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คำ นำ สำ นักพิมพ์

ทุกวันนี้ “วัฒนธรรมการออกแบบ” มีบทบาททั้งด้านการดำาเนินชีวิตของ

ผู้คนในแวดวงต่างๆ มีการพูดถึงกันมากเรื่อง “การร่วมออกแบบ” อันมีนัยถึง

การมีส่วนร่วม การคิดเชิงออกแบบนี้ไม่ได้แบ่งพรมแดนของคนทั่วไปกับ    

นักออกแบบในแง่ของการร่วมเผชิญกับความท้าทายมากมายรายรอบตัวเรา

 หนังสือเล่มนี้ได้ให้ความชัดเจนต่อการริเริ่มต่างๆ มากมายทั้งก่อน

และหลังกระแส “ร่วมออกแบบ ร่วมสร้างสรรค์” (Co-design Co-creation) 

ผู้เขียน ศ.ดร.เอซิโอ มานซินี่ อาจารย์ด้านการออกแบบอุตสาหกรรมผู้ผัน

ตนเองมาทำางานและกระตุ้นนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ในที่ต่างๆ ทั้งในและ

นอกประเทศอิตาลีถึงการออกแบบสังคม อันเป็นได้ตั้งแต่การออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ การออกแบบเชิงพื้นที่สาธารณะหรือพ้ืนที่ความเป็น

เจ้าของร่วม โดยสรุปคือการออกแบบโครงการชีวิตของผู้คนหรือองค์กร การ

ออกแบบสำาหรับโลกท่ีแท้จริงนี้จึงมากกว่าการออกแบบวัสดุเพื่อป้อนสู่

อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ แต่คือการเข้ามาสู่ปริมณฑลแห่งชีวิตสังคม

และนักออกแบบทั้งสมัครเล่นเช่นคนทั่วไป และนักออกแบบมืออาชีพหรือ   

ผู้เชี่ยวชาญจะประสานความร่วมมือกัน

 หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำาหรับทุกคนที่ต้องการออกแบบพื้นที่ชีวิต

ตนเอง พ้ืนท่ีละแวกบ้านหรือย่าน หมู่บ้าน ชุมชนอย่างที่เราร่วมฝันและทำาให้
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เป็นจริงร่วมกันในท่ามกลางความท้าทายของสังคมที่มีท้ังวิกฤติและโอกาส 

ในแง่วิกฤติ คงนำามาวางเรียงได้ยืดยาว อาทิ ความไม่เสถียรของภูมิอากาศโลก 

ความไม่ปลอดภัยของอาหารและธรรมชาติแวดล้อม เมืองที่ไร้ระเบียบและ

ความสัมพันธ์ของผู้คน สังคมผู้สูงวัยกับความเร่งรีบของเด็กและคนวัยทำางาน 

แต่ความสำาคัญของหนังสือเล่มนี้ คือการแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่เปิดออกสู่

หนทางใหม่ๆ มากมาย ทั้งกระบวนการและรวมถึงเครื่องมือที่ได้แจกแจง

วิเคราะห์ถึงความน่าจะเป็นในการสร้างเมืองหรือชุมชนแห่งการประสาน

ความร่วมมือ

 สังคมไทยมีการริเริ่มจำานวนไม่น้อยที่ได้แสดงศักยภาพของพลัง

พลเมือง ดังท่ีเรามีกระบวนการอาหารท้องถิ่นในหลากหลายรูปแบบที่ให้

ความม่ันใจแก่ผู้ผลิตผู้บริโภคว่าจะได้อาหารที่ดีปลอดภัยด้วยการออกแบบ

การประสานความร่วมมือของคนกินคนปลูก พลังพลเมืองอาหารนี้ดีต่อเรา

และดีต่อโลก เรายังได้ยินเร่ืองราวของการสร้างเมืองหลายแห่งจากการ

ประสานความร่วมให้กลายเป็นเมืองน่าอยู่ ช่วยลดปัญหาและความท้าทาย

ของสังคมเมือง โอกาสที่เปิดออกนี้เป็นความร่วมมือทั้งของคนในพ้ืนที่และ

กระบวนการออกแบบของนักออกแบบ ทั้งหมดนี้นำามาสู่การสร้างนวัตกรรม

สังคม เราทุกคนจึงต่างเป็นนักออกแบบและนักนวัตกรรมสังคมไปในเวลา

เดียวกัน 

 หากการเชื่อมต่อของ “ท้องถ่ินเปิดรับสากล” (Cosmopolitan 

Localism) ในสังคมยุคดิจิทัล หนังสือเล่มนี้อาจช่วยนำาทางให้การเชื่อมต่อนี้

สร้างคุณูปการในทางสร้างสรรค์แก่ทั้งท้องถ่ิน โดยตระหนักว่ามีพลังที่       

ขับเคลื่อนไปในทิศทางบวกเช่นนี้อยู่ในที่ต่างๆ ของโลกด้วย และถ้าเรานำา 

พลังพลเมืองเหล่านี้มารวมกัน โลกท่ีทุกคนฝันถึงก็มีความเป็นจริงมากขึ้น 

โลกที่ดีจึงอยู่ที่เราทุกคนเพราะเราต่างเป็นนักออกแบบ สำานักพิมพ์จึงหวัง   

ใจว่าเนื้อหาของหนังสือจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโลกอันน่าปรารถนา 

ร่วมกัน
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 หนังสือนี้จะสำาเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลยหากปราศจากการสนับสนุนจาก

หลายฝ่ายที่ได้ร่วมประสานความร่วมมือกัน เฉกเช่นเนื้อหาของหนังสือนี้ 

หน่วยงานแรกที่ใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณอย่างมากคือ มูลนิธิสยามกัมมาจล

โดยเฉพาะคุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ที่ให้ความม่ันใจแก่สำานักพิมพ์อินี่บุคส์

ด้วยหนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้ ขอขอบคุณสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ มา ณ ที่นี้ ขอขอบคุณศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ โดย

เฉพาะคุณกิติรัตน์ ปิติพานิช และทีมงาน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

การเปิดตัวหนังสือที่มี ศ.ดร.เอซิโอ มานซินี่ เดินทางมาร่วมการบรรยายและ

การจัดการอบรมระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561 ที่นอกจากประสบ-

การณ์ของผู้เขียนที่ได้ชื่อว่าเป็นกูรูด้านการจัดกระบวนการร่วมออกแบบ  

และนวัตกรรมสังคมแล้ว ยังมีการอภิปรายของวิทยากรไทยที่น่าสนใจจาก 

รศ.ประภาภัทร นิยม ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล อาทิตย์ โกวิทวรางกูร และวัลลภา 

แวนวิลเลียนส์วาร์ด ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนมีบทบาทในการสร้างเมืองแห่ง

การประสานความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ

 ท้ายสุดนี้ สำานักพิมพ์อินี่บุคส์ ในฐานะสำานักพิมพ์ใหม่แต่มีที่มาใน

แวดวงหนังสือเกือบสองทศวรรษ ในห้วงเวลาเหล่านี้สำานักพิมพ์เห็นถึง   

ความจำาเป็นของหนังสือในฐานะผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแม้ในท่ามกลาง  

การอ่านท่ีลดลงของหนังสือเล่มสู่ข้อมูลข่าวสารและการอ่านทางดิจิทัลมาก

ขึ้น การสวนกระแสนี้เกิดจากความตระหนักถึงการอ่านที่ต่างไปจากการอ่าน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ และนวัตกรรมหรือความสร้างสรรค์ใดๆ ก็มักเกิดจาก

ความแตกต่างหลากหลายที่ไม่มีเส้นทางเดียวหรือวัฒนธรรมเชิงเดี่ยวที่ถูก

กำาหนดหรือเป็นไปตามกระแสเท่านั้น ความหลากหลายที่มี รากแห่งการอ่าน

อันเข้มแข็งนี่กระมังที่จะช่วยนำาพาการร่วมออกแบบร่วมสร้างสรรค์ให้มีชีวิต

ชีวาและยั่งยืน
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ลักษณะประจำาท้องถิ่นที่เปิดรับสากล 359

การออกแบบเพื่อวัฒนธรรมใหม่ (นี่ไม่ใช่บทสรุป) 363
หมายเหตุ 366
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เมื่อเปรียบกับอาชีพอ่ืนๆ นักออกแบบเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใหม่ แต่การ

ออกแบบเกิดข้ึนก่อนอาชีพนักออกแบบ อันที่จริง การออกแบบ ซึ่งหมายถึง

การทำาส่ิงต่างๆ เพ่ือสนองเป้าหมายท่ีมีประโยชน์หรือการทำาเคร่ืองมือ เกิดข้ึน 

ก่อนเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยซำ้าไป การทำาเคร่ืองมือเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่

ทำาให้เราเป็นมนุษย์ในยุคเริ่มแรก

 การออกแบบ ในความหมายกว้างท่ีสุด เร่ิมต้นกว่า 2.5 ล้านปีมาแล้ว 

เมื่อโฮโม แฮบิลิสผลิตเครื่องมือชิ้นแรกขึ้น*  มนุษย์รู้จักออกแบบมาเป็นเวลา

นานก่อนที่จะเริ่มเดินตัวตรง เม่ือส่ีแสนปีมาแล้วเราเร่ิมผลิตหอก และ

ประมาณสี่หมื่นปีที่แล้วเราก้าวหน้าขึ้นไปสู่การผลิตเครื่องมือเฉพาะทาง

 การออกแบบผังเมืองและสถาปัตยกรรมเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งหมื่นปีมาแล้ว

ในเมโสโปเตเมีย สถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ก็เกิดใน

ยุคเดียวกัน อีกห้าพันปีต่อมาการออกแบบภาพสัญลักษณ์และการออกแบบ

ตัวอักษรเร่ิมต้นข้ึนในสุเมเรียด้วยการประดิษฐ์อักษรคูนิฟอร์ม หลังจากนั้น 

สิ่งต่างๆ ก็เริ่มพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

* โฮโม แฮบิลิส (Homo habilis) เชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ปัจจุบัน นักวิทยา-
ศาสตร์ขุดพบซากดึกดำาบรรพ์มนุษย์สายพันธ์ุนี้พร้อมกับเครื่องมือหินกะเทาะอย่างหยาบ   
ซึ่งใช้สำาหรับตัดและสับ–ผู้แปล

คำ นำ บรรณาธิการหนังสือชุด
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 สินค้าและบริการทุกอย่างได้รับการออกแบบ แรงกระตุ้นให้ออกแบบ 

หมายถึงจากสถานการณ์หนึ่ง จินตนาการถึงสถานการณ์ที่ดีกว่า และลงมือ

สร้างสรรค์สถานการณ์ด้วยการปรับปรุงต่างๆ ได้เกิดขึ้นย้อนไปถึงบรรพบุรุษ

ของเราก่อนที่จะเป็นมนุษย์ การสร้างเคร่ืองมือทำาให้เราพัฒนามาเป็นอย่างที่

เราเป็นในทุกวันนี้ การออกแบบช่วยทำาให้เราเป็นมนุษย์

 ปัจจุบัน คำาว่า “การออกแบบ” หมายถึงสิ่งต่างๆ มากมาย โดยมีการ

บริการเป็นองค์ประกอบร่วมที่เช่ือมทุกอย่างเข้าด้วยกัน และนักออกแบบ

เป็นส่วนหนึ่งของอาชีพบริการ ผลงานของพวกเขาสนองความต้องการของ

มนุษย์

 การออกแบบเป็นการทำางานที่เป็นกระบวนการ คำาว่า “ออกแบบ” 

(design) เข้ามาสู่ภาษาอังกฤษในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในรูปของคำากริยา 

ซึ่งมีเอกสารอ้างอิงคร้ังแรกย้อนหลังไปถึงปี 1548 (Merriam-Webster’s 

Collegiate Dictionary) ให้คำานิยามคำากริยา “ออกแบบ” ว่า “คิดและ

วางแผนในใจ; ตั้งจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง; คิดค้นเพ่ือการทำาหน้าที่หรือ  

จุดมุ่งหมายโดยเฉพาะเจาะจง” ส่ิงที่เกี่ยวข้องกับคำากริยาเหล่านี้คือการ   

วาดรูป ซ่ึงเน้นลักษณะของรูปวาดที่เป็นแผนผังหรือแผนที่ เช่นเดียวกับ 

“วาดแบบแปลนเพื่อสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ ดำาเนินการ หรือก่อสร้างตามแบบ

แปลน”

 ห้าสิบปีต่อมา เริ่มมีการใช้คำานี้ในรูปของคำานาม การใช้คำาว่า “การ

ออกแบบ” ที่คร้ังแรกเกิดขึ้นในปี 1588 ดิกชันนารี Merriam-Webstor ให้

คำานิยามคำานามนี้ว่า “จุดมุ่งหมายโดยเฉพาะเจาะจงในความคิดเห็นของ

ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคน; การวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบและมีจุด     

มุ่งหมาย; โครงการหรือแผนงานในความคิดซึ่งกำาหนดวิธีการไปสู่เป้าหมาย

ไว้” จุดมุ่งหมายและการวางแผนไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ล้วนเป็นส่วนสำาคัญ

ในคำานิยามนี้เช่นกัน ส่วนหนึ่งของคำานิยามเหล่านี้ได้แก่ “แบบร่างหรือ

เค้าโครงเบื้องต้นที่แสดงลักษณะสำาคัญของงานบางอย่างที่จะดำาเนินการ; 
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แผนการพื้นฐานที่ควบคุมการทำาหน้าที่ การพัฒนา หรือการปรากฏตัว  

ออกมา; แบบแผนหรือข้อปฏิบัติสำาหรับการดำาเนินงานหรือการบรรลุผลงาน

บางอย่าง; การจัดองค์ประกอบหรือรายละเอียดในผลิตภัณฑ์หรืองานศิลปะ” 

