
เส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น 

นวัตกรรมชุมชนคือค าตอบ? 

 

นวตักรรมชุมชนเป็นประตูสู่การท าความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการพฒันาและ
แก้ไขปัญหาร่วมกนั โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและจบัมือกบันวตักรในชุมชนเพือ่ขบัเคลื่อนการพฒันา หรือนวตักรรมชุมชนจะ

เป็นบนัไดสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนในระดบัท้องถ่ิน 

 

การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ท าให้เส้นทางการพัฒนาที่ยั่ง ยืนมีความซับซ้อนและท้าทายมาก ย่ิงขึน้ ใน
ขณะเดียวกัน การพฒันานวตักรรมถูกเร่งให้เกิดขึน้เพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ นวตักรรมไม่ใช่สิ่งที่ “มีก็ดี (ไม่มีก็ได้)” หรือ 
“เด๋ียวพรุ่งนีค่้อยท า” อีกต่อไป แต่กลายเป็นส่วนผสมส าคัญที่จะท าให้เราอยู่รอดได้ในวันนี ้นวัตกรรมถูกสร้างสรรค์ขึน้ในทุก
พืน้ท่ี โดยคนทุกกลุ่ม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบนั และท าให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงมากขึน้ ส าหรับโครงการ
พฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) นวตักรรมกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ท าให้เราสามารถขบัเคลื่อนการพฒันาที่ยัง่ยืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ UNDP ได้ก่อตัง้ UNDP Accelerator Lab Thailand ซ่ึงร่วมกับโครงการต่างๆ น านวัตกรรมเข้ามายกระดบั
การท างาน เพื่อพฒันาการแก้ไขปัญหาที่ตอบโจทย์ของสงัคม และสร้างความมีส่วนร่วม ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั  
 UNDP ตระหนักว่าการพฒันาต้องฟังเสียงจากคนในท้องถ่ิน มากกว่ามองจากมมุของผู้บริหารระดับสงูลงไป UNDP 

Thailand จึงมุ่งเน้นขับเคลื่อนการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - 

SDGs) ในระดบัท้องถ่ิน โดยสร้างความเข้าใจและท างานร่วมกับชุมชนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในพืน้ที่ ด้วยแนวทางการท างาน
นี ้เราสามารถระบุและท าความเข้าใจปัญหาได้อย่างลึกซึง้มากขึน้ และยงัปูทางสู่การพัฒนาหาทางออกร่วมกับชุมชน เราเช่ือ
ว่า การแก้ไขปัญหาที่ออกแบบโดยชุมชน เพื่อชุมชน จะท าให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ซ่ึงจะท าให้การพัฒนามีโอกาส
ประสบความส าเร็จและยัง่ยืนมากขึน้ การฟังและการสร้างความมีส่วนร่วมของคนท้องถ่ินคือก้าวแรกของเส้นทางนี ้ ฉะนัน้ เม่ือ 
UNDP ริเร่ิมโครงการพฒันาระบบอาหารและฟืน้ฟูเศรษฐกิจในภาคใต้ UNDP ร่วมกับ ALC ได้ท ากระบวนการกับชุมชน รับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อรวบรวมเร่ืองราวความเป็นมา ความต้องการของชุมชน และปูทางสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน Accelerator 

Lab Thailand ต่อยอดกระบวนการดงักล่าว โดยน าการมองหานวตักรรมชุมชน (grassroots innovations) เข้ามาประกอบ 
เพื่อท าความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนว่าพบปัญหาอะไร และพยายามจดัการปัญหาด้วยตวัเองอย่างไร อาจจะกล่าวได้ว่า 
นวตักรรมชุมชนเป็นสิ่งสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และบอกใบ้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สดุทางหนึ่ง 
 

นวัตกรรมชุมชนคืออะไร 

UNDP Accelerator Labs และ  London School of Economics and Political Science ใ ห้นิยามนวัตกรรม
ชุมชนว่าเป็น “การแก้ไขปัญหาโดยคนในท้องถ่ิน คนในภาคประชาสงัคม โดยมีทรัพยากรจ ากัด ทัง้นี ้เพื่อตอบความต้องการใน
พืน้ที่ และมักจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พูดง่ายๆ ว่า นวัตกรรมชุมชนถูกพัฒนาขึน้โดยคนที่ต้องเผชิญกับปัญหาเอง หรือ 
“คนใน” ของเร่ือง ไม่ใช่คนนอกที่พยายามเข้ามาช่วยเหลือ เช่น ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ หรือผู้ เช่ียวชาญ 
นวัตกรรมชุมชนเป็นเคร่ืองพิสูจน์ว่า ถึงแม้จะมีทรัพยากรจ ากัด คนเรามีความพยายามในการแก้ไขปัญหาของตัวเอง และ
หลายๆ แนวทางมีศักยภาพ สามารถน าไปขยายผลได้ นอกจากนี ้ทรัพยากรที่จ ากัดยังบีบให้คนต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

https://undp-ric.medium.com/informing-the-new-normal-what-we-have-learned-from-listening-to-southern-thai-communities-cdf8ecc2753e
https://acceleratorlabs.undp.org/content/acceleratorlabs/en/home/blogs/the-root-less-followed.html


กลายเป็นทางออกใหม่ๆ เป็นนวตักรรมที่ต่อยอดได้อีกหากได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม นวตักรรมชุมชนเป็นสิ่งที่แสดงถึงความ
ไม่ยอมแพ้และศกัยภาพของคนอย่างแท้จริง 

 

