นวัตกรรมทางสังคมเพื0อการสร้ างสรรค์ วัฒนธรรมแห่ งความร่ วมมือแบบใหม่
ภาพสะท้ อนจากการทํากระบวนการนวัตกรรมในโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (UNDP) ประจําประเทศไทย

โดย พัทธมน รุ่งชวาลนนท์ Head of Solutions Mapping, UNDP Accelerator Lab Thailand
นอกจากโครงการแก้ ไขปั ญหามลภาวะทางอากาศซึ<ง UNDP Accelerator Lab Thailand ได้ ดําเนินการมาอย่าง
ต่อเนื<อง เรายังได้ มีโอกาสสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของ UNDP อีกมากมาย เราเริ< มต้ นการเดินทางด้ วยความตังใจที
J <จะช่วย
โครงการต่าง ๆ บูรณาการนวัตกรรมเข้ าในการทํางาน แต่ระหว่างทาง เรากลับเป็ นฝ่ ายได้ เรี ยนรู้ อย่างมากมาย ได้ เห็นว่า
กระบวนการทางนวัตกรรมทางสังคมแบบใดใช้ ได้ จริ ง ตรงไหนที<ยงั ติดขัดในทางปฏิบตั ิ การเรี ยนรู้ เหล่านี Jเป็ นสิ<งที<น่าสนใจมาก
สําหรั บฉัน ผู้เข้ าร่ วมงานกับ Accelerator Lab ได้ เพียง 1 ปี และยังถื อเป็ นน้ องใหม่ในวงการนวัตกรรม ต้ องสารภาพว่ามี
บางครังJ ที<เกิดคําถามขึ Jนในใจว่า หรื อแนวคิดและศัพท์แสงที<เราใช้ ในแวดวงนวัตกรรมนี Jเป็ นเพียง “เหล้ าเก่าในขวดใหม่” หรื อเรา
แค่กําลังตังชื
J <อใหม่ให้ กบั กรอบแนวคิดและวิธีการเดิม ๆ ที<มีอยู่แล้ ว อะไรคือประโยชน์ของกระบวนการนวัตกรรมทางสังคมที<
การพูดคุยแบบเดิม ๆ ให้ ไม่ได้ นี<แหละข้ อดีของการเป็ นคนนอก เรามักจะตังคํ
J าถามกับสิง< ที<เห็นเมื<อมองจากสายตาแห่งความไม่
คุ้นเคย ตอนนี Jเวลาผ่านไป 1 ปี ทุกคนอาจจะสงสัยว่าคําตอบที<เราได้ คืออะไร... ต้ องขอบคุณงานที< Accelerator Lab ได้ ทํา
ร่วมกับโครงการต่าง ๆ มากมาย ตังแต่
J โครงการพลิกโฉมระบบอาหารและการเกษตรชายแดนภาคใต้ ไปถึงโครงการความมัง< คง
ของมนุษย์เพื<อป้องกันแนวคิดสุดโต่งที<นิยมความรุ นแรง การทํางานร่ วมกับโครงการเหล่านี Jทําให้ เราได้ เห็นถึงข้ อจํากัดในการ
ขับเคลือ< นการเปลีย< นแปลงเชิงระบบในประเทศไทย และสิง< ที<กระบวนการนวัตกรรมสามารถมอบให้ เราได้
ถึงแม้ โครงการต่าง ๆ จะยังอยู่ระหว่างการดําเนินการ และยังต้ องเดินหน้ าต่อในการร่ วมกันออกแบบการแก้ ไขปั ญหา
เราพบว่า สิง< ที<เราได้ เรี ยนรู้ระหว่างทางมีคณ
ุ ค่าไม่น้อยไปกว่าคําตอบในการแก้ ไขปั ญหา จึงขอใช้ พื Jนที<บทความนี Jในการแบ่งปั น
การเรี ยนรู้ เกี<ยวกับกระบวนการนวัตกรรมทางสังคมในการการขับเคลื<อนการเปลี<ยนแปลงเชิงระบบ เพื<อนําไปสู่การพัฒนาที<
ยัง< ยืน
การสร้ างความร่ วมมือ: โครงสร้ างหรื อวัฒนธรรม?
