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 นอกจากโครงการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศซึ<ง UNDP Accelerator Lab Thailand ได้ดําเนินการมาอย่าง

ต่อเนื<อง เรายงัได้มีโอกาสสนบัสนนุโครงการต่าง ๆ ของ UNDP อีกมากมาย เราเริ<มต้นการเดินทางด้วยความตั Jงใจที<จะช่วย

โครงการต่าง ๆ บูรณาการนวัตกรรมเข้าในการทํางาน แต่ระหว่างทาง เรากลบัเป็นฝ่ายได้เรียนรู้อย่างมากมาย ได้เห็นว่า

กระบวนการทางนวตักรรมทางสงัคมแบบใดใช้ได้จริง ตรงไหนที<ยงัติดขดัในทางปฏิบตัิ การเรียนรู้เหลา่นี Jเป็นสิ<งที<น่าสนใจมาก

สําหรับฉัน ผู้ เข้าร่วมงานกับ Accelerator Lab ได้เพียง 1 ปี และยังถือเป็นน้องใหม่ในวงการนวตักรรม ต้องสารภาพว่ามี

บางครั Jงที<เกิดคําถามขึ Jนในใจวา่ หรือแนวคดิและศพัท์แสงที<เราใช้ในแวดวงนวตักรรมนี Jเป็นเพียง “เหล้าเก่าในขวดใหม”่ หรือเรา

แค่กําลงัตั Jงชื<อใหม่ให้กบักรอบแนวคิดและวิธีการเดิม ๆ ที<มีอยู่แล้ว อะไรคือประโยชน์ของกระบวนการนวตักรรมทางสงัคมที<

การพดูคยุแบบเดมิ ๆ ให้ไมไ่ด้ นี<แหละข้อดีของการเป็นคนนอก เรามกัจะตั Jงคําถามกบัสิ<งที<เหน็เมื<อมองจากสายตาแหง่ความไม่

คุ้นเคย ตอนนี Jเวลาผ่านไป 1 ปี ทกุคนอาจจะสงสยัว่าคําตอบที<เราได้คืออะไร... ต้องขอบคณุงานที<  Accelerator Lab ได้ทํา

ร่วมกบัโครงการตา่ง ๆ มากมาย ตั Jงแตโ่ครงการพลกิโฉมระบบอาหารและการเกษตรชายแดนภาคใต้ ไปถงึโครงการความมั<งคง

ของมนษุย์เพื<อป้องกนัแนวคิดสดุโต่งที<นิยมความรุนแรง การทํางานร่วมกบัโครงการเหล่านี Jทําให้เราได้เห็นถึงข้อจํากดัในการ

ขบัเคลื<อนการเปลี<ยนแปลงเชิงระบบในประเทศไทย และสิ<งที<กระบวนการนวตักรรมสามารถมอบให้เราได้ 
 
 ถึงแม้โครงการตา่ง ๆ จะยงัอยู่ระหวา่งการดําเนินการ และยงัต้องเดินหน้าตอ่ในการร่วมกนัออกแบบการแก้ไขปัญหา 
เราพบวา่ สิ<งที<เราได้เรียนรู้ระหวา่งทางมีคณุคา่ไมน้่อยไปกวา่คําตอบในการแก้ไขปัญหา จงึขอใช้พื Jนที<บทความนี Jในการแบง่ปัน

การเรียนรู้เกี<ยวกบักระบวนการนวตักรรมทางสงัคมในการการขบัเคลื<อนการเปลี<ยนแปลงเชิงระบบ เพื<อนําไปสู่การพฒันาที<

ยั<งยืน 
 
การสร้างความร่วมมือ: โครงสร้างหรือวัฒนธรรม? 
 พวกเราอาศยัอยู่ในโลกที<ความร่วมมือไม่ใช่แค่สิ<งที< “ควรมี” อีก แต่เป็นสิ<งที< “จําเป็นต้องมี” เพราะปัญหาที<เรากําลงั

เผชิญมีความซบัซ้อนขึ Jนเรื<อย ๆ การเปลี<ยนแปลงเชิงระบบเพื<อแก้ไขปัญหาจงึจําเป็นต้องพึ<งพาความพยายามจากทกุภาคสว่น

ในสงัคม ไมมี่องค์กรหรือภาคสว่นใดที<สามารถทํางานอยา่งโดดเดี<ยวเพื<อบรรลเุปา้หมายได้ จงึไมใ่ช่เรื<องน่าแปลกใจที<ทกุคนจะ

พดูถึงการสร้างความร่วมมืออยู่ตลอดเวลา คําว่า “ความร่วมมือ” กลายเป็นคําสําคญัที<เราได้ยินในทกุ ๆ วงประชมุ อย่างไรก็