ทุกวันนี้เราออกแบบกระบวนการ ระบบ และบริการขนาดใหญ่และซับซ้อน 

และเราออกแบบองค์กรและโครงสร้างเพื่อผลิตสิ่งเหล่านี้ การออกแบบ

เปลี่ยนแปลงไปมากตั้งแต่บรรพบุรุษอันไกลโพ้นของเราสร้างเคร่ืองมือหิน 

ชิ้นแรก

 ในระดับนามธรรมข้ันสูง คำาจำากัดความของเฮอร์เบิร์ต ไซมอน

ครอบคลุมเกือบทุกแง่มุมของการออกแบบเท่าท่ีจะจินตนาการได้ ไซมอน  

เขียนว่าออกแบบคือ “[คิดค้น] แนวทางการดำาเนินงานโดยมุ่งที่จะ

เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ดำารงอยู่ไปสู่สถานการณ์ที่น่าพอใจมากกว่า”  

(Simon, The Sciences of the Artificial, 2nd ed., MIT Press, 1982,    

p. 129) การออกแบบ เมื่อให้คำาจำากัดความอย่างเหมาะสม คือ กระบวนการ

ทั้งหมดที่ครอบคลุมกิจกรรมทุกแขนงที่จำาเป็นสำาหรับผลลัพธ์อย่างใด    

อย่างหนึ่งโดยเฉพาะ

 แต่กระบวนการออกแบบเป็นมากกว่าวิธีทำางานแบบทั่วไปหรือ

นามธรรม การออกแบบมีลักษณะเป็นรูปธรรมในอาชีพบริการที่สนองความ

ต้องการมนุษย์ ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมสาขาต่างๆ ด้านการผลิต

และการวางแผน นับตั้งแต่การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบภาพ

สัญลักษณ์ การออกแบบสิ่งทอ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบ

สารสนเทศ การออกแบบกระบวนการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ

ปฏิสัมพันธ์ การออกแบบการขนส่ง การออกแบบการศึกษา การออกแบบ

ระบบ การออกแบบเมือง ภาวะผู้นำาด้านการออกแบบ และการบริหารการ

ออกแบบ รวมทั้งสถาปัตยกรรม วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

 สาขาต่างๆ เหล่านี้มุ่งเน้นเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 
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มีจารีตปฏิบัติ วิธีการ และคำาศัพท์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ถูกใช้และนำาไป

ปฏิบัติโดยกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งมักไม่มีความใกล้เคียงกันเลย มีแนวทางปฏิบัติ

ที่แยกแยะแต่ละกลุ่มอาชีพออกจากกันได้อย่างชัดเจน แต่ความแตกต่าง 

เหล่านี้บางครั้งก็อาจนำามาสู่สภาวะเช่นนี้ คือกลายเป็นจุดนัดพบของความ

สนใจในประเด็นต่างๆ ที่พวกเขามีร่วมกัน มีความท้าทายสิบประการที่      

นักออกแบบทุกคนเผชิญร่วมกัน เป็นความท้าทายที่นำามาสู่ความสนใจห่วงใย

ที่มีร่วมกัน

 ความท้าทายด้านการปฏิบัติงานมีสามประการ ความท้าทายด้าน   

ตัวงานมีสี่ประการ และความท้าทายด้านบริบทมีสามประการ เชื่อมโยงสาขา

และวิชาชีพต่างๆ เกี่ยวกับการออกแบบให้เป็นแขนงเดียวกัน ความท้าทาย

ด้านการปฏิบัติงานเกิดขึ้นเพราะทุกอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบล้วนมี

ลักษณะต่อไปนี้

1. กระทำาต่อโลกทางวัตถุ

2. ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และ

3. เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมด้วยมือมนุษย์

 ในอดีตคุณลักษณะร่วมกันเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะก้าวพ้นพรมแดน

ของจารีตปฏิบัติ ทุกวันนี้การเปล่ียนแปลงด้านภววิสัยในโลกที่กว้างใหญ่ขึ้น

ก่อให้เกิดความท้าทายด้านตัวงานส่ีประการซึ่งกำาลังผลักดันให้การปฏิบัติ

และการวิจัยด้านการออกแบบมาบรรจบกัน ความท้าทายด้านตัวงานเหล่านี้

ได้แก่

1. ขอบเขตที่คลุมเครือมากขึ้นระหว่างสิ่งประดิษฐ์ โครงสร้าง และ

กระบวนการ

2. โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่

มากขึ้น

3. สิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนมากขึ้นของความต้องการ ข้อกำาหนด และ

ข้อจำากัด 
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4. เนื้อหาของข้อมูลซึ่งมักไปไกลกว่าคุณค่าของผลงานที่ถูกสร้างขึ้น

 ประเด็นท้าทายเหล่านี้ต้องการกรอบคิดทฤษฎีและการวิจัยใหม่ๆ 

เพื่อใช้ในการทำางานและแก้ปัญหาในแต่ละกรณี ในการทำาการออกแบบอย่าง

มืออาชีพเราพบว่าบ่อยคร้ังการแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบจำาเป็นต้องมี 

ทีมงานสหสาขาวิชาซึ่งมีจุดเน้นข้ามสาขาวิชา เมื่อห้าสิบปีก่อน นักออกแบบ

คนหนึ่งและผู้ช่วยอีกหนึ่งหรือสองคนอาจแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ ปัจจุบัน

เราจำาต้องมีกลุ่มบุคคลที่มีทักษะหลากหลายสาขาวิชา และทักษะเสริมที่ช่วย

ให้อาชีพต่างๆ ทำางานร่วมกัน รับฟังกัน และเรียนรู้จากกันและกันขณะที่ 

พวกเขาแก้ไขปัญหา

 ความท้าทายด้านบริบทสามประการบ่งบอกลักษณะของปัญหาด้าน

การออกแบบมากมายในปัจจุบัน ขณะที่ปัญหาด้านการออกแบบจำานวนมาก

มีผลในระดับพื้นๆ ประเด็นเหล่านี้มีผลกระทบต่อปัญหาใหญ่ด้านการ

ออกแบบหลายปัญหาซึ่งท้าทายเราอยู่ และความท้าทายเหล่านี้ก็มีผลกระทบ

ต่อปัญหาด้านการออกแบบระดับพื้นๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบสังคม กลไก 

หรือเทคนิคที่ซับซ้อน ประเด็นเหล่านี้ได้แก่

1. สิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนซึ่งโครงการหรือผลิตภัณฑ์จำานวนมากข้าม

ขอบเขตขององค์กรหรือผู้ถือหุ้น ผู้ผลิต และกลุ่มผู้ใช้อันหลาก

หลาย

2. โครงการหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องตอบสนองความคาดหวังของ

องค์กร ผู้ถือหุ้น ผู้ผลิต และผู้ใช้จำานวนมาก และ

3. ความต้องการในทุกระดับของการผลิต การจัดจำาหน่าย การรับ 

และการควบคุม

 ความท้าทายสิบประการนี้ต้องการแนวทางการทำางานออกแบบ

ระดับมืออาชีพที่แตกต่างกันและอย่างมีคุณภาพมากกว่าที่เคยเป็นมาใน    

ยุคก่อนๆ สิ่งแวดล้อมในอดีตมีลักษณะเรียบง่ายกว่า มีข้อเรียกร้องที่ง่ายกว่า 
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ประสบการณ์ส่วนตัวและการพัฒนาฝีมือของแต่ละคนเพียงพอสำาหรับการ

ทำางานที่ลึกซึ้งและมีแก่นสาร ประสบการณ์และการพัฒนายังเป็นสิ่งจำาเป็น

แต่มันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ความท้าทายส่วนใหญ่ของงานออกแบบใน

ปัจจุบันจำาเป็นต้องอาศัยทักษะในการวางแผนเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์   

ที่ไม่อาจพัฒนาได้ด้วยการปฏิบัติเพียงอย่างเดียว

 การประกอบอาชีพออกแบบในปัจจุบันเก่ียวข้องกับความรู้ระดับ

ก้าวหน้า ความรู้นี้มิใช่เพียงการปฏิบัติงานอาชีพระดับสูงเท่านั้น มันยังเป็น

รูปแบบการทำางานท่ีแตกต่างกันในเชิงคุณภาพ ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ

ข้อเรียกร้องของสังคมข่าวสารข้อมูลและเศรษฐกิจฐานความรู้ที่มันให้กำาเนิด

ขึ้นมา

 ในบทความเม่ือเร็วๆ น้ี  (“Why Design Education Must Change”, 

Core77, November 26, 2010) โดนัลด์ นอร์แมนท้าทายสมมุติฐานและ

การทำางานของวิชาชีพการออกแบบ ในอดีตนักออกแบบทำางานด้วยความ

เชื่อว่าความสามารถและความเต็มใจที่จะเข้าไปเผชิญปัญหาอย่างเต็มตัว 

ทำาให้พวกเขามีอาวุธสำาหรับแก้ไขปัญหา นอร์แมนเขียนว่า 

ยุคแรกของการออกแบบอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก แต่ ปัจจุ บันนักออกแบบทำางานเกี่ยวกับ

โครงสร้างองค์กรและปัญหาสังคม เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ บริการ และ

การออกแบบที่เน้นประสบการณ์ของผู้ใช้งาน โจทย์หลายอย่าง

เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมและการเมืองที่ซับซ้อน ดังนั้น      

นักออกแบบจึงกลายเป็นนักพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ แต่พวกเขา

ไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อการน้ี บ่อยครั้งท่ีนักออกแบบไม่เข้าใจความ     

ซับซ้อนของประเด็นปัญหาและความลึกซึ้งของข้อมูลท่ีมีอยู่ พวก

เขาอ้างว่าดวงตาท่ีสดใสสามารถผลิตแนวทางใหม่ในการทำางาน   

แต่แล้วพวกเขาก็สงสัยว่าทำาไมแนวทางเหล่านี้จึงไม่ค่อยถูกนำาไป

ปฏิบัติ หรือหากนำาไปปฏิบัติ ทำาไมมันจึงล้มเหลว ดวงตาที่สดใส
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สามารถผลิตผลงานท่ีฉลาดลำ้าลึกได้จริงๆ แต่ดวงตานั้นต้องได้รับ

การศึกษาและมีภูมิความรู้ด้วย บ่อยครั้งที่นักออกแบบขาดความ

เข้าใจที่จำาเป็นท่ีโรงเรียนการออกแบบไม่ได้ฝึกอบรมนักศึกษาเกี่ยว

กับประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านี้ อันเกี่ยวกับความซับซ้อนของ

พฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมทางสังคมท่ีเช่ือมโยงกัน เกี่ยวกับ

พฤติกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และธุรกิจ การฝึกอบรมด้าน

วิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการออกแบบการทดลอง

ก็มีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยด้วยซำ้า

 นี่ไม่ใช่การออกแบบอุตสาหกรรมในแง่ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

แต่เป็นการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การออกแบบในลักษณะ

ของความคิดและการกระทำาเพ่ือแก้ไขปัญหาและจินตนาการถึงอนาคตใหม่  

หนังสือชุดใหม่ของสำานักพิมพ์เอ็มไอทีชุดนี้เน้นการออกแบบเชิงกลยุทธ์   

เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม และเน้น  

การออกแบบในลักษณะของบริการโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างรอบคอบ 

การค้นคว้าอย่างถี่ถ้วน และจริยธรรมของการออกแบบที่เคารพความรู้สึก

ของผู้อื่น การกระทำาเช่นนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจิตสำานึกของความเข้าใจ 

ความเห็นอกเห็นใจ และความชื่นชมยินดีต่อผู้คน ต่อธรรมชาติ และต่อโลกท่ี

เราก่อรูปขึ้นด้วยการออกแบบ เป้าหมายของเราในฐานะบรรณาธิการคือ

พัฒนาหนังสือชุดของการสนทนาอย่างมีชีวิตชีวาที่ช่วยนักออกแบบและ   

นักวิจัยในการให้บริการต่อธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาครัฐ เพ่ือผลลัพธ์ที่ดี  

ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ

 เราขอเสนอแนะหนังสือที่จะนำาจิตสำานึกใหม่ของการค้นคว้ามาสู่การ

ออกแบบเพื่อช่วยสร้างรูปโฉมของวิชาการออกแบบที่ใช้ความคิดอันลึกซึ้ง

และมีความหนักแน่นสนับสนุนวิชาชีพท่ีเข้มแข็งบนพ้ืนฐานของการวิจัยเชิง

ประจักษ์ แนวความคิดที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ และทฤษฎีที่เช่ือถือได้    

ซึ่งทำาให้เกิดสิ่งที่ดับเบิลยู เอ็ดเวิร์ดส์ เดมิงเรียกว่า ความรู้อย่างลึกซึ้ง 

(Deming, The New Economics for Industry, Government, 
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Education, MIT, Center for Advanced Engineering Study, 1993) 

สำาหรับเดมิง ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ วิศวกร และนักออกแบบ ความรู้อย่างลึกซึ้ง

ประกอบด้วยความคิดเชิงระบบและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการที่ถูก

ผนวกเข้ามาในระบบ; ความเข้าใจเกี่ยวกับความแปรผันและเครื่องมือที่

จำาเป็นต่อการเข้าใจความแปรผัน; ทฤษฎีความรู้; และพ้ืนฐานในจิตวิทยา

มนุษย์ นี่คือการเริ่มต้นของ “การออกแบบแนวลึก” (deep design) ซึ่ง

เป็นการรวมตัวกันระหว่างการทำางานอย่างลึกซึ้งกับการสืบค้นทางปัญญา

อย่างมุ่งมั่น

 หนังสือชุดนี้ว่าด้วยการคิดเชิงออกแบบและทฤษฎีการออกแบบ 

เผชิญความท้าทายแบบเดียวกับที่เราเผชิญในฐานะนักวิชาชีพ ในระดับหนึ่ง 

การออกแบบเป็นกระบวนการของมนุษย์โดยทั่วไปที่เราใช้ในการเข้าใจและ 

ก่อร่างสร้างโลกของเรา อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการนี้หรือกับโลกในรูปแบบนามธรรมและมีลักษณะทั่วไป แต่เรา