พวกเราอาศัยอยู่ในโลกที<ความร่ วมมือไม่ใช่แค่สิ<งที< “ควรมี” อีก แต่เป็ นสิ<งที< “จําเป็ นต้ องมี” เพราะปั ญหาที<เรากําลัง
เผชิญมีความซับซ้ อนขึ Jนเรื< อย ๆ การเปลี<ยนแปลงเชิงระบบเพื<อแก้ ไขปั ญหาจึงจําเป็ นต้ องพึง< พาความพยายามจากทุกภาคส่วน
ในสังคม ไม่มีองค์กรหรื อภาคส่วนใดที<สามารถทํางานอย่างโดดเดี<ยวเพื<อบรรลุเป้าหมายได้ จึงไม่ใช่เรื< องน่าแปลกใจที<ทกุ คนจะ
พูดถึงการสร้ างความร่ วมมืออยู่ตลอดเวลา คําว่า “ความร่ วมมือ” กลายเป็ นคําสําคัญที<เราได้ ยินในทุก ๆ วงประชุม อย่างไรก็
ตาม แต่ละคนอาจมีมมุ มองเรื< องการสร้ างความร่ วมมือที<แตกต่างกันไป บางคนเน้ นการพัฒนาโครงสร้ างซึ<งเอื Jอให้ เกิดการ

ทํางานร่ วมกัน เช่น การลงนามความร่ วมมือ การตังJ คณะกรรมการร่ วม และการเปลี<ยนแปลงกฎฎระเบียบต่าง ๆ เป็ นต้ น
ในขณะที<บางคนเห็นแย้ งว่า เรามีโครงสร้ างสําหรับความร่ วมมืออยู่แล้ ว แต่สิ<งที<เราต้ องเปลี<ยนคือวิธีการในการทํางานร่ วมกัน
พูดง่าย ๆ คือ การสร้ างความร่ วมมือเป็ นประเด็นเชิงวัฒนธรรมมากกว่าประเด็นเชิงโครงสร้ าง โดยส่วนตัว คิดว่าคําตอบไม่
จําเป็ นต้ องเป็ นอย่างใดอย่างหนึ<ง เราต้ องการทังโครงสร้
J
างและวัฒนธรรมการทํางานที<เหมาะสมเพื<อผลักดันการเปลี<ยนแปลง
เชิงระบบ แต่ข้อคิดสําคัญคือ เราไม่ควรมองข้ ามบทบาทของวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ และกระบวนการที<ไม่เป็ นทางการ
ทังหลาย
J
เราอาจมีคณะทํางานระหว่างองค์กรและโครงสร้ างทางการต่าง ๆ เพื<ออํานวยความสะดวกในการทํางานร่ วมกัน แต่
หากเรายังทํางานในแบบเดิม ๆ ยึดเป้าหมายขององค์กรของตนเป็ นตัวตังJ ความร่ วมมือที<แท้ จริ งจะไม่มีทางเกิดขึ Jนเลย ในทาง
ตรงกันข้ าม เราได้ เห็นหลากหลายตัวอย่างที<เงื<อนไขเชิงโครงสร้ างไม่เป็ นใจ แต่คนทํางานในระดับปฏิบตั ิการมีความสัมพันธ์อนั
ดี เข้ าใจกัน และพยายามหาทางออกในการทํางานร่วมกัน (ถึงแม้ จะเหนื<อยหน่อย แต่ก็ได้ ผลสําเร็ จในหลายกรณี)
แล้ วอะไรล่ะคือปั จจัยสู่วัฒนธรรมแห่งความร่ วมมือที<เราสังเกตเห็น? ข้ อแรกคือความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ เป็ น
พื Jนฐานของความร่ วมมือที<จะนําไปสู่ความสําเร็ จ ฟั งดูง่าย ใคร ๆ ก็น่าจะรู้ ข้อเท็จจริ งนี J แต่เมื<อเราย้ อนมองถึงการริ เริ< มความ
ร่ วมมือ บ่อยครังJ ที<เราเห็นจุดเริ< มต้ นเกิดขึ Jนในห้ องประชุมบรรยากาศสุดแสนจะเป็ นทางการ มีพิธีการต่าง ๆ ชวนตัวเกร็ งเต็มไป