ตาม แต่ละคนอาจมีมมุมองเรื<องการสร้างความร่วมมือที<แตกต่างกันไป บางคนเน้นการพฒันาโครงสร้างซึ<งเอื Jอให้เกิดการ



ทํางานร่วมกัน เช่น การลงนามความร่วมมือ การตั Jงคณะกรรมการร่วม และการเปลี<ยนแปลงกฎฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น 

ในขณะที<บางคนเห็นแย้งว่า เรามีโครงสร้างสําหรับความร่วมมืออยู่แล้ว แต่สิ<งที<เราต้องเปลี<ยนคือวิธีการในการทํางานร่วมกนั 

พูดง่าย ๆ คือ การสร้างความร่วมมือเป็นประเด็นเชิงวฒันธรรมมากกว่าประเด็นเชิงโครงสร้าง โดยส่วนตวั คิดว่าคําตอบไม่

จําเป็นต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ<ง เราต้องการทั Jงโครงสร้างและวฒันธรรมการทํางานที<เหมาะสมเพื<อผลกัดนัการเปลี<ยนแปลง

เชิงระบบ แต่ข้อคิดสําคัญคือ เราไม่ควรมองข้ามบทบาทของวัฒนธรรม ความสมัพันธ์ และกระบวนการที<ไม่เป็นทางการ

ทั Jงหลาย เราอาจมีคณะทํางานระหว่างองค์กรและโครงสร้างทางการต่าง ๆ เพื<ออํานวยความสะดวกในการทํางานร่วมกนั แต่

หากเรายงัทํางานในแบบเดิม ๆ ยดึเปา้หมายขององค์กรของตนเป็นตวัตั Jง ความร่วมมือที<แท้จริงจะไม่มีทางเกิดขึ Jนเลย ในทาง

ตรงกนัข้าม เราได้เห็นหลากหลายตวัอยา่งที<เงื<อนไขเชิงโครงสร้างไมเ่ป็นใจ แตค่นทํางานในระดบัปฏิบตัิการมีความสมัพนัธ์อนั

ดี เข้าใจกนั และพยายามหาทางออกในการทํางานร่วมกนั (ถงึแม้จะเหนื<อยหนอ่ย แตก็่ได้ผลสาํเร็จในหลายกรณี)  
 
 แล้วอะไรล่ะคือปัจจัยสู่วัฒนธรรมแห่งความร่วมมือที<เราสงัเกตเห็น? ข้อแรกคือความสมัพันธ์ ความสมัพันธ์เป็น

พื Jนฐานของความร่วมมือที<จะนําไปสู่ความสําเร็จ ฟังดงู่าย ใคร ๆ ก็น่าจะรู้ข้อเท็จจริงนี J แต่เมื<อเราย้อนมองถึงการริเริ<มความ

ร่วมมือ บอ่ยครั Jงที<เราเห็นจดุเริ<มต้นเกิดขึ Jนในห้องประชมุบรรยากาศสดุแสนจะเป็นทางการ มีพิธีการตา่ง ๆ ชวนตวัเกร็งเต็มไป

หมด เราอาจต้องลองกลบัมาถามตัวเองว่า บรรยากาศแบบนี Jเหมาะกับการสร้างความสมัพันธ์มากแค่ไหน หรือเรากําลงั

มองข้ามพลงัของความสมัพนัธ์ในการบม่เพาะให้ความร่วมมืองอกงาม ตรงนี Jแหละคือจดุที<กระบวนการนวตักรรมทางสงัคมเข้า

มามีบทบาทสร้างความเปลี<ยนแปลง หลากหลายเครื<องมือถกูออกแบบมาช่วยให้คนที<คิดตา่งสามารถคยุกนัได้ ชวนทกุคนก้าว

ออกจากกรอบความคิดเดิมที<คุ้นเคย ถอดหมวกและวางโครงสร้างทางอํานาจลงชั<วขณะ และรับฟังกนัอย่างเปิดใจในฐานะคน

ที<เทา่เทียม นําไปสูก่ารมองปัญหาจากมมุใหม ่ๆ และการตั Jงเปา้หมายร่วมกนัอยา่งแท้จริง 
 
 ในเวิร์คช็อปเรื<องแนวทางความมั<งคงของมนุษย์เพื<อป้องกันแนวคิดสุดโต่งที<นิยมความรุนแรง ทีมงานออกแบบ

กระบวนการชวนให้ผู้ เข้าร่วมถอดหมวกความเป็น “ภาครัฐ” และ “ภาคประชาสงัคม” ชวนทกุคนกลบัมาสะท้อนประสบการณ์