เผชิญความท้าทายของการออกแบบในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง จัดการ

ปัญหาหรือแนวความคิดในบริบทของสถานที่หนึ่งโดยเฉพาะ ประเด็นท้าทาย

ที่เราเผชิญในฐานะนักออกแบบในปัจจุบันมีความหลากหลายเท่ากับปัญหาท่ี

ลูกค้านำามาสู่เรา เราเกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อเป็นหลักยึดทางเศรษฐกิจ 

ความต่อเนื่องทางเศรษฐกิจ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ เราออกแบบเพื่อ

ความต้องการของเมืองและชนบท เพ่ือการพัฒนาทางสังคม และชุมชน

สร้างสรรค์ เราเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อมและนโยบาย

เศรษฐกิจ เกษตรกรรม งานฝีมือที่แข่งขันได้สำาหรับการส่งออก ผลิตภัณฑ์

และตราสินค้าที่แข่งขันได้สำาหรับกิจการขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

สำาหรับตลาดระดับล่าง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าสำาหรับตลาดที่พัฒนา

แล้วหรือมีฐานะม่ังคั่ง ภายในกรอบของการออกแบบ เรายังถูกท้าทายให้

ออกแบบสำาหรับสถานการณ์ที่สุดโต่ง สำาหรับเทคโนโลยีชีวภาพ นาโน

เทคโนโลยี และวัสดุใหม่ และออกแบบสำาหรับกิจการเพื่อสังคม และมี    

เรื่องท้าทายสำาหรับโลกในอนาคต เช่น โลกเอกภาวะตามแนวคิดของ
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เคิร์ซเวล* และสำาหรับวิสัยทัศน์ใหม่ของโลกที่เราดำารงอยู่

 หนังสือชุดการคิดเชิงออกแบบ ทฤษฎีการออกแบบของสำานักพิมพ์

เอ็มไอที จะสำารวจประเด็นสำาคัญเหล่านี้และยิ่งกว่านั้นจะนำาไปสู่การร่วมมือ

กับนักออกแบบที่จะรับมือกับประเด็นดังกล่าว

 เชิญร่วมเดินทางไปกับเรา

เคน ฟรีดแมน

อีริก สโทลเทอร์แมน

บรรณาธิการ หนังสือชุดการคิดเชิงออกแบบ ทฤษฎีการออกแบบ (Design 

Thinking, Design Theory Series)

* เรย์มอนด์ หรือ เรย์ เคิร์ซเวล (Raymond or Ray Kurzweil) นักวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ นักเขียน นักประดิษฐ์ และนักทำานายอนาคตชาวอเมริกัน ในหนังสือของเขา  
ชื่อ The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology (พิมพ์ 2005) ซึ่งเป็น
เร่ืองเกี่ยวกับสมองกลหรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) และอนาคตของ
มนุษยชาติ เรย์ทำานายว่าในปี 2029 ปัญญาประดิษฐ์จะมีความสามารถเท่าเทียมกับปัญญา
ของมนุษย์ และเม่ือถึงภาวะที่เรียกว่าเอกภาวะ (Singularity) ซึ่งเขาทำานายว่าจะเกิดข้ึนใน  
ปี 2045 ปัญญาประดิษฐ์จะมีความสามารถลำ้าปัญญามนุษย์ถึงหนึ่งพันล้านเท่า และจะถูก
ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเรา–ผู้แปล 
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เรื่องราวของหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นกว่าสิบปีมาแล้ว ในปี 2004 เมื่อคณะ

กรรมาธิการยุโรปให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยท่ีเรียกว่าอุบัติการณ์ความ

ต้องการของผู้ใช้เพ่ือทางออกท่ียั่งยืน EMUDE (Emerging User Demends 

for Sustainable Solutions) นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เผชิญกับคำาถาม   

เกี่ยวกับนวัตกรรมสังคม และเร่ิมต้นคิดว่าการออกแบบจะทำาอะไรได้บ้าง  

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมสังคม ช่วงเวลาสำาคัญคร้ังที่สอง คือในปี 

2006 เมื่อมีโครงการวิจัยอีกโครงการหนึ่ง คือ ชุมชนสร้างสรรค์เพื่อวิถีชีวิต

ยั่งยืน CCSL (Creative Communities for Sustainable Lifestyles)     

ได้รับการส่งเสริมจากโครงการส่ิงแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ UNEP 

(the United Nations Environmental Program) และได้รับทุนจาก

กระทรวงการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสวีเดน โครงการนี้ช่วยให้ผมสามารถ

ขยายขอบเขตการสังเกตยุโรปของผมไปสู่ภูมิภาคอื่นของโลก ได้รวบรวมกรณี

ที่น่าสนใจในอินเดีย จีน บราซิล เคนยา และแอฟริกาใต้ ช่วงเวลาสำาคัญคร้ัง 

ที่สามคือการสร้างเครือข่ายการออกแบบเพื่อนวัตกรรมและความยั่งยืนทาง

สังคม DESIS (Design for Social Innovation and Sustainability) ในปี 

2009 กิจกรรมนี้ช่วยให้ผมสามารถสร้างแนวความคิดเบื้องต้นในกรอบของ

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้นเป็นอันมาก

 ขณะเดียวกัน การรวบรวมข้อมูลและการสร้างข้อเสนอแนะซ่ึงนำาเสนอ 

ในหนังสือเล่มนี้ค่อยๆ เกิดข้ึนตามลำาดับ ขณะท่ีผมเปรียบเทียบแนวความคิด

คำ ขอบคุณ
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ของผมกับโครงการต่างๆ ในห้องปฏิบัติงานของ DESIS ในมหาวิทยาลัย   

โปลีเทคนีโก ดี มีลาโน (Politecnico di Milano) และในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

ที่ผมมีโอกาสได้ไปทำางาน ได้แก่ พาร์สันส์สกูล ในนิวยอร์ก มหาวิทยาลัยถงจี้

ในเซี่ยงไฮ้ มหาวิทยาลัยเจียงหนานในอู๋ซี มหาวิทยาลัยศิลปะ กรุงลอนดอน 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคปเพนินซูลาในเคปทาวน์ ดังนั้นผมจึงขอ

ขอบคุณอย่างจริงใจในเบื้องต้นแก่ศาสตราจารย์ อาจารย์ นักวิจัย และ

นักศึกษาทุกท่านที่ผมได้พบในสถานที่เหล่านี้และโชคดีได้ร่วมงานด้วย

 หลังจากการขอบคุณแบบรวมกลุ่มนี้ ผมต้องขอเอ่ยถึงบุคคลบางท่าน

ที่ผมได้ร่วมงานอย่างแข็งขัน ผมเป็นหนี้บุญคุณในเชิงวัฒนธรรมอย่างยิ่งต่อ

บุคคลดังต่อไปนี้ ฟร็องซัว เฌกู ผู้เป็นคู่สนทนาอภิปรายคนสำาคัญของผมมา

เป็นเวลาหลายปี เขาเป็นคนที่ทำาให้ผมเริ่มมีความสนใจในแก่นเรื่องของ

หนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรก และผลงานของเขาในหนังสือเล่มนี้คือ “ตัวอย่าง

ภาพ” 12 ตัวอย่างท่ีอยู่ท้ายบทที่ 6 บุคคลต่อมา อันนา เมโรนี ที่ผมร่วมงาน

ในกิจกรรมและโครงการวิจัยมากมาย และปัจจุบันเป็นผู้ประสานงาน     

เครือข่ายระหว่างประเทศของ DESIS

 เพื่อนร่วมงานของผมที่เครือข่าย DESIS ซ่ึงมีทั้งผู้ร่วมก่อตั้งและ       

ผู้ที่ร่วมงานในช้ันหลัง ได้แก่ เอ็ดวาร์โด สตัสโซวสกี, ลารา เพนิน, คาร์ลา     

ชีโปลลา, อันเดรีย เมนโดซา, มูเกนดี เอ็ม’ ริทา, เหมี่ยวเซิ่น กง, โหลว ยงฉี, 

อาดัม โทรป, ลอร์เรน แกมแมน, เวอร์จิเนีย ทัสซินารี และดาวิเด ฟาสซี    

ทุกคนเป็นผู้ร่วมสนทนาที่มีความสำาคัญในการทำาให้แนวความคิดเหล่าน้ีมี

ความกระจ่างชัด รวมทั้งให้ตัวอย่างและปรับแก้ประเด็นสำาคัญที่ปรากฏใน

หนังสือเล่มนี้

 และยังมีนักศึกษาปริญญาเอกอีกหลายคน ซึ่งตอนนี้เป็นดุษฎีบัณฑิต

แล้ว ท่ีผมมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเป็นเวลาหลายปีเป็นกลุ่มคนที่ผมพยายามลงลึก

เกี่ยวกับแนวความคิดบางอย่างที่ดูจะมีความสำาคัญต่อเราในเรื่องของทฤษฎี

และการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมสังคม ในการนี้นอกเหนือจาก
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คาร์ลา ชีโปลลา, อันเดรีย เมนโดซา และเหมี่ยวเซิ่น กง ซึ่งผมเอ่ยถึงแล้ว   

ผมต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อแฟรนเชสโก ซูริโอ, สเตฟาโน มัฟเฟ, อันนา

มาเรีย โฟรเมนตินี, เทเรซา ฟรันเกรา, จุน ซัง แบ็ก, ฟาง จ้ง และ อืน จี โช

 นอกเหนือจากผู้ ร่วมงานเหล่านี้ซึ่งผมทำางานด้วยในหลากหลาย      

รูปแบบ ในประเด็นเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อนวัตกรรมสังคม ผมใคร่        

ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มเล็กๆ ซึ่งผมนึกถึงในแง่ของ “เพื่อนร่วมทาง” ได้แก่  

วิกเตอร์ มาร์โกลิน, คริส ไรอัน, จอห์น ทัคคารา, ฟูมิ มะสุดะ, โชคี ปันฆาอัล, 

โจเซฟีน กรีน และโรแบร์โต แวร์กันตี ผมพบพวกเขาทุกคนในช่วงเวลาที่   

แตกต่างกัน พวกเขาและผมยังได้เวียนมาพบกันอีกหลายคร้ัง ด้วยเหตุนี้  

พวกเขาจึงมีความสำาคัญในการเสริมแนวความคิดที่นำาเสนอในหนังสือเล่มนี้ 

บางครั้งก็เป็นรูปแบบการแสดงออกที่เห็นต่างหากเป็นประโยชน์ยิ่ง

 ท้ายสุด ผมขอขอบคุณเรเชล โคด ซึ่งระหว่างที่แปลต้นฉบับของผม

เป็นภาษาอังกฤษ ได้ช่วยเรียบเรียงแนวความคิดของผมให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น

ด้วย ขอขอบคุณดักลาส เซรีย์ และแมททิว แอ็บเบท แห่งสำานักพิมพ์เอ็มไอที 

ซึ่งการสนับสนุนของพวกเขาทำาให้ทุกส่ิงอย่างสามารถกลายเป็นหนังสือที่ 

แท้จริง 
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บทนำ 

1. หนังสือเล่มนี้พูดถึงการออกแบบและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลกที่

เช่ือมโยงถึงกัน ซ่ึงกำาลังอยู่ในระยะเปล่ียนผ่านสู่กระแสเร่ืองความย่ังยืน กล่าวคือ 

โลกที่ทุกคนต่างออกแบบการดำารงชีวิตของตนซำ้าแล้วซำ้าอีกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า

พวกเขาประสงค์จะทำาเช่นนั้นหรือไม่ก็ตาม โลกที่รูปแบบการดำาเนินชีวิตของคน

กลุ่มใหญ่ผสานรวมกันและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้างขึ้น 

โลกที่นักออกแบบเข้าไปมีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการดำาเนินชีวิต

ทั้งในลักษณะปัจเจกและท่ีเป็นการรวมกลุ่มกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมที่โครงการออกแบบต่างๆ ได้ทำาให้เกิดขึ้น

 ในโลกที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหยั่งลึกนี้ พวก

เราทั้งหมดล้วนเป็นนักออกแบบ ในที่นี้คำาว่า “ทั้งหมด” เห็นได้ชัดว่า

ครอบคลุมถึงพวกเราทุกคน ไม่เพียงแต่รายบุคคล แต่รวมทั้งองค์กร ธุรกิจ 

หน่วยงานภาครัฐ สมาคมอาสาสมัคร ตลอดจนเมือง ภูมิภาค และรัฐ กล่าว

โดยย่อ เมื่อเอ่ยคำาว่า “ทั้งหมด” เรากำาลังกล่าวรวมถึงทุกคน ไม่ว่ารายบุคคล

หรือกลุ่มบุคคล ซึ่งเมื่ออยู่ในโลกท่ีกำาลังเปล่ียนแปลงต้องกำาหนดอัตลักษณ์

และโครงการชีวิตของตนเอง ที่กล่าวเช่นน้ีหมายถึงการนำาความสามารถ    
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ในการออกแบบของตนไปสู่การกระทำา วิธีคิดและทำาสิ่งต่างๆ ซึ่งนำาไปสู่การ

ตรึกตรองและความคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งเรียกร้องให้เรามองตนเองและบริบท

ของเรา และตัดสินใจว่าจะกระทำาการเพื่อปรับปรุงสภาพของสิ่งต่างๆ ได้หรือ

ไม่และอย่างไร

 ปัญหามีอยู่ว่าถึงแม้ความสามารถในการออกแบบเป็นความสามารถ

ท่ีแพร่หลายของมนุษย์ แต่ความสามารถนี้ต้องได้รับการบ่มเพาะจึงจะนำามา

ใช้ได้ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติ หรือถึงเกิดขึ้นก็ไม่เพียงพอ