หมด เราอาจต้ องลองกลับมาถามตัวเองว่า บรรยากาศแบบนี เJ หมาะกับการสร้ างความสัมพันธ์ มากแค่ไหน หรื อเรากํ าลัง
มองข้ ามพลังของความสัมพันธ์ในการบ่มเพาะให้ ความร่วมมืองอกงาม ตรงนี Jแหละคือจุดที<กระบวนการนวัตกรรมทางสังคมเข้ า
มามีบทบาทสร้ างความเปลี<ยนแปลง หลากหลายเครื< องมือถูกออกแบบมาช่วยให้ คนที<คิดต่างสามารถคุยกันได้ ชวนทุกคนก้ าว
ออกจากกรอบความคิดเดิมที<ค้ นุ เคย ถอดหมวกและวางโครงสร้ างทางอํานาจลงชัว< ขณะ และรับฟั งกันอย่างเปิ ดใจในฐานะคน
ที<เท่าเทียม นําไปสูก่ ารมองปั ญหาจากมุมใหม่ ๆ และการตังเป้
J าหมายร่วมกันอย่างแท้ จริ ง
ในเวิร์คช็อปเรื< องแนวทางความมั<งคงของมนุษย์ เพื< อป้องกันแนวคิดสุดโต่งที< นิยมความรุ นแรง ที มงานออกแบบ
กระบวนการชวนให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมถอดหมวกความเป็ น “ภาครัฐ” และ “ภาคประชาสังคม” ชวนทุกคนกลับมาสะท้ อนประสบการณ์
ส่วนตัว อะไรที<ทําให้ เราแต่ละคนรู้ สึกมัน< คงปลอดภัย และอะไรที<ทําให้ ร้ ู สึกไม่มนั< คง ไม่ว่าคุณจะเป็ นเจ้ าหน้ าที<ภาครั ฐหรื อ
คนทํางานภาคประชาสังคม สุดท้ ายแล้ ว เราทุกคนต่างเป็ นประชาชนที<ล้วนได้ รับผลกระทบจากประเด็นความมัน< คงของมนุษย์
เราทุกคนต่างต้ องการมีชีวิตที<ปลอดภัยมัน< คง นี<คือจุดร่ วมที<พวกเรามี เป็ นหมุดหมายปลายทางที<พวกเราทุกคนหวังจะไปให้ ถึง
ไม่ว่าจะมาจากองค์ กรใด อีกหนึ<งตัวอย่างคือการจัดให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมลองสวมบทบาทขององค์ กรอื<น พิจารณาว่าจะจัดการกับ
สถานการณ์ความรุ นแรงอย่างไร กิจกรรมลักษณะนี Jชวนให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมออกจากกรอบที<ค้ นุ เคย มองจากมุมของผู้อื<น เห็นจุดร่ วม
และจุดต่าง ให้ เกิดความเข้ าใจระหว่างกันมากขึ Jน เมื<อเราวางรากฐานให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างภาคส่วนแล้ ว โครงการ
จะเดินต่อโดยเปิ ดรั บข้ อเสนอโครงการซึ<งเป็ นความร่ วมมือระหว่างภาคส่วน เพื<อให้ เกิดการลงมือทํางานร่ วมกันอย่างเป็ น
รูปธรรม

ความล้ มเหลว และข้ อจํากัด ในฐานะจุดกําเนิดของความร่ วมมือ
การเป็ นคนคาดหวังความสมบูรณ์แบบทําให้ เรากลัวข้ อผิดพลาดและความล้ มเหลวมากกว่าสิง< ใด และเราคงไม่ใช่คน
เดียวที<ร้ ู สกึ แบบนี J เพราะวัฒนธรรมไทยให้ คณ
