบวา่คนในแต่ละหมู่บา้นสนใจการปลูกไมผ้ล ตอนแรกนั้นผมยงัรู้สึกตะขิดตะขวงใจอยู ่เพราะแมก้ารปลูกผลไม้
จะใหก้ าไรดีในฟิลิปปินส์ แต่คนมานาโบส่วนใหญ่อาศยัอยูไ่กลจากถนน และถนนก็มกัจะผา่นไม่ได ้อยา่งไรก็ตาม
เกษตรกรต่างมัน่ใจวา่จะสามารถขนส่งผลไมข้องพวกเขาไปยงัถนนได ้(และถา้เป็นได ้ก็จะส่งไปจนถึงตลาด) ดว้ย
การใชส้ัตว ์หรือแบกใส่หลงัไป ผมและตวัแทนนกัพฒันาไดช่้วยกนัดูกลา้พนัธ์ุผลไมท่ี้ใชต้น้ทุนต ่า และพบวา่เรา
สามารถหามาไดด้ว้ยราคาท่ีค่อนขา้งถูกจากส านกังานเกษตรของเทศบาล เราจึงซ้ือในนามของกลุ่ม แต่เกษตรกรแต่
ละคนซ้ือและจ่ายเงินส าหรับกลา้ไมท่ี้ตอ้งการปลูกในท่ีของตนเอง ในปีแรก มีเกษตรกร 15 คนจากหมู่บา้น 8 แห่งซ้ือ
ตน้กลา้ 210 ตน้13  ปีท่ีสอง เกษตรกร 184 คนจากหมู่บา้น 18 แห่งซ้ือตน้กลา้ 1,499 ตน้14  ตน้กลา้หลายตน้ตาย
เน่ืองจากภยัแลง้แต่มีบา้งท่ีรอดมาได ้เม่ือผมไปเยีย่มคนมานาโบคร้ังหลงัสุดเม่ือปี 2006 เกษตรกรหลายคนสร้าง
รายไดจ้ากไมผ้ลท่ีปลูก พวกเขาบอกวา่พวกเขาดีใจท่ีสามารถกา้วมาสู่รูปแบบการเกษตรท่ีสามารถท าเงินใหพ้วกเขา
ได ้ถา้ผมท าตามความคิดของตวัเองมากกวา่ยอมใหชุ้มชนตดัสินใจเองวา่พวกเขาอยากจะท าอะไร พวกเขาคงจะไม่ได้
ปลูกไมผ้ลเหล่านั้นแน่ 

ประสบการณ์แบบย่อ 

ตลอดขบวนการการท างานกบัคนมานาโบนั้น เราพยายามหาวธีิการต่างๆเพื่อใหพ้วกเขาไดมี้ส่วนอยา่งเตม็ท่ี
ในการท าใหชุ้มชนของตนมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ในตอนแรกเราอาจท าไดเ้พียงการสอนในส่ิงท่ีเราเห็นวา่อาจเป็น
ประโยชน์ ซ่ึงอาจไม่ค่อยช่วยไดม้ากนกัท่ีจะ “เกาใหถู้กท่ี” แต่ก็ถือวา่เป็นการสร้างขีดความสามารถและความห่วงใย
ท่ีมีต่อพวกเขา และน าไปสู่การท่ีมีคนมานาโบคนหน่ึงเขา้มาหาเราและขอใหเ้ราช่วยสอนวธีิการใหม่ๆท่ีเขาสนใจ
จริงๆ และนัน่น าไปสู่การท างานระยะท่ีสองคือการท าตามเป้าหมายท่ีคนบางคนเห็นวา่ส าคญั แต่ก็มีเพียงคนไม่ก่ีคน



เท่านั้นท่ีน าไปใช ้และในระยะสุดทา้ยคือการสนบัสนุนให้ชุมชนร่วมกนัคิดวา่พวกเขาเช่ือวา่อะไรจะใหผ้ลตอบแทน
คุม้ค่ากบัการลงทุน (ทั้งแรงงานและตน้ทุน) ตลอดทั้งขบวนการเรายดึเอาความเคารพในความคิดเห็นของกนัและกนั
ทั้งของเขาและของเรา ดว้ยการท างานใหส้มกบัหนา้ท่ีบทบาทของการเป็นแหล่งขอ้มูลและพี่เล้ียงโดยปราศจากการ
เขา้ไปควบคุม 