 เมื่อเผชิญหน้ากับความขัดแย้งระหว่างความเป็นจริงที่เรียกร้องให้  

ทุกคนมีบทบาทในการออกแบบมากข้ึน และความยากลำาบากที่พวกเขาจะ

ทำาเช่นนั้นในระดับที่เพียงพอ นักออกแบบสามารถมีบทบาทได้ สาระสำาคัญ

ของงานที่ทำาเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการและวัฒนธรรมการออกแบบ เรากำาลัง

กล่าวถึงผู้ที่มีความสนใจ ศึกษาค้นคว้า และพวกเขาสามารถทำางานในฐานะ 

ผู้ขับเคลื่อนสังคม ด้วยเครื่องมือด้านวัฒนธรรมและด้านการปฏิบัติงานที่พวก

เขามีอยู่ พวกเขาสามารถดูแลและสนับสนุนกระบวนการออกแบบซึ่งพวกเรา

ทุกคน ทั้งที่เชี่ยวชาญและไม่เชี่ยวชาญการออกแบบมีส่วนเกี่ยวข้อง

 แน่นอนสำาหรับผู้ที่ทำางานออกแบบเป็นอาชีพ การปฏิบัติงานใน

ลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับการนำาพาตนเองให้ห่างไกลจากสิ่งท่ีเป็นบุคลิกภาพ

ของ “นักออกแบบ” มาช้านาน เป็นเวลาหนึ่งศตวรรษที่นักออกแบบท้ังมอง

ตนเองและถูกมองว่าเป็นผู้มีหน้าที่และผู้จัดการเพียงในสาขาการออกแบบ

เพียงผู้เดียว ทุกวันนี้พวกเขาพบตนเองอยู่ในโลกที่ทุกคนต่างออกแบบ และ

ดังที่เราได้เห็นแล้วงานของพวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นการใช้ความคิดริเริ่ม

ของตนเพื่อช่วยขบวนแถวอันหลากหลายของผู้ขับเคลื่อนสังคมให้ออกแบบ

ได้ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงบทบาททำาให้พวกเขาต้องกลายเป็นอะไรบางอย่าง 

ที่แตกต่างจากที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้ นี่หมายความว่าเพื่อที่จะปรับตัวให้ 

เข้ากับสิ่งที่สังคมเรียกร้อง พวกเขาต้องออกแบบตนเองและวิธีทำางานเสียใหม่ 

แต่ท้ายที่สุดทุกคนก็จะถูกเรียกร้องให้ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองเช่นเดียวกัน
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2. ฉากหลังของหนังสือเล่มนี้คือการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ ได้แก่ กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงซึ่งมนุษยชาติเริ่มยอมรับข้อจำากัดของโลกและนำาเราไปสู่การใช้

ความเชื่อมโยงถึงกันที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น นั่นคือพลวัตคู่ที่ผนวกกัน

เข้าเป็นกระบวนการเดียวกัน ซ่ึงเราสามารถเห็นลักษณะบางประการที่ก่อตัวขึ้น

ที่จะนำาไปสู่การกำาหนดเค้าโครงของการออกแบบท่ีตั้งอยู่บนวัฒนธรรมที่ผนวก

ทั้งลักษณะประจำาท้องถ่ินกับลักษณะสากลเข้าด้วยกัน (ลักษณะประจำาท้องถิ่น

ที่เปิดรับอิทธิพลของสากล) และโครงสร้างพื้นฐานที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ได้ (resilient) ซึ่งสามารถฟื้นฟูคุณภาพการทำางานและนำาการผลิตเข้ามาใกล้กับ

การบริโภคมากขึ้น ซึ่งเรียกว่าระบบแบบกระจายตัว (distributed system)

 เราอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงซึ่งทั้งในแง่ลักษณะและเวลาแตก

ต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากการเปล่ียนผ่านในยุโรปจากยุคศักดินามาสู่สังคม    

ยุคอุตสาหกรรม ถ้ามองในแง่ประวัติศาสตร์ระยะยาวแล้ว การเปลี่ยนผ่านนี้

ต้องนับว่าเป็นการปฏิวัติเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นการตัดขาดอย่างฉับพลันจาก

อดีต และนำาเราไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงระบบอย่างถอนรากถอนโคน ท้ังด้าน

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อย่างไรก็ตาม สำาหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ในเส้นทาง

นั้น การเปลี่ยนผ่านนับว่าเป็นเวลานานของการต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์และ

การผันแปรต่างๆ ซ่ึงไม่ได้มีลักษณะเป็นเส้นตรง ต้องเผชิญกับความแตกต่าง

ระหว่างการเปล่ียนแปลงระดับท้องถ่ินและการผันแปรขนาดใหญ่เชิงระบบ  

ทั้งหมดเกิดข้ึนในอัตราความเร็วที่แตกต่างกันตามระดับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

การเมือง และเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน พร้อมด้วยความผันผวนของจุดยืน 

และระบอบการเมืองระหว่างกลุ่มท่ีเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงและฝ่ายที่      

ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

 ดังนั้นทุกวันนี้ เราต้องเตรียมพร้อมท่ีจะดำาเนินชีวิตท่ามกลางภาวะ 

ยุ่งยากผันผวนนี้ ซึ่งอาจใช้เวลายาวนาน อยู่ในโลกแห่งทวิภาวะ ซึ่งความ  

เป็นจริงสองประเภทดำารงอยู่ร่วมกันอย่างย้อนแย้งกัน กล่าวคือ โลกเก่าที่ 

“ไร้ขีดจำากัด” ซึ่งไม่รับรู้ข้อจำากัดของโลก และอีกโลกหนึ่งที่ยอมรับข้อจำากัด

เหล่านี้ และทดลองวิธีการแปรเปลี่ยนข้อจำากัดให้เป็นโอกาส
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 ปัจจุบันโลกทั้งสองมีลักษณะแตกต่างกัน โลกที่หนึ่งเป็นโลกที่มี

อิทธิพลครอบงำา ซึ่งยังคงเป็นโลกที่หลายคนยึดถือเป็นหลัก เป็นโลกที่กำาหนด

ลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสถาบันหลัก และใช้ประวัติศาสตร์แห่ง

ความสำาเร็จทำาให้สังคมเชื่อว่าการดำารงอยู่จะยังคงสืบเนื่องต่อไปอีกเป็น  

เวลานานและจะเป็นเช่นนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ในทางตรงกันข้าม โลกที่สอง     

ดูเหมือนหมู่เกาะแห่งหนึ่งที่มีผู้คนคิดและทำาในลักษณะที่แตกต่างออกไป 

อนาคตของหมู่เกาะแห่งโลกขนาดจ๋ิวใบใหม่นี้จะเป็นอย่างไรยังเร็วเกินกว่าจะ

บอกได้ มันอาจจะยังคงเหมือนเดิมเป็นเวลายาวนาน หรือมันอาจสูญหายไป 

อาจจมลงใต้ทะเลแห่งวิธีดำารงชีวิตและการกระทำาส่ิงต่างๆ อย่างไม่ยั่งยืน 

หรืออาจเผยตนเองโผล่พ้นนำ้าจากทวีปที่จมอยู่ใต้นำ้า กล่าวคือทวีปใหม่แห่ง

อารยธรรมอันยั่งยืนที่จะปรากฏขึ้นจากการเปลี่ยนผ่าน

 นี่คือภาพมุมกว้างที่ชีวิตและทางเลือกของเราเป็นส่วนหน่ึงของมัน  

อีกทั้งยังเป็นภาพมุมกว้างที่เป็นบริบทของหนังสือเล่มนี้ หมายถึงทวีปหนึ่ง

กำาลังอุบัติขึ้น มันจะมีลักษณะอย่างไรขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ปัจจัยบางอย่าง

ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้เลือก ปัจจัยอื่นๆ อาจขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากำาลังทำาและจะทำา 

มันคือการเปลี่ยนผ่าน (ที่ยาวนานสำาหรับเราแต่สั้นนักสำาหรับประวัติศาสตร์

โลก) ซึ่งเราทุกคนต้องเรียนรู้ท่ีจะอยู่กับมัน และอยู่อย่างดีบนเกาะใหม่ และ

การทำาเช่นนี้ทำาให้เราคาดการณ์ได้ว่า คุณภาพชีวิตจะเป็นเช่นไรบนทวีปที่

กำาลังอุบัติขึ้น

 ภาพมุมกว้างนี้ยังเป็นพื้นท่ีซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบ

ระดับทั่วไปและการออกแบบอย่างมืออาชีพจะแสดงบทบาทให้ปรากฏ กล่าว

คือ ความสัมพันธ์ซึ่งจะพัฒนาไปขณะที่การออกแบบทั้งสองประเภททำางาน

ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหามากมายและหลากหลายที่สังคมของเราต้องเผชิญ แต่ 

นี่จะไม่ใช่เพียงสาขาเดียวที่จะมีความร่วมมือกันถ้าสิ่งที่ต้องอุบัติขึ้นคือ

อารยธรรมใหม่ ประเด็นสำาคัญไม่ใช่เพียงเร่ืองของการแก้ไขปัญหา โดย     

พื้นฐานแล้ว อารยธรรมยังประกอบด้วยเร่ืองของคุณค่า คุณลักษณะ และ
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ระบบเหตุผลในความหมายที่กว้างข้ึน ดังนั้น นี่คือสิ่งที่อารยธรรมใหม่

ต้องการถ้ามันจะอุบัติขึ้น น่ีคือสิ่งท่ีการออกแบบทั้งระดับทั่วไปและระดับ  

มืออาชีพต้องร่วมมือกันสร้างขึ้นมา ถ้าเป็นความจริงว่าทักษะการออกแบบ

แสดงออกทั้งในการแก้ไขปัญหาและในการสร้างความเข้าใจ ก็จะมีสิ่งที่ต้อง

ทำาเป็นอันมากในการสร้างความเป็นไปได้ที่จะก่อรูปอารยธรรมใหม่นี้ขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ประการที่สอง การออกแบบต้องแสดงคุณลักษณะเฉพาะของ

มัน อันเป็นปฐมบทของการสร้างคุณูปการที่พิเศษกว่าศาสตร์แขนงอื่น

3. หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวท้องถิ่นและสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวัน กล่าวคือ

ผู้คนในชีวิตประจำาวัน ความตั้งใจในการต่อสู้กับปัญหา โอกาสในแต่ละวัน และ

ที่สำาคัญท่ีสุดความหมายท่ีแท้จริงของชีวิต เราเฝ้ามองวิธีที่ผู้คนเหล่านี้ค้นพบ

(ใหม่) พลังของความร่วมมือเพื่อเพิ่มความสามารถของพวกเขา และบ่อยครั้ง  

วิธีการที่ค้นพบ (ใหม่) น้ี ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มรูปแบบใหม่ (องค์กรประสาน

ความร่วมมือ) และสิ่งประดิษฐ์ท่ีองค์กรเหล่าน้ีใช้เป็นพื้นฐานเพ่ือเอื้ออำานวยต่อ

การแก้ไขปัญหา นักออกแบบเป็นส่วนท่ีแข็งขันของการค้นพบใหม่นี้ พวกเขา

เป็นทั้งผู้ทำางานภายในและภายนอก พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมในตัวเอง เพราะพวกเขาเองต้องกระทำาการในลักษณะที่ไม่เคยกระทำา

มาก่อน ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ส่งเสริมการเปล่ียนแปลงทางสังคมด้วย เพราะ

พวกเขาร่วมมืออย่างกระตือรือร้นในการสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำานวยต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม

 ความหมายของคำาว่าท้องถ่ินในที่นี้ไม่ใช่มิติเรื่องขอบเขต ในโลกที่มี

ความเชื่อมโยงถึงกัน ประสบการณ์ของท้องถิ่นได้รับอิทธิพลทันทีจาก

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในขณะนั้น ณ ที่ใดก็ตาม กล่าวโดยย่อ ท้องถิ่นคือ

พื้นท่ีซึ่งเราเช่ือมประสานกับท้ังโลก เป็นจุดยืนทางความคิดเห็น (โลกที่เรา

เห็นจากจุดที่เราอยู่) และจุดยืนทางการกระทำา (การกระทำาต่อโลกที่เรา

สามารถปฏิบัติได้จากจุดที่เราอยู่) เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เราสามารถเห็นหรือทำา



28

และออกแบบด้วยนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการเช่ือมประสานดังกล่าว ซ่ึง 

ในทางกลับกันเป็นผลลัพธ์ของกิจกรรมการออกแบบที่สอดประสานกัน

 ดังนั้นตัวเอกในเร่ืองของเราจึงได้แก่บุคคลที่ครุ่นคิดเกี่ยวกับชีวิต

ประจำาวันของตัวเอง มีส่วนร่วมในการสนทนาวิสาสะกับจุดเช่ือมต่อใน   

โครงข่ายต่างๆ และเป็นผู้เล่นในบทบาททางสังคมต่างๆ กันไป จากทั้งการ

เฝ้าสังเกตการณ์และจากการลงมือปฏิบัติ เขาออกแบบและร่วมออกแบบ

การกระทำาของตนเองต่อโลก ปฏิบัติราวกับตนเองเป็นสารพัดช่าง คือมองหา

วัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ได้รอบตัว (ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งแนวความคิด