ุ ค่ากับความเป็ นเลิศ โดยมักสอนให้ เราทําตามวิถีทางดังเดิ
J มและแนวปฏิบตั ิที<ดี
ต่าง ๆ ระบบการศึกษาของไทยที<เน้ นการท่องจํามากกว่าการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์ เป็ นภาพสะท้ อน
อย่างดี การมาจากวัฒนธรรมแบบนี Jทําให้ ร้ ูสกึ ประหลาดใจเป็ นอย่างยิ<งเมื<อได้ ฟังเพื<อนร่ วมงานในเครื อข่าย Accelerator Lab
ระดับโลกพูดว่า “ความไม่สมบูรณ์แบบเชื Jอเชิญให้ เกิดความมีสว่ นร่วม” ฟั งแล้ วชะงักไปชัว< ขณะ และทําให้ เกิดการเปลี<ยนแปลง
ทางความคิด หลุดออกจากการคาดหวังความสมบูรณ์แบบที<เคยยึดถือมานาน แนวคิดนี Jถูกสะท้ อนอีกครังJ ในเวิร์คช็อป “พลิก
โฉมระบบอาหารและการเกษตรชายแดนใต้ ผ่านนวัตกรรมและนโยบายสาธารณะ” ซึง< จัดโดย UNDP, Thailand Policy Lab
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การออกแบบเวิร์คช็อปเน้ นให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมได้ ทบทวนและสะท้ อนภาพเส้ นทางในการทํางานของตนเอง สิ<งที<ทํา และ
ความรู้ สึกที<เกิดขึ Jน จากนันJ ผู้เข้ าร่ วมจากต่างภาคส่วนมีโอกาสได้ เรี ยนรู้ เส้ นทางของเพื<อน เช่น ผู้แทนจากภาครัฐได้ ไล่เรี ยง
เส้ นทางการทํางานเพื<อยกระดับศักยภาพการเป็ นผู้ประกอบการของเกษตรกรรายย่อย จากนันJ วนไปรับฟั งเส้ นทางของภาค
ประชาสังคมที<ทํางานในประเด็นเดียวกันนี J และให้ ข้อเสนอเกี<ยวกับโอกาสในการทํางานต่อยอด ผู้แทนภาคประชาสังคมเองก็
ทํากระบวนการเดียวกัน เพื<อเรี ยนรู้และแนะนําโอกาสในการพัฒนาการทํางานของภาครัฐ การทบทวนเส้ นทางเหล่านี Jทําให้ เรา
ได้ เห็นถึงปั ญหาและข้ อจํากัดต่าง ๆ จากมุมมองของเจ้ าของเรื< องเอง การยอมรับถึงปั ญหาและข้ อจํากัดอย่างเปิ ดเผยและจริ งใจ
เป็ นจุดเริ< มต้ นของความเข้ าใจกันอย่างแท้ จริ ง อันจะนําไปสูค่ วามร่ วมมือเพื<อพากันก้ าวข้ ามข้ อจํากัดของแต่ละฝ่ าย ผู้แทนจาก
ภาครั ฐท่านหนึ<งสะท้ อนว่า ปกติเรามักจะนําเสนอแต่ผลงานความสําเร็ จขององค์ กร ไม่ค่อยมีการพูดคุยถึงข้ อจํากัดอย่าง
ตรงไปตรงมา จึงถือเป็ นประสบการณ์ใหม่ที<ดีมาก เพราะการยอมรับข้ อจํากัดนําไปสูก่ ารมองหาทางออก ซึง< อาจจะเกิดขึ Jนจาก
การจับมือกับภาคประชาสังคม
การยอมรั บข้ อกําจัดและความล้ มเหลวจึงอาจนับได้ ว่าเป็ นองค์ประกอบที<สองของการสร้ างวัฒนธรรมแห่งความ
ร่วมมือ ในระดับบุคคล การเปิ ดเผยความเปราะบางเป็ นสิง< ที<ทําให้ เรารู้สกึ ใกล้ ชิดกันมากขึ Jน และเป็ นหนึง< ในเมล็ดพันธุ์ที<จะช่วย
