เส้ นทางสู่การบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนในระดับท้ องถิ่น
นวัตกรรมชุมชนคือคาตอบ?
นวัตกรรมชุมชนเป็ นประตูสู่การทาความเข้าใจความต้องการที่แท้จริ งของชุมชน เป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและจับมือกับนวัตกรในชุมชนเพือ่ ขับเคลื่อนการพัฒนา หรื อนวัตกรรมชุมชนจะ
เป็ นบันไดสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในระดับท้องถิ่ น
การระบาดของโรคโควิ ด -19 ได้ ท าให้ เ ส้ น ทางการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มี ค วามซั บ ซ้ อ นและท้ า ทายมากยิ่ ง ขึ น้ ใน
ขณะเดียวกัน การพัฒนานวัตกรรมถูกเร่งให้ เกิดขึ ้นเพื่อรับมือกับความท้ าทายต่างๆ นวัตกรรมไม่ใช่สิ่งที่ “มีก็ดี (ไม่มีก็ได้ )” หรือ
“เดี๋ยวพรุ่ ง นีค้ ่อยทา” อีกต่อไป แต่กลายเป็ นส่วนผสมสาคัญที่จะทาให้ เราอยู่ รอดได้ ในวันนี ้ นวัตกรรมถูกสร้ างสรรค์ขึน้ ในทุก
พื ้นที่ โดยคนทุกกลุ่ม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในปั จจุบนั และทาให้ เราก้ าวไปข้ างหน้ าได้ อย่างแข็งแรงมากขึ ้น สาหรับโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) นวัตกรรมกลายเป็ นเส้ นเลือดใหญ่ที่ทาให้ เราสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้ อ ย่าง
มีประสิทธิภาพ UNDP ได้ ก่อตัง้ UNDP Accelerator Lab Thailand ซึ่งร่ วมกับโครงการต่างๆ นานวัตกรรมเข้ ามายกระดับ
การทางาน เพื่อพัฒนาการแก้ ไขปั ญหาที่ตอบโจทย์ของสังคม และสร้ างความมีส่วนร่วม ไม่ทิ ้งใครไว้ ข้างหลัง
UNDP ตระหนักว่าการพัฒนาต้ องฟั ง เสียงจากคนในท้ องถิ่น มากกว่ามองจากมุมของผู้บริหารระดับสูงลงไป UNDP
Thailand จึ ง มุ่ง เน้ น ขับ เคลื่อ นการท างานเพื่ อบรรลุเ ป้ า หมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยื น (Sustainable Development Goals SDGs) ในระดับท้ องถิ่น โดยสร้ างความเข้ าใจและทางานร่ วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในพื ้นที่ ด้ วยแนวทางการท างาน
นี ้ เราสามารถระบุและทาความเข้ าใจปั ญหาได้ อย่างลึกซึ ้งมากขึน้ และยังปูทางสู่การพัฒนาหาทางออกร่ วมกับชุมชน เราเชื่อ
ว่า การแก้ ไขปั ญหาที่ออกแบบโดยชุมชน เพื่อชุมชน จะทาให้ ชุมชนเกิดความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของ ซึ่งจะทาให้ การพัฒนามีโอกาส
ประสบความสาเร็จและยัง่ ยืนมากขึ ้น การฟั งและการสร้ างความมีส่วนร่วมของคนท้ องถิ่นคือก้ าวแรกของเส้ นทางนี ้ ฉะนั ้น เมื่อ
UNDP ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบอาหารและฟื น
้ ฟูเศรษฐกิจในภาคใต้ UNDP ร่วมกับ ALC ได้ ทากระบวนการกับชุมชน รับฟั ง
ความคิดเห็นเพื่อรวบรวมเรื่ องราวความเป็ นมา ความต้ องการของชุมชน และปูทางสู่การแก้ ไขปั ญหาร่ วมกัน Accelerator
Lab Thailand ต่อยอดกระบวนการดังกล่าว โดยนาการมองหานวัตกรรมชุมชน (grassroots innovations) เข้ ามาประกอบ
เพื่อทาความเข้ าใจวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนว่าพบปั ญหาอะไร และพยายามจัดการปั ญหาด้ วยตัวเองอย่างไร อาจจะกล่าวได้ ว่า
นวัตกรรมชุมชนเป็ นสิ่งสะท้ อนความต้ องการที่แท้ จริงของชุมชน และบอกใบ้ แนวทางการแก้ ไขปั ญหาที่ดีที่สดุ ทางหนึ่ง
นวัตกรรมชุมชนคืออะไร
UNDP Accelerator Labs และ London School of Economics and Political Science ให้ นิ ย ามนวั ต กรรม