สรุป 

“วธีิการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม” เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์และเหมาะสมกบัผูน้ าไปใช้15 ส่วนค าวา่ 
“แนวทางเพื่อเขา้สู่การมีส่วนร่วม” นั้นเก่ียวกบัทศันคติท่ีงานน้ีตั้งมัน่คงอยูไ่ด ้ส่ิงส าคญัอนัดบัแรกคือการท างานกบั
คนและชุมชนของพวกเขา ดว้ยการหนุนใจใหพ้วกเขาห่วงใยซ่ึงกนัและกนั และท างานเพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกนั 
และเป็นแหล่งขอ้มูลและพี่เล้ียงโดยไม่เขา้ไปควบคุมพวกเขา การเป็นแหล่งขอ้มูลอาจหมายถึงการจดัหาขอ้มูลท่ีพวก
เขาเขา้ถึงไดท่ี้มีในภาษาอ่ืนใหเ้ป็นภาษาของเขา อาจเป็นการช่วยใหพ้วกเขาเรียนรู้วธีิการหาขอ้มูลดว้ยตนเอง ผา่น
ช่องทางอ่ืนนอกจากส่ือส่ิงพิมพ ์อาจเป็นการน าพวกเขาในการใชว้ธีิต่างๆท่ีจะช่วยให้พวกเขาเห็นขอ้มูลเก่ียวกบั
ชุมชนของตนเองท่ีพวกเขามองขา้มไป16 และช่วยในการน าขอ้มูลนั้นไปใช้17 แต่หลกัของวธีิการทุกอยา่งนั้นอยูท่ี่
ทศันคติท่ีวา่คนเหล่านั้นตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นนกับินเอง และเราเป็นเพียงผูร่้วมงานเท่านั้น 
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หมายเหตุ 

                                                 
1 วธีีการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เป็นขั้นตอนต่างๆท่ีใชเ้พื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในทุกๆ
ขั้นตอนของขบวนการพฒันา ตวัอยา่ง เช่น การท าแผนท่ีแบบมีส่วนร่วม การเก็บขอ้มูลแบบสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 
เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของสภาพของชุมชนในปัจจุบนั การให้คะแนน เพื่อวดัค่าการลงทุนและประโยชน์
ท่ีไดรั้บของกิจกรรมต่างๆ และการท าแผนท่ีตามจินตนาการและการคน้หาร่วมกนัเพื่อใหไ้ดส่ิ้งดีท่ีสุด เพื่อตดัสินใจ
วา่อะไรเป็นเป้าหมายของชุมชน 

2 Participatory Rural Appraisal (การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม), Participatory Learning and Action (การ
จดักระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม), Asset-Based Community Development (การพฒันาชุมชนโดย
อาศยัทรัพยสิ์นชุมชนเป็นฐาน), Groupe de Recherche et d’Appui pour l’Auto-Promotion Paysanne, และ 
Appreciative Inquiry (สุทรียสาธก), ตามล าดบั 

3 เผา่โคตาบาโต มาโนโบ (Cotabato Manobo) (ISO 639-3:mta) หรือท่ีรู้จกักนัวา่ดูลงักนั มาโนโบ (Dulangan 
Manobo) ผมพดูถึงพวกเขาสั้นๆวา่ “มาโนโบ” พวกเขาอาศยัอยูต่ามภูเขาในจงัหวดัซุลทนั กุดารัท ของเกาะมินดา
เนา 

4 พนัธ์ุพืชท่ีคนมาโนโบใช ้ไดแ้ก่ Acacia villosa, Calliandra calothyrsus, Desmodium rensonii, Flemingia 
macrophylla (หรือ F. congesta), และ Leucaena leucocephala. 

5 Zea mays, Phaseolus vulgaris, Manihot utilissima (esculenta) Pohl., และ Arachis hypogaea, ตามล าดบั 

6 Oreochromis spp., ปลาชนิดหน่ึงท่ีเหมาะกบัการเล้ียงในบ่อน ้าจืด 

7 คนมาโนโบอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลจากตลาดและมีรายไดน้อ้ยมาก ท าใหก้ารหาอาหารเล้ียงปลาหรือปุ๋ย (เพื่อเร่ง
การเติบโตของสาหร่ายส าหรับเป็นอาหารของปลา) เป็นไปไม่ได ้

888 คนมาโนโบปลูกขา้วดอย (ในท่ีแลง้) มานานตั้งแต่พวกเขาจ าความได ้แต่การผลิตขา้วนาชลประทานเป็นวธีิการ
ใหม่ มีบางคนท่ีเคยท างานในท่ีนาของผูม้าอยูใ่หม่จากท่ีราบต ่า และตอ้งการปรับวธีิการมาใช ้โดยผลผลิตของขา้ว