และความรู้ด้วย) และโดยการประยุกต์และการตีความใหม่เขาใช้วัตถุดิบ

ต่างๆ เหล่านี้ประพันธ์โครงการแห่งชีวิตของตนเอง

 สิ่งใหม่ในทุกวันนี้ ซึ่งนำามาโดยนวัตกรรมสังคมและวัฒนธรรมที่กำาลัง

เจริญก้าวหน้า คือสิ่งท่ีตัวละครเอกของเราคิดบ่อยมากข้ึนทุกขณะเก่ียวกับ

โครงการชีวิตของเขา หรือบางส่วนของมัน ในลักษณะของการประสานความ

ร่วมมือกัน เขาค้นพบพลังในการทำาสิ่งต่างๆ ร่วมกับคนอื่น (หรือน่าจะค้นพบ

ใหม่มากกว่า) ดังนั้น ที่แกนกลางของหนังสือเล่มนี้เราจึงมองที่ปรากฏการณ์

นวัตกรรมนี้ กล่าวคือ คนจำานวนมากขึ้นได้ละทิ้งและกำาลังละทิ้งสิ่งจำาเจ และ

กำาลังทดลองกับวิธีใหม่ของการดำารงชีวิตและการผลิตแบบร่วมมือกัน กล่าว

โดยย่อ คนจำานวนมากขึ้นกำาลังส่งเสริมคลื่นลูกใหม่และลูกใหญ่แห่ง

นวัตกรรมสังคม

 เม่ือไม่นานมานี้มีความเห็นว่านวัตกรรมสังคมควรได้รับการส่งเสริม

สนับสนุน เป็นที่ยอมรับมากขึ้นว่ามันช่วยในการค้นหาคำาตอบที่เป็นรูปธรรม

และนำาไปปฏิบัติได้สำาหรับปัญหายากๆ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับประชากรสูงวัย 

การรักษาโรคเรื้อรัง การผสมผสานทางวัฒนธรรมของผู้อพยพ และการ

ปรับปรุงสภาพของเมืองและชุมชนแออัดรอบเมือง อย่างไรก็ตาม นวัตกรรม

สังคมเป็นหรืออาจจะเป็นอะไรได้มากกว่านี้ บ่อยครั้งที่วิธีการดำารงชีวิตและ

การผลิตเหล่านี้ทำาให้ผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลสอดคล้องกับผลประโยชน์
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ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้นวัตกรรมสังคมจึงถูกมองว่าเป็นขั้นตอน

ท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่ความยั่งยืน กล่าวคือ การนำาแนวความคิดเกี่ยวกับความ

เป็นอยู่ที่ดีมาใช้ในระดับท้องถิ่นบนพื้นฐานของนิเวศวิทยาใหม่ของความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้คน และระหว่างผู้คนกับสิ่งแวดล้อม นี่เป็นโอกาสที่แนวโน้ม

ใหม่อาศัยเป็นช่องทางเปิดความเป็นไปได้ที่ไม่เคยมีมาก่อน

 ในทศวรรษที่ผ่านมา การแพร่หลายของอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ 

และสื่อสังคมซึ่งรวมตัวกับนวัตกรรมสังคม ช่วยให้เกิดการบริการแบบใหม่ๆ 

ซ่ึงไม่เพียงเสนอแนวทางที่ไม่เคยมีมาก่อนในการแก้ไขปัญหาสังคมที่ยุ่งยาก 

แต่ยังท้าทายแนวความคิดของเราเกี่ยวกับสวัสดิการและความสัมพันธ์

ระหว่างประชาชนกับรัฐ  ควบคู่กับการรวมตัวกันครั้งสำาคัญนี้ การรวมตัวกัน

แบบที่สองกำาลังจะอุบัติขึ้น นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่ง

กำาลังเกิดขึ้นในสาขาระบบการผลิตด้วยการย่อขนาดของหน่วยการผลิต 

ทำาให้มีความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคแบบใหม่ 

คือ ระบบแบบกระจายตัวการรวมตัวกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ของระบบแบบ

กระจายตัวกับนวัตกรรมสังคมจะทำาให้เกิดเครือข่ายของกิจการขนาดย่อมซึ่ง

สามารถปฏิวัติระบบการผลิต  เพ่ิมมิติของท้องถิ่นและปรับวิธีกระจาย

กิจกรรมการผลิตและโอกาสการมีงานทำาไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่เคย

ครอบงำาในหลายทศวรรษที่ผ่านมา

 เพื่อสร้างเงื่อนไขให้เกิดอัตราเร่งรวมทั้งการกำาหนดทิศทางการผนึก

กำาลังกันนี้ จำาต้องมีแผนงานวิจัยการออกแบบ ในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยให้

สังคมโดยรวมเป็นห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ของการทดลองทางสังคม สิ่งที่

ต้องทำาเป็นประการแรกคือส่งเสริมและปรับทิศทางการทดลองเหล่านี้ในทุก

ระดับและในทุกสาขาของการประยุกต์ใช้  ประการที่สอง คือการเสริม

แนวทางการดำาเนินการสองส่วน ได้แก่ การแสวงหาตัวแบบหรือวิธีการแก้

ปัญหาที่ดีที่สุด จากนั้นทำาให้เกิดการทำาซำ้าและเชื่อมโยงวิธีต่างๆ ที่ได้ผลเหล่า

นี้เข้าด้วยกัน การทดลองและการทำาซำ้าเป็นกระบวนการสองอย่างที่เสริมส่ง

กันและกัน กล่าวคือ ในระยะเปลี่ยนผ่านเราจำาเป็นต้องทดลองวิธีใหม่ๆ ใน
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การแก้ปัญหา และจากนั้นก็ผนึกกำาลังกันและทำาซำ้าวิธีท่ีดีที่สุด ประการ

สุดท้ายต้องเชื่อมโยงวิธีเหล่านั้นเข้าด้วยกันซึ่งอาจทำาให้โครงการขนาดเล็กๆ 

ที่เกิดขึ้นใหม่จำานวนมากสร้างผลกระทบขนาดใหญ่ได้

 การทดลอง การทำาซำ้า และการเชื่อมโยง เป็นแนวทางสามส่วนที่

จำาเป็นต้องอาศัยความสามารถในการออกแบบทั้งระดับสมัครเล่นและการ

ออกแบบอย่างมืออาชีพ การออกแบบท้ังสองประเภทควรร่วมกันปฏิบัติการ

เพื่อร่วมสถาปนาโครงการออกแบบขนาดใหญ่ เป็นการทดลองงานออกแบบ

ชนิดเปิดที่สามารถรวบรวมและประสานงานโครงการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

เข้าด้วยกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

4. หนังสือเล่มนี้พยายามสร้างคุณูปการต่อวัฒนธรรมการออกแบบ เป็น

คุณูปการต่อภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่นักออกแบบ ไม่ว่าจะมืออาชีพหรือสมัคร

เล่นควรนำาไปเพิ่มเติมรายละเอียดและใช้เพื่อทำาสิ่งที่พวกเขากำาลังทำาอยู่ และ 

จะทำาต่อไปให้ดีขึ้นไม่ว่าในสถานการณ์ใด ในอีกแง่หนึ่ง เนื่องจากวัฒนธรรม

ผูกพันกับบริบทตามท่ีมันควรจะเป็น เราจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นคุณูปการของ 

ชาวอิตาลีต่อวงสนทนาระดับโลก คุณูปการท่ีเริ่มต้นในบริบททางวัฒนธรรม    

ที่มีความชัดเจน

 หนังสือเล่มนี้ข้ามขอบเขตผู้ชำานาญการเฉพาะทางอันหลากหลายที่

ผสมผสานกันในการปฏิบัติงานออกแบบ และพยายามอธิบายมุมมองและ

ภาษาของมันเอง กล่าวโดยย่อก็คือ วัฒนธรรมนั่นเอง ดังนั้น ถึงแม้จะกล่าว

ถึงสาขาวิชาต่างๆ แต่ก็ไม่ใช่หนังสือสหสาขาวิชา หากเป็นหนังสือที่มุ่ง

สนับสนุนวัฒนธรรมการออกแบบโดยเฉพาะ เป็นส่ิงท่ีคู่ขนานและช่วยเติม 

เต็มให้แก่วัฒนธรรมด้านอื่น นี่คือวัฒนธรรมที่ผู้ขับเคล่ือนสังคมแขนงอ่ืน

ทั้งหมดอาจช่วยเกื้อหนุนให้มันเติบโต แต่ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบควรเป็น  

ผู้สร้างสรรค์หลัก
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 ดังนั้น นี่จึงเป็นหนังสือสำาหรับทุกคนที่สนใจเจาะลึกเป็นพิเศษเกี่ยว

กับการออกแบบซึ่งพวกเราให้ความสนใจอยู่ ด้วยเหตุผลนี้จึงพยายามเปิด

ประเด็นการสนทนาเกี่ยวกับนวัตกรรมสังคมควบคู่ไปกับประเด็นพื้นฐานของ

การแก้ไขปัญหา อีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมเห็นว่ามีความสำาคัญพอๆ กัน คือ

ประเด็นเกี่ยวกับความหมายของสิ่งต่างๆ หมายความว่าการอภิปรายเกี่ยวกับ

มิติทางวัฒนธรรมของนวัตกรรมสังคมและวิธีที่นวัตกรรมทางวัฒนธรรมนี้

อาจได้รับแรงหนุนจากวัฒนธรรมการออกแบบแนวใหม่

 หนังสือเล่มนี้หนุนเสริมวิวาทะระดับโลกในหัวข้อเหล่านี้ บนฐานของ

ประสบการณ์ที่ต่อเนื่องกันมายาวนานในหลายพื้นที่ของโลก ซึ่งผมมีโอกาส 

ได้รับขณะทำางานร่วมกับ DESIS เครือข่ายระหว่างประเทศของห้องปฏิบัติ

การที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาด้านการออกแบบและมุ่งเน้นนวัตกรรมสังคม     

ในอีกแง่หนึ่ง ผมไม่สามารถและไม่ประสงค์จะแยกตนเองออกจากวัฒนธรรม

ท่ีผมได้รับมาอันเป็นภูมิหลังของผม ดังนั้นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้นำาเสนอจึงเป็น

คุณูปการต่อการพูดคุยระดับโลกที่ถูกผลักดันโดย “นักเขียนประจำาถิ่น”    

ผมหมายถึงนักเขียนท่ีอยู่ในบริบทหนึ่งและแสดงตนอย่างเปิดเผยว่าเป็นผู้  

นำาเสนอวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ด้วยเหตุผลนี้ ความคิดเห็นที่เสนอในหนังสือ

เล่มนี้จึงไม่เพียงก่อตัวขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตเท่านั้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด มัน

ได้รับการสนับสนุนจากระบบคุณค่าและต้นแบบซึ่งมาจากวิธีการและสถานท่ี

ซึ่งผมได้รับการศึกษาและเริ่มต้นคิดกับมัน

 ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคุณูปการที่มีประโยชน์ต่อพัฒนาการ

ของวัฒนธรรมจากมุมมองด้านความยั่งยืนตามที่ผมเห็นว่ามันควรจะเป็น 

กล่าวคือวัฒนธรรมที่เปิดกว้างต่อการสนทนาวิสาสะระดับสากล อีกทั้งเป็น

พหุวัฒนธรรม ซึ่งอุดมไปด้วยความหลากหลาย นิเวศวิทยาแห่งวัฒนธรรม

การออกแบบซึ่งเปิดกว้างต่อโลกและท้องถิ่นในเวลาเดียวกัน อุดมไปด้วย

ความแตกต่างอันลำ้าลึก ซึ่ง “คนท้องถิ่น” หรือผู้ที่ตั้งรกรากในสถานที่หนึ่ง

สามารถเสนอให้ได้
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 โดยสรุป ผมมีความหวังอีกประการหนึ่งว่าหนังสือเล่มนี้อาจเป็นการ

คารวะต่อวัฒนธรรมการออกแบบของอิตาลี และต่อประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่

ของมัน อันท่ีจริงผมจะมีความสุขมากถ้ามันถูกมองว่าเป็นคุณูปการจากการ

ออกแบบของอิตาลีต่อการรับมือกับปัญหาที่กำาลังเกิดขึ้น มีอะไรที่เช่ือมโยง

ระหว่างวัฒนธรรมการออกแบบของอิตาลีซึ่งเป็นภูมิหลังของผม กับการ

ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือนวัตกรรมสังคมนี้หรือไม่ ผมเชื่อว่ามี แต่การ

อธิบายว่าความเชื่อนี้มาจากไหนจำาเป็นจะต้องมีหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ดังนั้น  

ถ้ามีผู้อ่านท่านใดสนใจจริงๆ ผมก็ขอฝากงานค้นหาความเช่ือมโยงเหล่านี้   

ให้ท่านทำาเป็นการบ้าน
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ภาค 1 นวัตกรรมสังคมและการออกแบบ
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1  นวัตกรรม มุ่งสู่อารยธรรมใหม่

เม่ือเผชิญปัญหาใหม่ๆ มนุษย์มักใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถใน

การออกแบบที่ติดตัวมา คิดค้นและทำาให้เกิดสิ่งใหม่ พวกเขาสร้างนวัตกรรม  

มันเป็นเช่นนั้นเสมอมา แต่ปัจจุบัน นวัตกรรมประจำาวันเหล่านี้กำาลังแพร่

ขยาย ปรากฏตัวในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน จนสัมผัสได้ถึงพลังมหาศาล 

ของมัน การแพร่กระจายและลักษณะของนวัตกรรมเป็นผลลัพธ์จากการ

ผนวกกันของปัจจัยหลักสองประการ  แน่นอน ประการแรก คือลักษณะของ

ปัญหาที่จะต้องแก้ไขในระดับต่างๆ รวมทั้งสิ่งที่ประสบพบเจอทุกวัน ประการ

ที่สอง การแพร่กระจายอย่างทั่วถึงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

รวมทั้งศักยภาพของมันที่ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับองค์กรหรือการ

รวมกลุ่มกัน ในสถานการณ์เช่นนี้ มีความเป็นไปได้ที่ผู้คนจำานวนมากข้ึนที่

กำาลังเผชิญปัญหามองเห็นโอกาสและพบวิธีใหม่ในการแก้ไขปัญหาเช่นกัน

 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กำาลังเกิดขึ้นอาจไปไกลกว่านั้น ผู้คนเหล่านี้อาจไม่