เสริ มสร้ างความเชื<อใจระหว่างกัน ในระดับองค์กร การแบ่งปั นเรื< องราวความล้ มเหลวและข้ อจํากัดช่วยสร้ างพื Jนที<การเรี ยนรู้
และเชิญชวนให้ เกิดความร่ วมมือเพื<อก้ าวข้ ามข้ อจํากัดซึง< แต่ละองค์กรไม่สามารถจัดการได้ ด้วยตนเอง ด้ วยเหตุนี J กระบวนการ
นวัตกรรมทางสังคมจึงชวนให้ ทุกคนทบทวนข้ อด้ อยต่าง ๆ จากมุมมองเชิงบวก ชวนพวกเราเปลี<ยนทัศนคติมาให้ คณ
ุ ค่ากับ
ความไม่สมบูรณ์แบบให้ มากขึ Jน เห็นถึงคุณค่าด้ านการเรี ยนรู้ และโอกาสในการสร้ างความร่วมมือ อีกหนึง< ทัศนคติสําคัญที<ซอ่ น
อยูใ่ นเรื< องนี Jคือความถ่อมตนที<เราทุกคนควรมี ไม่มีใครที<สามารถแก้ ปัญหาทังหมดได้
J
ด้วยตนเอง มุมมองนี Jช่วยให้ เราเห็นคุณค่า
ของการโอบรับความหลากหลาย ถึงแม้ ในปั จจุบนั การยอมรับความหลากหลายจะเป็ นแนวคิดที<ดสู วยงาม แต่การปฎิบตั ิจริ งไม่
ง่ายเสมอไป ไม่แปลกเลยถ้ าเราจะรู้ สึกว่าการคุยกับคนที<คิดเหมือนกันง่ายกว่าคุยกับคนเห็นต่าง แต่เมื<อเรายอมรับว่ามีข้อ
กําจัดที<ต้องอาศัยเพื<อนผู้เห็นต่างมาช่วยปลดล็อค พาเราไปเห็นมุมมองใหม่ ๆ หรื อชวนลองทําอะไรที<แตกต่างเพื<อก้ าวข้ าม
ข้ อจํากัดเดิม ๆ เมื<อนันเราจะตระหนั
J
กถึงคุณค่าของความหลากหลาย ความถ่อมตนทําให้ เราเข้ าใจว่าความหลากหลายคือสิง< ที<
เราขาดไม่ได้ เลย

ส่ งท้ าย (สําหรั บตอนนี)M
การเปลี<ยนแปลงเชิงระบบใด ๆ ต้ องเริ< มจากความเข้ าใจเชิงลึกเกี<ยวกับระบบและผู้คนที<ทําให้ ระบบเหล่านันมี
J ชีวิต
เมื<อนันJ เราจึงจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื<อนการเปลี<ยนแปลง คําถามคือเราจะได้ ความเข้ าใจอันลึกซึ Jงนันจากที
J
<
ไหน สุดท้ ายคงหนีไม่พ้นการพูดคุยและรับฟั งกัน ซึง< เป็ นสิ<งที<พดู ง่าย แต่ความเป็ นจริ งคือ พวกเราอยูใ่ นโครงสร้ างความสัมพันธ์
เชิงอํานาจที<ซบั ซ้ อน ทําให้ การฟั งกันไม่ง่ายอย่างที<พดู ภารกิจขององค์กร ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ กฎระเบียบต่าง ๆ ฯลฯ ล้ วน
เป็ นเครื< องพันธนาการที<กําหนดลักษณะปฏิสมั พันธ์ที<เรามีตอ่ กัน เครื< องมือและกระบวนการนวัตกรรมทางสังคมจึงมีบทบาทใน
การพาเราออกจากกรอบต่ า ง ๆ เหมื อ นที< ภ าษากํ า หนดวิ ธี คิ ด วิ ธี ที< เ ราคุย กัน สามารถเปลี< ย นผลลัพ ธ์ ข องการพูด คุย ได้
กระบวนการทางนวัตกรรมซึง< ยึดคนเป็ นศูนย์กลางกระตุกให้ เราหลุดออกจากกรอบเดิม ๆ และเริ< มต้ นบทสนทนาที<มีความหมาย