ส่วนตวั อะไรที<ทําให้เราแต่ละคนรู้สึกมั<นคงปลอดภัย และอะไรที<ทําให้รู้สึกไม่มั<นคง ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที<ภาครัฐหรือ

คนทํางานภาคประชาสงัคม สดุท้ายแล้ว เราทกุคนตา่งเป็นประชาชนที<ล้วนได้รับผลกระทบจากประเดน็ความมั<นคงของมนษุย์ 

เราทกุคนตา่งต้องการมีชีวิตที<ปลอดภยัมั<นคง นี<คือจดุร่วมที<พวกเรามี เป็นหมดุหมายปลายทางที<พวกเราทกุคนหวงัจะไปให้ถึง 

ไม่ว่าจะมาจากองค์กรใด อีกหนึ<งตวัอย่างคือการจัดให้ผู้ เข้าร่วมลองสวมบทบาทขององค์กรอื<น พิจารณาว่าจะจัดการกับ

สถานการณ์ความรุนแรงอย่างไร กิจกรรมลกัษณะนี Jชวนให้ผู้ เข้าร่วมออกจากกรอบที<คุ้นเคย มองจากมมุของผู้ อื<น เห็นจดุร่วม

และจดุตา่ง ให้เกิดความเข้าใจระหว่างกนัมากขึ Jน เมื<อเราวางรากฐานให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งภาคสว่นแล้ว โครงการ

จะเดินต่อโดยเปิดรับข้อเสนอโครงการซึ<งเป็นความร่วมมือระหว่างภาคส่วน เพื<อให้เกิดการลงมือทํางานร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

 



 
 
 
ความล้มเหลว และข้อจาํกัด ในฐานะจุดกาํเนิดของความร่วมมือ  
 
 การเป็นคนคาดหวงัความสมบรูณ์แบบทําให้เรากลวัข้อผิดพลาดและความล้มเหลวมากกวา่สิ<งใด และเราคงไมใ่ช่คน

เดียวที<รู้สกึแบบนี J เพราะวฒันธรรมไทยให้คณุค่ากบัความเป็นเลิศ โดยมกัสอนให้เราทําตามวิถีทางดั Jงเดิมและแนวปฏิบตัิที<ดี

ต่าง ๆ ระบบการศึกษาของไทยที<เน้นการท่องจํามากกว่าการพฒันาทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์เป็นภาพสะท้อน

อย่างดี การมาจากวฒันธรรมแบบนี Jทําให้รู้สกึประหลาดใจเป็นอย่างยิ<งเมื<อได้ฟังเพื<อนร่วมงานในเครือข่าย Accelerator Lab 

ระดบัโลกพดูวา่ “ความไมส่มบรูณ์แบบเชื Jอเชิญให้เกิดความมีสว่นร่วม” ฟังแล้วชะงกัไปชั<วขณะ และทําให้เกิดการเปลี<ยนแปลง

ทางความคิด หลดุออกจากการคาดหวงัความสมบรูณ์แบบที<เคยยึดถือมานาน แนวคิดนี Jถกูสะท้อนอีกครั Jงในเวิร์คช็อป “พลิก

โฉมระบบอาหารและการเกษตรชายแดนใต้ผ่านนวตักรรมและนโยบายสาธารณะ” ซึ<งจดัโดย UNDP, Thailand Policy Lab 
และสาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
 
 การออกแบบเวิร์คช็อปเน้นให้ผู้ เข้าร่วมได้ทบทวนและสะท้อนภาพเส้นทางในการทํางานของตนเอง สิ<งที<ทํา และ

ความรู้สึกที<เกิดขึ Jน จากนั Jน ผู้ เข้าร่วมจากต่างภาคส่วนมีโอกาสได้เรียนรู้เส้นทางของเพื<อน เช่น ผู้ แทนจากภาครัฐได้ไล่เรียง

เส้นทางการทํางานเพื<อยกระดบัศกัยภาพการเป็นผู้ประกอบการของเกษตรกรรายย่อย จากนั Jน วนไปรับฟังเส้นทางของภาค

ประชาสงัคมที<ทํางานในประเด็นเดียวกนันี J และให้ข้อเสนอเกี<ยวกบัโอกาสในการทํางานต่อยอด ผู้แทนภาคประชาสงัคมเองก็

ทํากระบวนการเดียวกนั เพื<อเรียนรู้และแนะนําโอกาสในการพฒันาการทํางานของภาครัฐ การทบทวนเส้นทางเหลา่นี Jทําให้เรา