เพียงแต่แก้ไขปัญหาของตนเองเท่านั้น ส่ิงท่ีพวกเขากำาลังทำาอยู่นั้นอาจเป็น 

การวางรากฐานของอารยธรรมใหม่ก็ได้
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ตัวอย่าง 1.1

ไอ่หนงหุย เกษตรกรรมที่ชุมชนสนับสนุน, 

เมืองหลิวโจว (ประเทศจีน)

ไอ่หนงหุย คือสมาคมเกษตรกรในเมืองหลิวโจว มณฑลกวางสี 

(ประเทศจีน) ก่อตั้งโดยเกษตรกรและชาวเมืองกลุ่มหนึ่งเพื่อผลิต

และส่งอาหารอินทรีย์ เป็นรูปแบบที่ปรับหรือประยุกต์ใช้แนว  

ความคิดเกี่ยวกับเกษตรกรรมที่ชุมชนสนับสนุน (community-

supported agriculture-CSA หมายถึงการเกษตรที่ผู้บริโภคกับ 

นวัตกรรมสังคม

“ในปี 2005 ในเมืองหลิวโจว มณฑลกวางสี (ประเทศจีน) ชาวเมืองกลุ่มหนึ่ง

พบว่าตนไม่สามารถเข้าถึงอาหารท่ีดีและปลอดภัยในตลาดท่ัวๆ ไปได้ พวกเขา 

จึงไปที่หมู่บ้าน ซึ่งใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองประมาณสองช่ัวโมง 

และพบว่ารูปแบบเกษตรกรรมด้ังเดิมยังอยู่รอดได้ในชนบทห่างไกล แม้จะ

ต้องผจญความยากลำาบาก ด้วยเจตนาท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกรเหล่านี้และ

พัฒนาช่องทางของอาหารอินทรีย์ที่ม่ันคง พวกเขาจึงก่อตั้งวิสาหกิจเพื่อ

สังคม คือสมาคมเกษตรกรที่เรียกว่า ไอ่หนงหุย (Ainonghui)”1 เร่ืองราว  

เกี่ยวกับไอ่หนงหุยเป็นเร่ืองหนึ่งในหลายเร่ืองท่ีฟาง จ้งรวบรวมสำาหรับ

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของเธอเกี่ยวกับงานบริการแบบประสาน 

ความร่วมมือในประเทศจีน ด้วยเหตุผลหลายอย่าง ผมพบว่ามันให้ผลลัพธ์  

ที่น่าประทับใจเป็นพิเศษ เป็นกรณีตัวอย่างที่ดีมากของนวัตกรรมสังคม ซ่ึง

ชาวเมืองและเกษตรกรกลุ่มหนึ่งใช้จินตนาการและลงมือทำา มีความคิดริเริ่ม

เพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเอง และเปิดทางไปสู่โอกาสใหม่ (ตัวอย่าง 1.1)
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เกษตรกรร่วมมือกัน โดยต่างให้หลักประกันต่อกัน เกษตรกรให้หลัก

ประกันผลผลิตอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ ส่วนผู้บริโภคให้หลักประกัน

ต่อเกษตรกรด้วยการบอกรับเป็นสมาชิกประจำา มีการจ่ายค่าสมาชิก

ล่วงหน้า–สนพ.) ในประเทศจีน “ปัจจุบัน นอกเหนือจากการผลิต

และการส่งอาหารแล้ว สมาคมเกษตรกรไอ่หนงหุยยังมีร้านอาหาร

อินทรีย์และร้านจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของชุมชน ไม่

เพียงจำาหน่ายอาหารที่ผลิตด้วยวิธีการดั้งเดิมให้ชาวเมือง สมาคมยัง

ให้การศึกษาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรแบบดั้งเดิม และ

แนะนำาแบบแผนการดำาเนินชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับคนเมืองด้วย การ

เกิดขึ้นของไอ่หนงหุยและการเชื่อมโยงชาวเมืองกับเกษตรกรเข้า  

หากันโดยตรงที่สมาคมฯ สร้างขึ้น ทำาให้รายได้ของเกษตรกรดีขึ้น 

และทำาให้พวกเขาสามารถทำาการเกษตรแบบดั้งเดิมได้ยั่งยืนขึ้น     

มีชีวิตที่ดีขึ้น น่าภูมิใจมากขึ้น ยิ่งกว่านั้นเกษตรกรหลายคนได้กลับ 

สู่ชนบทเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายอาหารอินทรีย์น้ี”2 แก่นหลักของ

ตัวอย่างน้ีคือความสัมพันธ์ท่ีไม่เคยมีมาก่อนระหว่างเกษตรกรที่มี

ฐานการผลิตในหมู่ บ้าน บ่มเพาะความรู้และความเชี่ยวชาญ

การเกษตรแบบดั้งเดิม กับชาวเมืองซ่ึงเปิดรับเครือข่ายจากทุกมุม

โลกและมีความสามารถด้านการออกแบบและการทำาธุรกิจ เม่ือต่าง

ตระหนักถึงการเก้ือหนุนต่อกัน ท้ังแรงจูงใจและความสามารถร่วม

มือกันของพวกเขา ก็นำามาสู่การเชื่อมช่องว่างทางวัฒนธรรมและ

เอาชนะอคติที่มีต่อกันและกันเพื่อสร้างวิธีแก้ปัญหาซึ่งเป็นไปได้

 ในความเห็นของผม กรณีนี้มีอะไรมากกว่านั้น มันเป็นตัวอย่างในทาง

รูปธรรมการผลิตและเศรษฐกิจชนิดใหม่ รูปแบบการผลิตอิงอยู่กับแนว  

ความคิดของการสร้างความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการผลิต (ในกรณีนี้คือ

เกษตรกรรม) กับการบริโภค เป็นการเชื่อมโยงในระดับท้องถิ่น แต่ก็ยังเปิด

กว้างต่อกระแสสากลของผู้คนและแนวความคิด (ซึ่งทำาให้มันเป็นระบบ   
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การผลิตแบบกระจายตัว)3 รูปแบบเศรษฐกิจเช่นนี้ดำาเนินการภายใต้กรอบ

ของเศรษฐกิจเชิงสังคมแนวใหม่ที่ระบบเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันอยู่ร่วมกัน

และ “ทุกคนได้รับประโยชน์”4 ทั้งกลุ่มชาวเมืองที่เป็นผู้ริเร่ิม (ปัจจุบันมี

อาหารที่ดีและปลอดภัยที่พวกเขาต้องการ) และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

 ไอ่หนงหุยเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของโครงการใหม่ๆ ที่กำาลังเพิ่มขึ้น  

ทั่วโลกเพื่อจัดการกับอาหารสดประเภทอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ และการ  

เชื่อมโยงตรงกับการทำาการเกษตร ซึ่งมีตั้งแต่ตลาดของเกษตรกรจนถึง

สหกรณ์ร้านอาหาร อาหารจากแหล่งผลิตที่ใกล้ผู้บริโภค และเกษตรกรรมที่

ชุมชนสนับสนุนไอ่หนงหุย ทำาให้เราเห็นว่าสิ่งที่การริเริ่มเหล่านี้เสนอ ไม่ใช่

เพียงการบริโภควิถีใหม่ แต่เป็นวิถีใหม่ของการผลิต ความสัมพันธ์รูปแบบ

ใหม่ระหว่างการผลิตกับการบริโภค และระหว่างเมืองกับชนบทที่อยู่รายรอบ

 เมื่อเราเริ่มสังเกตสังคมโดยมองหาการริเร่ิมเช่นนี้ กรณีท่ีน่าสนใจอื่นๆ 

จำานวนมากก็ปรากฏขึ้น มีกลุ่มของครอบครัวที่ตัดสินใจใช้บริการบางอย่าง

ร่วมกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสร้างชุมชน  

ของเพื่อนบ้านแนวใหม่ (การอยู่ร่วมบ้านเดียวกันและรูปแบบต่างๆ ของการ

แบ่งปันและการใช้บริการต่างๆ ร่วมกัน และการช่วยเหลือกันในกลุ่มคนที่ 

พักอาศัยในอาคารเดียวกันหรือละแวกเดียวกัน) รูปแบบใหม่ของการต่าง

ตอบแทนและการแลกเปลี่ยนสิ่งของ (ตั้งแต่การแลกเปล่ียนส่ิงของแบบพ้ืนๆ 

ไปจนถึงธนาคารเวลา* และเงินตราท้องถ่ิน**) บริการที่คนหนุ่มสาวและคน    

* ธนาคารเวลา (Time bank) คือระบบการทำางานต่างตอบแทนกันและกันระหว่างคน    
ในชุมชนโดยไม่มีการจ่ายค่าจ้าง แต่ตอบแทนด้วยการทำางานให้แก่กันในระยะเวลาที่เท่ากัน  
ในสวิตเซอร์แลนด์มี “ธนาคารเวลา” ที่หน่วยงานรัฐดูแล โดยมีสมาชิกเป็นอาสาสมัครให้
บริการช่วยเหลือคนชรา เวลาที่ให้บริการจะถูกสะสมใน “ธนาคารเวลา” และเมื่อถึงคราวท่ี
สมาชิกคนนั้นต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถแจ้ง “ธนาคารเวลา” เพื่อส่งอาสาสมัคร   
คนอื่นมาให้บริการแก่ตนได้–ผู้แปล
** เงินตราท้องถ่ิน (Local money) ยุคเศรษฐกิจตกตำ่าครั้งใหญ่ ในทศวรรษ 1930 เกิดการ
ขาดแคลนเงินตราในชุมชนหลายแห่งในสหรัฐฯ ประชาชนและนักธุรกิจในชุมชนนั้นๆ จึง 
ร่วมกันออกเงินตราข้ึนใช้เองในชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปัจจุบันยังมีธนาคารในชุมชน
หลายแห่งในสหรัฐฯ ที่พิมพ์เงินตราขึ้นใช้ภายในชุมชน–ผู้แปล
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สูงอายุช่วยเหลือกันและกัน การส่งเสริมแนวความคิดใหม่ของสวัสดิการ 

(บริการทางสังคมแบบประสานความร่วมมือ) สวนในละแวกบ้านใกล้     

เรือนเคียงซึ่งจัดทำาและบริหารโดยชาวเมืองเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเมือง

และคุณภาพโครงสร้างสังคม (สวนแบบจรยุทธ์ * สวนชุมชน สวนบนหลังคา) 

ระบบการสัญจรที่เป็นทางเลือกใหม่แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (บริการ 

รถเช่าระยะสั้น การใช้รถร่วมกันในเส้นทางเดียวกัน การใช้จักรยานเมื่อ

โอกาสอำานวย) รูปแบบใหม่ของการผลิตโดยอาศัยทรัพยากรท้องถิ่นและ   

ให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) การค้าขายโดยตรงและเป็น

ธรรมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค (การริเริ่มการค้าที่เป็นธรรม) 

 ลักษณะร่วมกันประการแรกและเด่นชัดที่สุดของโครงการใหม่ๆ เหล่า

นี้คือ มันเกิดจากการรวมตัวกันอย่างสร้างสรรค์ของทรัพย์สินหรือทรัพยากร

ที่มีอยู่ (ตั้งแต่ทุนทางสังคมถึงมรดกทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่งานหัตถกรรม

แบบด้ังเดิมถึงเทคโนโลยีก้าวหน้าท่ีเข้าถึงได้) ซึ่งมุ่งบรรลุถึงเป้าหมายอันเป็น

ที่ยอมรับทางสังคมด้วยวิธีการใหม่ ลักษณะร่วมกันนี้ได้ให้คำานิยามแรกของ

นวัตกรรมสังคมแก่เราด้วยว่ามันคืออะไร และทำาไมถึงเกิดขึ้น

แนวคิดที่ใช้ได้ผลในการตอบสนองเป้าหมายทางสังคม5

“เรานิยามนวัตกรรมสังคมว่าแนวความคิดใหม่ (ผลิตภัณฑ์ บริการ และรูป

แบบ) ที่ตอบสนองความต้องการ การสร้างความสัมพันธ์และหรือการร่วมมือ

กันทางสังคมรูปแบบใหม่ กล่าวอีกนัยหน่ึง มันคือนวัตกรรมที่ทั้งดีสำาหรับ

สังคม และเสริมความสามารถในการลงมือทำา ร่วมกันของสังคม”6  

* สวนแบบจรยุทธ์ (Guerrilla garden) คือสวนท่ีเกิดจากการลักลอบเข้าไปเพาะปลูกพืชผัก 
ในที่ดินซึ่งผู้ปลูกไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย เช่น ที่รกร้างว่างเปล่า หรือท่ีดินของผู้อื่นท่ีไม่ได้รับ
การดูแล โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกระตุ้นจิตสำานึกในการใช้ประโยชน์ของที่ดิน และเพ่ือความ
สวยงามของละแวกบ้านใกล้เรือนเคียง–ผู้แปล
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บนพื้นฐานของการนิยามอย่างเป็นทางการนี้ เราเข้าใจว่านวัตกรรมสังคม    

มีอยู่เสมอ ปัจจุบันนี้ด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง มันได้กลายมาเป็นการปฏิบัติที่

แพร่หลายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในแง่หน่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารท่ีกำาลังแพร่หลาย พร้อมด้วยรูปแบบทางสังคมชนิดใหม่ที่ช่วย

ทำาให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านี้เพ่ิมมากขึ้นได้ ในอีกแง่หนึ่ง ผู้คนจำานวนมาก