จริ ง ๆ ไม่ใช่แค่นําเสนอภาพลักษณ์ที<ดสู มบูรณ์แบบ แต่เริ< มสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างกัน เรี ยนรู้ จากความผิดพลาดล้ มเหลว
และบ่มเพาะความร่ วมมือซึง< จะพาเราก้ าวข้ ามข้ อจํากัดของกันและกัน สรุ ปสันJ ๆ คือกระบวนการนวัตกรรมทางสังคมสามารถ
ช่ว ยสร้ างวัฒ นธรรมแห่ง ความร่ ว มมื อ และด้ ว ยวัฒ นธรรมใหม่นี J เราอาจได้ เ ห็น ผู้ค นเรี ย กร้ องและร่ ว มกัน ขับ เคลื< อ นการ
เปลีย< นแปลงเชิงโครงสร้ างที<เราหวังจะเห็นด้ วยเช่นกัน
ถึงแม้ จะเห็นถึงประโยชน์ ของกระบวนการนวัตกรรมมากมายอย่างที<กล่าวมา ยังมีหลายครังJ ที<ร้ ู สึกไม่สบายใจกับ
ความหมกมุน่ ใน “เครื< องมือทางนวัตกรรม” และอีกหลายครังJ ที<ร้ ูสกึ ว่า “เครื< องมือแฟนซี” ยากต่อการเข้ าใจของผู้มีสว่ นเกี<ยวข้ อง
ในระดับท้ องถิ<น กลายเป็ นบทเรี ยนเตือนตัวเองเสมอว่า ต้ องไม่ลืมว่าเรากําลังทํากระบวนการเหล่านีเJ พื<ออะไร เราต้ องการ
ผลลัพธ์อะไรจากกระบวนการทังหมด
J
เพื<อไม่ให้ เราหลงทางไปกับเครื< องมือทางนวัตกรรมที<เปรี ยบเสมือนกล่องของเล่นอันกว้ าง
ใหญ่ราวมหาสมุทร นอกจากนี J เราต้ องไม่เข้ าใจผิดว่าเครื< องมือนวัตกรรมทางสังคมเป็ นเพียงหนทางเดียวสูก่ ารพูดคุยอย่างเปิ ด
ใจ การผสมผสานวิธีการแบบดังเดิ
J มสามารถพาเราไปสูจ่ ดุ หมายได้ เช่นเดียวกัน แต่ข้อได้ เปรี ยบหนึง< ของกระบวนการนวัตกรรม
ทางสังคมคือการเป็ น “สิ<งใหม่และเซ็กซี<” ซึง< ทําให้ หลายคนเปิ ดรับได้ ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม การทําให้ กระบวนการง่ายต่อการ
เข้ าใจเป็ นเรื< องจําเป็ น หากเราต้ องการจะบูรณาการนวัตกรรมทางสังคมในระดับท้ องถิ<น การทําให้ กระบวนการดูซบั ซ้ อนอาจดี
ต่อการหาทุนสนับสนุนโครงการ แต่การทําให้ งา่ ยต่างหากเป็ นสิง< ที<จะนําไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริ ง
หากเรามีจุดหมายที<ชดั เจนและปรับเครื< องมือนวัตกรรมทางสังคมให้ เหมาะกับบริ บทท้ องถิ<น เชื<อว่าเราจะเห็นการ
พูดคุยที<มีความเป็ นมนุษย์เพิ<มมากขึ Jน และนี<คือสิ<งที<ทีมงาน UNDP มุ่งมัน< สร้ างสรรค์ เพื<อปูทางสูก่ ารพัฒนานวัตกรรมที<ยดึ คน
เป็ นศูนย์กลาง คํานึงถึงทังผู
J ้ ปฏิบตั ิและผู้รับประโยชน์ ซึง< จะทําให้ เราสามารถเปลี<ยนแปลงโลกให้ มีความยัง< ยืน และไม่ทิ Jงใครไว้
ข้ างหลัง