ได้เหน็ถงึปัญหาและข้อจํากดัตา่ง ๆ จากมมุมองของเจ้าของเรื<องเอง การยอมรับถงึปัญหาและข้อจํากดัอยา่งเปิดเผยและจริงใจ

เป็นจดุเริ<มต้นของความเข้าใจกนัอย่างแท้จริง อนัจะนําไปสูค่วามร่วมมือเพื<อพากนัก้าวข้ามข้อจํากดัของแตล่ะฝ่าย ผู้แทนจาก

ภาครัฐท่านหนึ<งสะท้อนว่า ปกติเรามักจะนําเสนอแต่ผลงานความสําเร็จขององค์กร ไม่ค่อยมีการพูดคุยถึงข้อจํากัดอย่าง

ตรงไปตรงมา จงึถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที<ดีมาก เพราะการยอมรับข้อจํากดันําไปสูก่ารมองหาทางออก ซึ<งอาจจะเกิดขึ Jนจาก

การจบัมือกบัภาคประชาสงัคม  
 
 การยอมรับข้อกําจัดและความล้มเหลวจึงอาจนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที<สองของการสร้างวฒันธรรมแห่งความ

ร่วมมือ ในระดบับคุคล การเปิดเผยความเปราะบางเป็นสิ<งที<ทําให้เรารู้สกึใกล้ชิดกนัมากขึ Jน และเป็นหนึ<งในเมลด็พนัธุ์ที<จะช่วย

เสริมสร้างความเชื<อใจระหว่างกนั ในระดบัองค์กร การแบ่งปันเรื<องราวความล้มเหลวและข้อจํากดัช่วยสร้างพื Jนที<การเรียนรู้ 

และเชิญชวนให้เกิดความร่วมมือเพื<อก้าวข้ามข้อจํากดัซึ<งแตล่ะองค์กรไม่สามารถจดัการได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตนีุ J กระบวนการ

นวตักรรมทางสงัคมจึงชวนให้ทุกคนทบทวนข้อด้อยต่าง ๆ จากมมุมองเชิงบวก ชวนพวกเราเปลี<ยนทศันคติมาให้คณุค่ากับ

ความไมส่มบรูณ์แบบให้มากขึ Jน เห็นถงึคณุคา่ด้านการเรียนรู้และโอกาสในการสร้างความร่วมมือ อีกหนึ<งทศันคติสําคญัที<ซอ่น

อยูใ่นเรื<องนี Jคือความถ่อมตนที<เราทกุคนควรมี ไมมี่ใครที<สามารถแก้ปัญหาทั Jงหมดได้ด้วยตนเอง มมุมองนี Jชว่ยให้เราเห็นคณุคา่

ของการโอบรับความหลากหลาย ถงึแม้ในปัจจบุนัการยอมรับความหลากหลายจะเป็นแนวคิดที<ดสูวยงาม แตก่ารปฎิบตัิจริงไม่

ง่ายเสมอไป ไม่แปลกเลยถ้าเราจะรู้สึกว่าการคุยกับคนที<คิดเหมือนกันง่ายกว่าคุยกับคนเห็นต่าง แต่เมื<อเรายอมรับว่ามีข้อ

กําจดัที<ต้องอาศยัเพื<อนผู้ เห็นต่างมาช่วยปลดล็อค พาเราไปเห็นมมุมองใหม่ ๆ หรือชวนลองทําอะไรที<แตกต่างเพื<อก้าวข้าม

ข้อจํากดัเดิม ๆ เมื<อนั Jนเราจะตระหนกัถงึคณุคา่ของความหลากหลาย ความถ่อมตนทําให้เราเข้าใจวา่ความหลากหลายคือสิ<งที<

เราขาดไมไ่ด้เลย 
 



 
ส่งท้าย (สาํหรับตอนนี M) 
 การเปลี<ยนแปลงเชิงระบบใด ๆ ต้องเริ<มจากความเข้าใจเชิงลึกเกี<ยวกบัระบบและผู้คนที<ทําให้ระบบเหล่านั Jนมีชีวิต 

เมื<อนั Jน เราจึงจะมีโอกาสบรรลเุป้าหมายในการขบัเคลื<อนการเปลี<ยนแปลง คําถามคือเราจะได้ความเข้าใจอนัลกึซึ Jงนั Jนจากที<

ไหน สดุท้ายคงหนีไมพ้่นการพดูคยุและรับฟังกนั ซึ<งเป็นสิ<งที<พดูง่าย แตค่วามเป็นจริงคือ พวกเราอยูใ่นโครงสร้างความสมัพนัธ์