การมองหานวัตกรรมชุมชนในโครงการ “Food System Heroes” ของน้องๆ เยาวชนภาคใต้ 

UNDP ท าโครงการ “Food System Heroes” ชวนน้องๆ เยาวชนมาร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ตลาด
วิถีใหม่และระบบอาหารที่ยั่งยืนในภาคใต้ UNDP Accelerator Lab Thailand เห็นโอกาสในการน าเคร่ืองมือนวัตกรรมมา
ช่วยพฒันาศกัยภาพเยาวชน ซ่ึงถือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในพืน้ที่ ทีมงานจึงร่วมมือกับ Digital4Peace ซ่ึงเป็นองค์กรภาค
ประชาสังคมในพืน้ที่ภาคใต้ จัดการอบรมให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมกันออกแบบนวัตกรรมส าหรับตลาดสด แต่เร่ิม
จากการมองหานวตักรรมชุมชนก่อนเป็นอนัดบัแรก 

 

 
 

ในขณะที่โครงการประกวดนวัตกรรมหลายโครงการมักจะกระโดดไปพฒันาการแก้ไขปัญหาเลย Accelerator Lab 
แนะน าให้น้องๆ รู้จกักับแนวคิดเร่ืองนวัตกรรมชุมชน เป็นประตูสู่การท าความเข้าใจชุมชน ทีมงานจดัอบรมให้เยาวชนสามารถ
มองหาและวิเคราะห์นวัตกรรมชุมชน เพื่อเข้าใจบริบทและปัญหาต่างๆ ในตลาดในพืน้ที่ของตนเอง ก่อนจะเร่ิมคิดหาทางแก้ไข 
กระบวนการนีช่้วยท าให้น้องๆ เข้าใจปัญหาและความต้องการของชุมชนที่ยงัไม่ได้รับการตอบสนอง เพราะหากไม่มีปัญหาก็จะ
ไม่เกิดนวตักรรมชุมชนขึน้มาตัง้แต่แรก การวิเคราะห์นวัตกรรมชุมชนจึงสามารถพาเราไปถึงรากของปัญหาได้ เม่ือเรามองเห็น
ทัง้ปัญหาและทางออกแล้ว จะพบว่ามีโอกาสหลายอย่างรออยู่ เราอาจเลือกพัฒนานวัตกรรมชุมชนที่มีอยู่ให้ท างานได้ดีขึน้ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้ ทุกคนเข้าถึงได้มากขึน้ หรือเราอาจเลือกสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เม่ือ
เข้าใจรากของปัญหาอย่างชดัเจน 



 
 

 
 
 
 

ทีมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพบนวัตกรรมชุมชนน้อยใหญ่มากมาย และเร่ิมเห็นกลุ่มปัญหาที่หลากหลาย ตัง้แต่การ
จดัการพืน้ที่ ไปถึงการจดัแสดงสินค้า บรรจุภณัฑ์ การขนส่ง ความปลอดภยั ความสะอาด การระบายน า้ การจดัการขยะ การ
จดัการจราจร และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทีมงานพาน้องๆ วิเคราะห์ปัญหาเหล่านีว่้า ปัญหาไหนมีนวัตกรรมชุมชนที่จัดการได้ดีอยู่
แล้ว ง่าย ถูก และได้ผล ปัญหาไหนที่มีการแก้ไขแบบ “แก้กัด” ยังต้องการวิธีแก้ที่ดีกว่านี ้ปัญหาไหนที่ยังไม่มีการจัดการเลย 
เราเช่ือว่า การมองเห็นภาพปัญหาที่ชดัเจนจะท าให้ทีมเยาวชนสามารถพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของชุมชนได้อย่างแท้จริง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มันไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยที่จะดึงน้องๆ ที่กระตือรือร้นอยากสร้างสรรค์นวัตกรรมพลิกโฉมตลาด ให้อยู่กับการท าความ
เข้าใจปัญหา วิเคราะห์นวตักรรมชุมชนและเครือข่ายปัญหาที่ซับซ้อน โดยไม่รีบร้อนไปคิดหาทางออกก่อนจะเข้าใจปัญหาอย่าง
ลึกซึง้เสียก่อน แต่การมองหานวัตกรรมชุมชนก็เป็นเคร่ืองมือที่ดีในการกระตุ้นเราให้ใส่ใจกับความเป็นจริงในพืน้ที่ ชุมชนมี
ปัญหาอะไร มีศักยภาพ แก้ไขปัญหาของตนเองทัง้ๆ ที่มีทรัพยากรจ ากัดได้อย่างไร เม่ือทีมเยาวชนมีเคร่ืองมือเหล่านี ้ทีมงาน
เช่ือมัน่ว่าพวกเขาจะสามารถเป็นผู้ขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่การบรรลเุป้าหมาย SDGs โดยเร่ิมจากชุมชนของตนเอง  

 

การเดินทางได้เร่ิมขึน้…  

นี่เป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของการเดินทาง ไม่ใช่เพียงโครงการ Food System Heroes แต่เป็นการก้าวไปสู่การขบัเคลื่อน 
SDGs ในระดับท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นเป้าหมายของ UNDP Thailand การมองหานวัตกรรมชุมชนโดยทีมเยาวชนในภาคใต้เป็น
ตัวอย่างของการน าเคร่ืองมือนวัตกรรมของ Accelerator Lab มาปรับใช้ เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของคนในท้องถ่ิน และ
พฒันาศกัยภาพคนในพืน้ที่ให้สามารถเป็นผู้ขบัเคลื่อนการพัฒนาของตนเอง ติดตาม blog ของพวกเรา บนเส้นทางการท างาน
ร่วมกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในพืน้ที่ เพื่อบรรล ุSDGs 