ขึ้นในบริบทท่ีแตกต่างกันพบว่า พวกเขาต้องคิดค้นวิถีชีวิตใหม่ ด้วยเหตุผล

อย่างใดอย่างหนึ่ง เห็นได้ชัดว่านี่คือประเด็นสำาคัญของปัญหา ทุกวันนี้วิกฤต

ทางเศรษฐกิจในประเทศตะวันตก (ที่ถือกันว่ารำ่ารวย) หลายประเทศ บีบคั้น

ให้ประชาชนจำานวนมากขึ้นต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต และใช้ชีวิตที่ดีถ้าเป็นไปได้ 

ด้วยการลดการบริโภคและปรับเปลี่ยนแนวความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับ

ความเป็นอยู่ (และงาน) ท่ีดี ขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่ในเศรษฐกิจ   

ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ถูกผลักดันให้รีบผละจากบริบททางเศรษฐกิจและ 

สังคมแบบดั้งเดิมของพวกเขาไปสู่บริบทใหม่ ซึ่งเราจะเรียกว่า “ทันสมัย”7  

พวกเขาต้องปรับเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดในแนวทางการใช้ชีวิต และแนว

ความคิดเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดี

 จากภูมิหลังที่กล่าวมานี้ ประชาชนหลายล้านคนถูกความยากจน 

สงคราม และพิบัติภัยทางสิ่งแวดล้อม บังคับให้เคลื่อนย้ายจากหมู่บ้านไป    

สู่เมือง (แต่จะให้ถูกต้องกว่านั้นต้องพูดว่า จากหมู่บ้านไปสู่ชุมชนแออัด 

แหล่งเสื่อมโทรม หรือสลัม แล้วแต่จะเรียกในแต่ละภูมิภาค) และจาก

ประเทศบ้านเกิดไปต่างประเทศ (ซึ่งพวกเขาหวังจะพบชีวิตที่ดีและปลอดภัย

กว่า) แต่ละปัญหาเป็นเรื่องท้าทายสำาหรับสังคมโดยรวมและสำาหรับสถาบัน

และหน่วยงานทางการเมืองในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับโลก 

แต่ละปัญหาเป็นปัญหาสังคมที่ใหญ่และเกิดขึ้นทั่วโลก แนวทางแก้ไขไม่อาจ

พบได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบบเดิมๆ และโครงการต่างๆ ที่สั่งการจากเบื้อง

บนลงมา (แม้โครงการเหล่านั้นเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งก็ตาม) องค์กรพัฒนา

เอกชนและการรวมกลุ่มของภาคประชาสังคมจึงต้องแสดงบทบาท และที่

สำาคัญท่ีสุด ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน ต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
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และร่วมมือกัน นี่คือจุดที่นวัตกรรมสังคมสามารถช่วยเหลือได้ แน่นอน

หนทางสำาหรับสิ่งเหล่านี้เปิดกว้างอย่างเต็มที่ ไม่น่าสงสัยเลยว่า ทุกแห่งและ

ทุกวันมีคนหลายล้านคนถูกผลักให้ต้องเปล่ียนแปลงอะไรบางอย่างในวิธี

ดำาเนินชีวิต (และยิ่งกว่านั้นเปลี่ยนลงลึกไปถึงวิธีคิดและมุมมองของพวกเขา

เก่ียวกับความเป็นอยู่ที่ดี) ในสถานการณ์เช่นนี้นวัตกรรมสังคมก้าวเข้ามาใน

ฐานะปัจจัยอันทรงพลังที่มีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในระบบที่

สังคมและเทคโนโลยีตอบสนองซึ่งกันและกัน

วิธีแก้ปัญหาที่ยากจะเยียวยา

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา นวัตกรรมสังคมได้เคลื่อนจากชายขอบมาสู่ใจกลางของวาระ

ทางการเมืองของหลายรัฐบาลและของการอภิปรายสาธารณะในแง่มุมต่างๆ 

ที่กว้างขึ้น8 เราอาจตั้งคำาถามกับตนเองว่าเพราะเหตุใดเหตุการณ์จึงเป็นเช่นนี้

 คำาตอบแรกสำาหรับคำาถามนี้เป็นคำาตอบที่ธรรมดามาก คือ นวัตกรรม

สังคมใช้ได้ผลในการแก้ไขปัญหาที่เคยถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก เมอร์เรย์, 

กอลิเยร์-ไกรซ์ และมัลแกน เขียนไว้ว่า “เหตุผลหลักคือโครงสร้างและ

นโยบายที่มีอยู่นั้นเป็นไปได้ยากที่จะทะลุทะลวงปัญหาเร่งด่วนในยุคของเรา

ได้”9 พวกเขากำาลังพูดถึงปัญหาอย่างเช่น โรคเร้ือรังที่ระบาดไปท่ัวโลก ความ

ไม่เสมอภาคที่แผ่กว้างขึ้น สังคมผู้สูงอายุ หรือภัยคุกคามต่อความเป็นปึกแผ่น

ทางสังคมในท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม มัลแกนและคณะเรียกประเด็น

เหล่านี้ว่า ปัญหาสังคมที่ยากจะเยียวยา ซึ่งหมายถึงปัญหาที่ “เครื่องมือที่ใช้

กันมานานทั้งด้านนโยบายรัฐบาล และระบบตลาดไม่สามารถรับมือได้”10  

เม่ือเผชิญปัญหาที่ยากจะแก้ไขเยียวยาเหล่านี้ นวัตกรรมสังคมจึงนับว่ามี

ความสำาคัญเพราะมันช่วยชี้หรือแสดงถึงวิธีที่ใช้ได้ผลในการจัดการกับปัญหา 

กล่าวคือวิธีแก้ปัญหาท่ีทะลุออกจากกรอบเศรษฐกิจแบบเดิมๆ และเสนอ  

รูปแบบใหม่ ซึ่งทำางานบนพื้นฐานของแรงจูงใจและความคาดหวังของผู้เล่น

และผู้ขับเคลื่อนสังคมจำานวนมาก
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 รูปแบบองค์กรที่ซับซ้อนชนิดใหม่นี้ ท้าทายรูปแบบองค์กรกระแส

หลักแบบเดิม ซึ่งองค์กรแบบใหม่น้ีทำางานได้ดีเนื่องจากข้ามพ้นการแบ่ง     

ขั้วตรงข้ามแบบเดิม ระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ระดับท้องถิ่นกับระดับ

สากล ผู้บริโภคกับผู้ผลิต เป็นต้น จากความจำาเป็นและความต้องการวิธีแก้

ปัญหา นวัตกรรมสังคมเสนอรูปแบบซึ่งการแบ่งขั้วเหล่านี้เลือนรางหมดไป  

ในเวลาเดียวกัน มันเป็นทั้งระดับท้องถิ่น (ตั้งรกรากอยู่ในถิ่นที่หนึ่งๆ) และ

ระดับสากล (เชื่อมโยงกับองค์กรที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันในที่ต่างๆ ประเทศ

ต่างๆ) บทบาทของผู้ผลิตและผู้ใช้งานมักจะคาบเกี่ยวกัน (ด้วยเห็นว่าทุกคน

ล้วนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน) แรงบีบของความอยากและความจำาเป็นมัก   

เกิดขึ้นพร้อมกัน เนื่องจากผู้คนมีส่วนร่วมเพราะพวกเขาชอบมัน แต่ในเวลา

เดียวกัน เพราะพวกเขาจำาเป็นต้องทำา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อให้ความสำาคัญ

กับคู่ตรงข้ามคู่สุดท้าย การช่ังนำ้าหนักระหว่างความอยากและความจำาเป็น 

อาจทำาให้เกิดการขยับจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่ง และจากเวลา

หนึ่งไปยังอีกเวลาหนึ่ง11 อย่างไรก็ตาม จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด นวัตกรรม

สังคมดูเหมือนจะเกิดข้ึนเฉพาะกรณีที่มีท้ังความจำาเป็นและความอยาก หรือ

ความปรารถนาท่ีจะทำาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน (การรวมตัวกัน

อย่างเหมาะสมของความต้องการและความจำาเป็น) 

การทำาสิ่งต่างๆ ในวิธีที่แตกต่างออกไป (แบบก้าวกระโดด) 

เราได้เห็นแล้วว่าในเชิงการปฏิบัติ ส่ิงที่นวัตกรรมเหล่านี้กระทำา คือ รวม

ทรัพยากรและความสามารถที่มีอยู่เข้าด้วยกันอีกครั้งเพื่อสร้างหน้าที่ใหม่และ

ความหมายใหม่ เป็นการแนะนำาวิธีคิดและกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาซ่ึง 

แสดงถึง การหยุดการเชื่อมต่อกับส่ิงที่เป็นกระแสหลักในระดับหนึ่ง วิธีคิด

และวิธีทำาที่ถือว่าเป็นเรื่อง “ปกติ” และถูกใช้อย่างกว้างขวางในบริบทที่

สังคมและเทคโนโลยีตอบสนองซึ่งกันและกันที่มันทำางานอยู่ (ดูกรอบ 1.1)
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กรอบ 1.1

การหยุดการเชื่อมต่อกับท้องถิ่น

การหยุดการเชื่อมต่อกับสิ่งท่ีเป็นและทำาอยู่ในปัจจุบันหมายถึงอะไร 

โดยท่ัวไปแล้วหมายถึงการสร้างอะไรบางอย่างด้วยการหยุดการทำา

สิ่งที่จำาเจ โดยการเสนอวิธีการใหม่ท่ีแตกต่างไปอย่างสุดขั้ว อย่างไร

ก็ตาม เมื่อเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมสังคม “ใหม่แบบก้าวกระโดด” 

หมายความว่าอะไร คำาตอบแรกและที่เห็นได้ชัดคือ มันไม่อาจให้  

คำานิยามในความหมายแบบทั่วไปได้ เพราะแนวความคิดเดียวกัน

และองค์กรเดียวกันยังใหม่ไม่เหมือนกัน ขึ้นกับบริบทที่แตกต่างกัน 

เช่น การช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนบ้านเป็นส่ิงที่พบได้ทั่วไปใน

หมู่บ้านในรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

ประเพณีท่ียังปฏิบัติกันอยู่ แต่มันอาจเป็นส่ิงใหม่อย่างมากสำาหรับ

ชนชั้นกลางในลอนดอนหรือมิลาน เกษตรกรที่ขายผลผลิตของตน

ในตลาดของทวีปแอฟริกาเป็นการแสดงออก “ตามปกติ” ของ

ระบบอาหารและเกษตรกรรมของท้องถ่ิน ขณะที่เกษตรกรที่ขายผัก

และผลไม้ของตนในตลาดเกษตรกรของย่านยูเนียนสแควร์ใน

นิวยอร์ก เป็นนวัตกรรมอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอาหาร

และเกษตรกรรมตามแบบแผนในสหรัฐฯ

 ตัวอย่าง เมื่อพิจารณาถึงปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยที่   

เกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ี ก็อาจมีคำาถามว่า “เราจะดูแลผู้สูงวัยเหล่านี้ได้อย่างไร”  

ในสังคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างเต็มที่แล้ว และในสังคมที่มีลักษณะสังคม

อุตสาหกรรมที่เร่ิมพัฒนา ในสังคมที่ทันสมัยคำาตอบตามกระแสคือ “สร้าง

บริการทางสังคมแบบมืออาชีพ เพ่ือรับมือกับปัญหานี้เป็นการเฉพาะ” 
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อย่างไรก็ตาม คำาตอบท่ีเป็นแนวคิดใหม่แบบก้าวกระโดดคือ “การมองว่าผู้ 

สูงอายุไม่ได้เป็นเพียงปัญหาเท่านั้น แต่อาจเป็นคนที่สามารถหาทางออกให้

กับปัญหานี้ได้ ด้วยการสนับสนุนความสามารถของพวกเขา และคนกลุ่มนี้   

ก็จะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีพลัง และใช้เครือข่ายสังคมของพวกเขาให้เกิด

ประโยชน์เต็มที่” การปฏิวัติขั้นต้นด้วยการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อผู้สูงอายุที่  

ไม่เพียงมองว่าพวกเขาต้องการอะไร แต่มองในมุมที่พวกเขาสามารถและยินดี

ท่ีจะทำาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคมระดับหนึ่ง ซึ่งมี

ตั้งแต่กลุ่มให้การดูแลและการอยู่ร่วมในบ้านหลังเดียวกันสำาหรับผู้สูงอายุ 

(สถานที่ที่ผู้สูงอายุอยู่รวมกัน สนับสนุนและดูแลกันและกันในรูปแบบต่างๆ) 

จนถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้สูงอายุกับคนหนุ่มสาว  

(ดังตัวอย่างของ “การให้ที่พักแก่นักศึกษา” ท่ีผู้สูงอายุซึ่งอาศัยอยู่ในบ้าน

หลังใหญ่เสนอห้องพักแก่นักศึกษาที่พร้อมจะเข้ามาช่วยเหลือดูแลตนเอง)12 

จนถึงรูปแบบอื่นๆ อีกมากมายของโครงการที่พักสำาหรับคนต่างรุ่น ซ่ึงผู้พัก

อาศัยที่มีวัยต่างกันตกลงที่จะช่วยเหลือกันและกัน

 ถือได้ว่าตัวอย่างเหล่านี้ เป็นนวัตกรรมท่ีใหม่แบบสุดข้ัว เพราะ      

เมื่อคำานึงถึงปัญหาที่ดูเหมือนยากมาก (ถ้าไม่ถึงขนาดแก้ไขไม่ได้โดยสิ้นเชิง) 

ดังตัวอย่างเหล่านี้ ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สิ่งที่ “ใหม่แบบก้าว

กระโดด” ในองค์กรเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีข้ึนอยู่กับบริบท กล่าวอีกนัยหน่ึง 