 



                                                                                                                                                                    

มกัเพิ่มเป็นสองเท่าจากการชลประทานโดยไม่ตอ้งเพิ่มปัจจยัการปลูกใดๆ เน่ืองจากการป้องกนัหญา้ไม่ใหโ้ต (พืช
ส่วนใหญ่ไม่สามารถโตไดใ้นท่ีน ้าขงั) และเป็นการหลีกเล่ียงปัญหาจากภยัแลง้ 

9
 น่ีเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งการจะท างานดว้ยโดยไม่ใหส้วนทางกบัวธีิการตามวฒันธรรมและความคิดเห็นของคนมาโนโบ 
แต่เราขาดความสามารถท่ีจะมองเห็นและไม่เขา้ใจวา่ควรจะท างานกบัพวกเขาอยา่งไร 
10 คุณดกัสาสจะอธิบายเร่ืองน้ีในเวิร์คชอปในการประชุมเดือนตุลาคม2013 ท่ี ECHO Asia Agriculture & 

Community Development Conference ในหวัขอ้ “Working within the Culture: A Method for Learning How,” 
ตามก าหนดเวลา 1:30-2:30 วนัท่ี 3 ตุลาคม 

11 คนมานาโบมีการติดต่อกบัชุมชนอ่ืนนอ้ยมากก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ตามธรรมเนียมแลว้พวกเขาจะท า
การเกษตรหมุนเวยีน เสริมดว้ยการล่าสัตว ์และเก็บของป่า งานหนกัเช่นการถางท่ีเพาะปลูกหรือเก็บเก่ียวนั้น จะมี
การรวบรวมคนท่ีเป็นญาติกนัมาช่วยกนัท า แต่จริงๆแลว้ไม่มีวงศต์ระกลูใดตระกลูหน่ึง เพราะแต่ละคนจะนบัญาติ
กนัจากทั้งฝ่ายพอ่และแม่ ท าใหแ้ต่ละคนมีญาติไม่เหมือนกนั และเน่ืองจากสาเหตุน้ีเครือญาติจึงไม่ไดท้  าใหส้ังคม
เป็นกลุ่มกอ้น ดงันั้นจึงมีล าดบัชั้นในครอบครัวท่ีไม่มาก ยิง่กวา่นั้น การพึ่งพาการเกษตรหมุนเวยีนของคนมานาโบ
ท าใหค้นอยูก่นัอยา่งไม่หนาแน่น ภายในหมู่บา้นหน่ึงจะมีครอบครัวอยูเ่พียงไม่ก่ีครอบครัวเท่านั้น จึงไม่ท าให้เกิด
การรวมอ านาจไปอยูท่ี่ใดท่ีหน่ึง ผูน้ าตามประเพณีของคนมานาโบเรียกวา่ดาตุ datù โดยถือวา่เป็นผูมี้อิทธิพลแต่ไม่
ค่อยท าอะไรท่ีถือเป็นการควบคุมมากนกั หนา้ท่ีหลกัของผูน้ าน้ีคือการระงบัความขดัแยง้เพื่อป้องกนัการฆ่าลา้ง
แคน้ 

12 ดู Fraiser (2007:144-146) เพิ่มเติม เก่ียวกบัพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัมานุษยวทิยา 

13 ทุเรียน (Durio zibethinus L.), มงัคุด (Garcinia mangostana L.), เงาะ (Nephelium lappaceum L.), มะม่วง 
(Mangifera indica L.), ลองกอง (Lansium domesticum) 

14 “ส้ม” (อาจเป็น Citrus reticulata) และ “ส้มจ๊ีด” (อาจเป็น X Citrofortunella microcarpa) เพิ่มมาในปีท่ีสอง 

15 ดูเพิ่มเติมท่ี EDN 69 (http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-
4DDA-B363-9B9733AAB8F1/edn69.pdf) and ECHO’s Technical Note on Participatory Mapping 
(http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB1-
74D9D8C3EDD4/Participatory_Mapping.pdf). Somesh Kumar’s Methods for Community Participation: A 
Complete Guide for Practitioners (published 2002) is a succinct and practical guide to a large number of 
participatory methods. 

16 เช่นจากการท าแผนท่ี การวเิคราะห์แรงงานตามฤดูกาล และแผนผงัเครือข่าย 

http://goo.gl/tCFtqh
http://goo.gl/ykYhLC


                                                                                                                                                                    
17 เช่น การใชก้ารวเิคราะห์ SWOT หรือการวิเคราะห์แรงเสริมแรงตา้น (force field analysis) 