ชุมชนว่าเป็ น “การแก้ ไขปั ญหาโดยคนในท้ องถิ่น คนในภาคประชาสังคม โดยมีทรัพยากรจากัด ทังนี
้ ้ เพื่อตอบความต้ องการใน
พืน้ ที่ และมักจะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พูดง่ายๆ ว่า นวัตกรรมชุมชนถูกพัฒนาขึน้ โดยคนที่ต้องเผชิญกับปั ญหาเอง หรือ
“คนใน” ของเรื่ อง ไม่ใ ช่คนนอกที่พยายามเข้ า มาช่ ว ยเหลือ เช่น ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ หรื อผู้เชี่ย วชาญ
นวัตกรรมชุมชนเป็ นเครื่ องพิสูจน์ว่า ถึงแม้ จะมีทรัพยากรจากั ด คนเรามีความพยายามในการแก้ ไขปั ญหาของตัวเอง และ
หลายๆ แนวทางมีศักยภาพ สามารถนาไปขยายผลได้ นอกจากนี ้ ทรัพยากรที่จากัดยังบีบให้ คนต้ องใช้ ความคิดสร้ างสรรค์

กลายเป็ นทางออกใหม่ๆ เป็ นนวัตกรรมที่ตอ่ ยอดได้ อีกหากได้ รับการสนับสนุนเพิ่มเติม นวัตกรรมชุมชนเป็ นสิ่งที่แสดงถึงความ
ไม่ยอมแพ้ และศักยภาพของคนอย่างแท้ จริง
การมองหานวัตกรรมชุมชนในโครงการ “Food System Heroes” ของน้ องๆ เยาวชนภาคใต้
UNDP ทาโครงการ “Food System Heroes” ชวนน้ องๆ เยาวชนมาร่ วมกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อ สร้ างสรรค์ตลาด
วิถีใหม่และระบบอาหารที่ยั่งยืน ในภาคใต้ UNDP Accelerator Lab Thailand เห็นโอกาสในการนาเครื่ องมือนวัตกรรมมา
ช่วยพัฒนาศักยภาพเยาวชน ซึ่งถือเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในพืน้ ที่ ทีมงานจึงร่วมมือกับ Digital4Peace ซึ่งเป็ นองค์กรภาค
ประชาสังคมในพื ้นที่ภาคใต้ จัดการอบรมให้ กับน้ องๆ ที่เข้ าร่ วมโครงการ ร่ วมกั นออกแบบนวัตกรรมสาหรับตลาดสด แต่เริ่ ม
จากการมองหานวัตกรรมชุมชนก่อนเป็ นอันดับแรก

ในขณะที่โครงการประกวดนวัตกรรมหลายโครงการมักจะกระโดดไปพัฒนาการแก้ ไขปั ญหาเลย Accelerator Lab
แนะนาให้ น้องๆ รู้จกั กับแนวคิดเรื่ องนวัตกรรมชุมชน เป็ นประตูส่กู ารทาความเข้ าใจชุมชน ทีมงานจัดอบรมให้ เยาวชนสามารถ
มองหาและวิเคราะห์นวัตกรรมชุมชน เพื่อเข้ าใจบริบทและปั ญหาต่างๆ ในตลาดในพื ้นที่ของตนเอง ก่อนจะเริ่มคิดหาทางแก้ ไข
กระบวนการนี ้ช่วยทาให้ น้องๆ เข้ าใจปั ญหาและความต้ องการของชุมชนที่ยงั ไม่ได้ รับการตอบสนอง เพราะหากไม่มีปัญหาก็จะ
ไม่เกิดนวัตกรรมชุมชนขึน้ มาตังแต่
้ แรก การวิเคราะห์นวัตกรรมชุมชนจึงสามารถพาเราไปถึงรากของปั ญหาได้ เมื่อเรามองเห็น
ทังปั
้ ญหาและทางออกแล้ ว จะพบว่ามีโอกาสหลายอย่างรออยู่ เราอาจเลือกพัฒนานวัตกรรมชุมชนที่มีอยู่ให้ ทางานได้ ดีขึ ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมมากขึน้ ทุกคนเข้ าถึงได้ มากขึน้ หรื อเราอาจเลือกสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เมื่อ
เข้ าใจรากของปั ญหาอย่างชัดเจน