เชิงอํานาจที<ซบัซ้อน ทําให้การฟังกนัไมง่่ายอยา่งที<พดู ภารกิจขององค์กร ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ กฎระเบียบตา่ง ๆ ฯลฯ ล้วน

เป็นเครื<องพนัธนาการที<กําหนดลกัษณะปฏิสมัพนัธ์ที<เรามีตอ่กนั เครื<องมือและกระบวนการนวตักรรมทางสงัคมจงึมีบทบาทใน

การพาเราออกจากกรอบต่าง ๆ เหมือนที<ภาษากําหนดวิธีคิด วิธีที<เราคุยกันสามารถเปลี<ยนผลลัพธ์ของการพูดคุยได้ 

กระบวนการทางนวตักรรมซึ<งยดึคนเป็นศนูย์กลางกระตกุให้เราหลดุออกจากกรอบเดิม ๆ และเริ<มต้นบทสนทนาที<มีความหมาย

จริง ๆ ไม่ใช่แค่นําเสนอภาพลกัษณ์ที<ดสูมบรูณ์แบบ แต่เริ<มสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกนั เรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลว 

และบม่เพาะความร่วมมือซึ<งจะพาเราก้าวข้ามข้อจํากดัของกนัและกนั สรุปสั Jน ๆ คือกระบวนการนวตักรรมทางสงัคมสามารถ

ช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือ และด้วยวัฒนธรรมใหม่นี J เราอาจได้เห็นผู้ คนเรียกร้องและร่วมกันขับเคลื<อนการ

เปลี<ยนแปลงเชิงโครงสร้างที<เราหวงัจะเหน็ด้วยเชน่กนั 
 
 ถึงแม้จะเห็นถึงประโยชน์ของกระบวนการนวตักรรมมากมายอย่างที<กล่าวมา ยงัมีหลายครั Jงที<รู้สึกไม่สบายใจกับ

ความหมกมุน่ใน “เครื<องมือทางนวตักรรม” และอีกหลายครั Jงที<รู้สกึวา่ “เครื<องมือแฟนซี” ยากตอ่การเข้าใจของผู้ มีสว่นเกี<ยวข้อง

ในระดบัท้องถิ<น กลายเป็นบทเรียนเตือนตวัเองเสมอว่า ต้องไม่ลืมว่าเรากําลงัทํากระบวนการเหล่านี Jเพื<ออะไร เราต้องการ

ผลลพัธ์อะไรจากกระบวนการทั Jงหมด เพื<อไมใ่ห้เราหลงทางไปกบัเครื<องมือทางนวตักรรมที<เปรียบเสมือนกลอ่งของเลน่อนักว้าง

ใหญ่ราวมหาสมทุร นอกจากนี J เราต้องไมเ่ข้าใจผิดวา่เครื<องมือนวตักรรมทางสงัคมเป็นเพียงหนทางเดียวสูก่ารพดูคยุอยา่งเปิด

ใจ การผสมผสานวิธีการแบบดั Jงเดิมสามารถพาเราไปสูจ่ดุหมายได้เช่นเดียวกนั แตข้่อได้เปรียบหนึ<งของกระบวนการนวตักรรม

ทางสงัคมคือการเป็น “สิ<งใหม่และเซ็กซี<” ซึ<งทําให้หลายคนเปิดรับได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม การทําให้กระบวนการง่ายต่อการ

เข้าใจเป็นเรื<องจําเป็น หากเราต้องการจะบรูณาการนวตักรรมทางสงัคมในระดบัท้องถิ<น การทําให้กระบวนการดซูบัซ้อนอาจดี

ตอ่การหาทนุสนบัสนนุโครงการ แตก่ารทําให้งา่ยตา่งหากเป็นสิ<งที<จะนําไปสูก่ารปฏิบตัจิริง 
 
 หากเรามีจุดหมายที<ชดัเจนและปรับเครื<องมือนวตักรรมทางสงัคมให้เหมาะกับบริบทท้องถิ<น เชื<อว่าเราจะเห็นการ

พดูคยุที<มีความเป็นมนษุย์เพิ<มมากขึ Jน และนี<คือสิ<งที<ทีมงาน UNDP มุ่งมั<นสร้างสรรค์ เพื<อปทูางสูก่ารพฒันานวตักรรมที<ยดึคน

เป็นศนูย์กลาง คํานงึถงึทั Jงผู้ปฏิบตัิและผู้ รับประโยชน์ ซึ<งจะทําให้เราสามารถเปลี<ยนแปลงโลกให้มีความยั<งยืน และไมท่ิ Jงใครไว้

ข้างหลงั 