ทีมเยาวชนที่เข้ าร่ วมโครงการพบนวัตกรรมชุมชนน้ อยใหญ่มากมาย และเริ่มเห็นกลุ่มปั ญหาที่หลากหลาย ตังแต่
้ การ
จัดการพื ้นที่ ไปถึงการจัดแสดงสินค้ า บรรจุภณ
ั ฑ์ การขนส่ง ความปลอดภัย ความสะอาด การระบายนา้ การจัดการขยะ การ
จัดการจราจร และอื่นๆ อีกมากมาย ทีมงานพาน้ องๆ วิเคราะห์ปัญหาเหล่านีว้ ่า ปั ญหาไหนมีนวัตกรรมชุมชนที่จัดการได้ ดีอยู่
แล้ ว ง่าย ถูก และได้ ผล ปั ญหาไหนที่มีการแก้ ไขแบบ “แก้ กัด” ยังต้ องการวิธีแก้ ที่ดีกว่านี ้ ปั ญหาไหนที่ยังไม่มีการจัดการเลย
เราเชื่อว่า การมองเห็นภาพปั ญหาที่ชดั เจนจะทาให้ ทีมเยาวชนสามารถพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของชุมชนได้ อย่างแท้ จริง

มันไม่ใช่เรื่ องง่ายเลยที่จะดึงน้ องๆ ที่กระตือรื อร้ นอยากสร้ างสรรค์นวัตกรรมพลิกโฉมตลาด ให้ อยู่กับการทาความ
เข้ าใจปั ญหา วิเคราะห์นวัตกรรมชุมชนและเครือข่ายปั ญหาที่ซับซ้ อน โดยไม่รีบร้ อนไปคิดหาทางออกก่อนจะเข้ าใจปั ญหาอย่าง
ลึกซึง้ เสียก่อน แต่การมองหานวัตกรรมชุมชนก็เป็ นเครื่ องมือที่ดีในการกระตุ้นเราให้ ใส่ใจกับความเป็ นจริ งในพืน้ ที่ ชุมชนมี
ปั ญหาอะไร มีศักยภาพ แก้ ไขปั ญหาของตนเองทังๆ
้ ที่มีทรัพยากรจากัดได้ อย่างไร เมื่อทีมเยาวชนมีเครื่ องมือเหล่านี ้ ทีมงาน
เชื่อมัน่ ว่าพวกเขาจะสามารถเป็ นผู้ขบั เคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs โดยเริ่มจากชุมชนของตนเอง
การเดินทางได้ เริ่มขึน้ …
นี่เป็ นเพียงจุดเริ่มต้ นของการเดินทาง ไม่ใช่เพียงโครงการ Food System Heroes แต่เป็ นการก้ าวไปสู่การขับเคลื่อน
SDGs ในระดับท้ องถิ่น ซึ่ง เป็ นเป้าหมายของ UNDP Thailand การมองหานวัต กรรมชุ มชนโดยทีม เยาวชนในภาคใต้ เ ป็ น
ตัวอย่างของการนาเครื่ องมือนวัตกรรมของ Accelerator Lab มาปรับใช้ เพื่อ สร้ างความมีส่วนร่ วมของคนในท้ องถิ่น และ
พัฒนาศักยภาพคนในพื ้นที่ให้ สามารถเป็ นผู้ขบั เคลื่อนการพัฒนาของตนเอง ติดตาม blog ของพวกเรา บนเส้ นทางการทางาน
ร่วมกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในพื ้นที่ เพื่อบรรลุ SDGs