การตั้งองค์กรประสานความร่วมมือบนพื้นฐานของการช่วยเหลือ 

กันและกันในลอนดอนและมิลานนับเป็นการริเริ่มสิ่งใหม่อย่างยิ่ง  

ถึงแม้ว่ามันอาจคล้ายคลึงกันในหลายด้านกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นตามปกติ

ในหมู่บ้านของรัฐราชสถาน สำาหรับตลาดเกษตรกรของย่านยูเนียน 

สแควร์ในนิวยอร์ก เม่ือเปรียบเทียบกับตลาดของหมู่บ้านในทวีป

แอฟริกานั่นเอง
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จากมุมมองกระแสหลัก เมื่อมีการเสนอวิธีมองปัญหาที่แตกต่างออกไป (ใน

กรณีนี้ ด้วยการยอมรับว่าผู้สูงวัยไม่ใช่เพียงผู้ที่มีปัญหาและต้องการการดูแล 

หากมีเงื่อนไขที่เหมาะสม หลายคนสามารถเปลี่ยนบทบาทและมีส่วนร่วม

อย่าง แข็งขันในการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับคนรุ่นเดียวกัน) ก็นำามาสู่

การเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ และวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับ

ผลลัพธ์เชิงบวกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอีกหลากหลาย อันที่จริง เช่นเดียวกับ

นวัตกรรมที่ใหม่แบบสุดขั้ว ตัวอย่างเหล่านี้ไม่เพียงบ่งช้ีกลยุทธ์ใหม่เพ่ือแก้ไข

ปัญหาใดปัญหาหนึ่งเท่านั้น แต่มันยังปรับเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับปัญหา

เดียวกันนั้น ซึ่งนำาไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปเป็นอันมาก กล่าวอีกนัยหนึ่ง ใน

การตอบคำาถามเร่งด่วนบางคำาถาม นวัตกรรมที่ใหม่แบบสุดขั้วสร้างคำาตอบ

จากการเปลี่ยนคำาถามเสียใหม่นั้นเอง

เศรษฐกิจเชิงสังคมในทางปฏิบัติ

เราจะสังเกตได้ว่า ในรูปแบบเศรษฐกิจที่เป็นพ้ืนฐานของการสร้างนวัตกรรม

เหล่านี้ ผลประโยชน์ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมมาบรรจบกัน การศึกษาอย่าง

รอบคอบเกี่ยวกับรูปแบบเหล่านี้ทำาให้เห็นว่า นี่คือการแสดงออกของ

เศรษฐกิจที่เกิดใหม่ ที่เรียกว่า เศรษฐกิจเชิงสังคม ซึ่งเป็นรูปแบบตามที่โรบิน 

เมอร์เรย์ระบุว่า ตลาด รัฐ และเศรษฐกิจแบบพึ่งพาเงินอุดหนุนของรัฐ (grant 

economy) อยู่ร่วมกันกับการพ่ึงตนเอง การช่วยเหลือกันและกัน การแลก

เปลี่ยนสิ่งของ การบริจาค และกิจกรรมบริการสังคมอื่นๆ (ซึ่งเมอร์เรย์รวม

เข้าเป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจครัวเรือน)13 เมอร์เรย์เขียนว่า “ผมขออธิบายว่า 

มันเป็น ‘เศรษฐกิจเชิงสังคม’ เพราะมันรวมลักษณะต่างๆ ที่แตกต่างออกไป

อย่างมากจากเศรษฐกิจที่อิงกับการผลิตและการบริโภคสินค้า ลักษณะสำาคัญ

ของมัน เป็นต้นว่า การใช้เครือข่ายการกระจายสินค้าอย่างครอบคลุมเพื่อ

รักษาและจัดการความสัมพันธ์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โทรศัพท์มือถือ และเคร่ืองมือสื่อสารอ่ืนๆ เส้นแบ่ง
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เขตที่ไม่ชัดเจนระหว่างการผลิตและการบริโภค การเน้นความร่วมมือซำ้าแล้ว

ซำ้าเล่า รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ การดูแล และการบำารุงรักษามากกว่าการ

บริโภคครั้งเดียว นี่คือบทบาทที่เข้มแข็งเชิงคุณค่าและพันธกิจ”14 

 ผลลัพธ์คือ ถึงแม้นวัตกรรมสังคมยังห่างไกลจากความคิดกระแสหลัก 

แต่ก็กำาลังดึงดูดความสนใจเพ่ิมขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติในปัจจุบันมากที่สุด นวัตกรรมสังคม  

ก่อให้เกิดความสนใจทั้งในรูปแบบทางสังคมและเศรษฐกิจแนวใหม่ และผล

งานที่เกิดขึ้นตามมา กล่าวอีกนัยหนึ่ง มี “การยอมรับมากขึ้นว่าสังคมต่างๆ 

จำาเป็นต้องเร่งรีบทดสอบและแพร่ขยายโครงการที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ โดยใช้

เงินน้อยกว่าและลดความเสียหายร้ายแรงอย่างมากจากภาวะถดถอยได้อย่าง

แท้จริง”15 

 อันที่จริงผมคิดว่าความหวังท่ีจะเห็น “[การ] ก่อให้เกิดผลลัพธ์โดยใช้

เงินน้อยกว่า” เป็นตัวขับเคล่ือนหลักอย่างไม่ต้องสงสัยในการนำานวัตกรรม

สังคมไปสู่วาระทางการเมืองของรัฐบาลในหลายประเทศ ซึ่งมีทั้งผลดีและ 

ผลเสีย ด้านบวกคือแรงจูงใจเช่นนี้ให้ความใส่ใจต่อประเด็นที่อ่อนไหวมากใน

ทางการเมืองและทางสังคม ดังนั้นมันจึงกระตุ้นความสนใจของสาธารณชน

ได้อย่างแท้จริงในส่ิงท่ีนวัตกรรมสังคมสามารถทำาได้ ในทางตรงข้าม ความ

เส่ียงคือ นวัตกรรมสังคมอาจเป็นเหตุผลให้เกิดการตัดทอนงบประมาณด้าน

สังคมของภาครัฐ (การสนับสนุนโครงการบนสมมุติฐานว่า ภาคประชาสังคม

ควรเข้ามาเกี่ยวข้องและให้บริการที่รัฐสวัสดิการเคยให้ก่อนหน้านี้)16 สำาหรับ

ผม นี่คือมุมมองในแง่ลบอย่างยิ่งบนพื้นฐานของการตีความผิดๆ เกี่ยวกับสิ่ง 

ที่นวัตกรรมสังคมจะนำาประโยชน์มาให้และลักษณะการทำางานขององค์กร

ประสานความร่วมมือ

 ตามความเห็นของผม ในการพยายามแก้ไขปัญหาที่ดูเหมือนว่าแก้ไข

ไม่ได้ที่เรากำาลังพิจารณาอยู่ในขณะน้ี นวัตกรรมประเภทนี้สามารถนำาไปสู่

บริการทางสังคมรุ่นใหม่ บนพ้ืนฐานของความตกลงที่รื้อฟื้นขึ้นใหม่ระหว่าง
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ประชาชนกับรัฐ ในมุมมองนี้รัฐไม่ได้ลดบทบาทลงเลย แต่กลับเป็นหุ้นส่วนท่ี

แข็งขันและมีอิทธิพลร่วมกับประชาชนและกิจการเพื่อสังคม17 ประโยคหลังนี้

ชักนำาเราให้ขยายการอภิปรายจากปัญหาที่ยากจะเยียวยาแต่ค่อนข้างเป็นจุด

สนใจซึ่งเราพิจารณากันไปมาสู่ทัศนะท่ีกว้างข้ึนมาก อันที่จริง ปัญหาที่

กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมสังคมและท่ีนวัตกรรมสังคมมีส่วนแก้ไข ในความเห็น

ของผมเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าปัญหาที่เราได้อภิปรายกันมา มันครอบคลุม

วิกฤติแนวคิดกระแสหลักเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดี เกี่ยวกับการงาน และ

เกี่ยวกับรูปแบบการผลิตในปัจจุบัน กล่าวคือ วิกฤติที่ไม่เพียงต้องการ

แนวทางแก้ไขที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น แต่ยังเรียกหาอารยธรรมใหม่ ซึ่งเรา

หวังว่าจะชาญฉลาดกว่าเดิม

ระบบที่สังคมเทคโนโลยีตอบสนองต่อกัน และนวัตกรรม

ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาต่อไปเราควรให้ความสนใจต่อประเด็นเชิงทฤษฎี เมื่อ

คำานึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีสังคมมนุษย์ใดปราศจากเทคโนโลยี ทุกการ

เปลี่ยนแปลง นับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคนิคในเวลาเดียวกัน 

ดังนั้นการพูดถึงนวัตกรรมสังคมจึงเป็นการใช้คำาอย่างกระชับ เพื่อให้ถูกต้อง

ยิ่งข้ึน ในกรณีต่างๆ เหล่านี้ เราควรพูดเกี่ยวกับนวัตกรรมในระบบที่สังคม

และเทคโนโลยีตอบสนองซึ่งกันและกันซ่ึงเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม การกล่าวเช่นนี้ ผมหมายความว่าการริเริ่มรูปแบบสังคมใหม่ที่ใช้

เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่แล้วแต่ใช้และผสมผสานมันในลักษณะใหม่ เท่ากับมัน

เปลี่ยนแปลงทางเทคนิคด้วยโดยปริยาย 

 จนถึงตอนนี้ การพูดเกี่ยวกับนวัตกรรมสังคมแบบภาษาง่ายๆ เพื่อ

ช่วยให้เข้าใจได้ว่าเราเน้นการมีอยู่ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งขับเคล่ือนโดย

นวัตกรรมสังคม ขณะที่สิ่งเดียวที่เชื่อถือกันมานับศตวรรษว่าเป็นตัวขับ

เคลื่อนการเปลี่ยนแปลงคือปัจจัยด้านเทคนิค (หรือที่ถูกต้องกว่านั้นคือปัจจัย

ด้านเทคนิควิทยาศาสตร์) ปัจจุบันวิสัยทัศน์ด้านเดียวแบบนี้เป็นไปไม่ได้อีก
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ต่อไปแล้ว หลักฐานต่อหน้าเราแสดงว่านวัตกรรมในระบบที่สังคมและ

เทคโนโลยีตอบสนองซึ่งกันและกัน ไม่ได้มาจากด้านเทคโนโลยีเพียงอย่าง

เดียว มันถูกขับเคลื่อนในเชิงสังคมและวัฒนธรรมด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อพูด

ถึงประเด็นนี้อย่างกว้างๆ (และให้เหตุผลอธิบายแบบง่ายๆ ข้างต้นซึ่งทำาให้

เราแยกเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมออกจากกัน) เราต้องตามมาด้วยภาพ

ที่ซับซ้อนทันที ด้วยเหตุผลที่เราจะเห็นภายหลัง ปัจจุบันมีนวัตกรรมแขนง

ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งยากมากที่จะแยกทั้งสองประเด็นออกจากกัน  

 ประเด็นสำาคัญคือ ยิ่งระบบเทคโนโลยีแทรกซึมเข้าไปในสังคมมาก

เท่าไร (หมายความว่ายิ่งความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีและสังคมดำาเนิน

ไปในขอบเขตกว้างขวางและแพร่กระจายมากเท่าไร) ผลกระทบของมันต่อ

ระบบสังคมนั้นก็ยิ่งแพร่ไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางเท่านั้น นอกจากนี้ 

(และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจสำาหรับเรามากที่สุดในประเด็นนี้) ยิ่งผู้คนได้รับอิทธิพล

จากเทคโนโลยีเหล่านี้มากข้ึนเท่าไร พวกเขาก็จะยิ่งมีโอกาสและความ

สามารถที่จะซึมซับเทคโนโลยีและเข้าใจมากขึ้นว่าทำาอย่างไรจึงจะนำามันมา

ใช้หรือประยุกต์ใช้สำาหรับจุดมุ่งหมายในแบบที่นักคิดค้นเทคโนโลยีและนัก

พัฒนาระบบไม่เคยนึกฝัน นี่คือส่ิงที่ เกิดขึ้นอย่างชัดเจนกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากมันแทรกซึมเข้าไปในสังคมอย่างฉับไว 

จึง “กลายเป็นสิ่งปกติ” อย่างรวดเร็ว หมายความว่าในเวลาเพียงไม่ก่ีปี 

สำาหรับผู้คนจำานวนมาก มันกลายเป็นฐานปฏิบัติการระดับองค์กรที่พวกเขา

ใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวัน หรือจริงๆ แล้วท้ังชีวิตของพวกเขาด้วย ไม่เพียง

เท่านั้น หลายคนในจำานวนนี้ได้ปรับมันให้เข้ากับความต้องการของตนหรือ

คิดค้นวิธีการใช้งานในแนวใหม่อย่างส้ินเชิงหรืออย่างคาดไม่ถึง ทั้งหมดนี้

กลายเป็นเรื่องท่ีเห็นได้ชัดมากจนกระทั่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลายประเภทที่

นำาเสนออย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนถึงผลิตภัณฑ์สินค้าในรุ่นที่ยังไม่สมบูรณ์
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และอยู่ในระหว่างการพัฒนา (“รุ่นเบต้า”)* เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากการ

ปรับปรุงหรือการเสนอแนะขอบเขตการใช้งานจากผู้ใช้ (ซ่ึงจะกลายเป็นผู้ร่วม

ออกแบบโดยปริยาย)

 สิ่งที่ตามมาคือ มีหลายกรณีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่มันเป็นเรื่องยากที่

เราจะจำาแนกความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคม

ได้ง่ายๆ สำาหรับสาขาท่ีกำาลังเติบโตขึ้นของนวัตกรรมท่ีผสานสังคมและ

เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ซึ่งกำาลังขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ การถกเถียงว่าด้านใด

ด้านหนึ่งของสองด้าน (เทคโนโลยีหรือสังคม) คืบหน้าไปกว่ากัน ไม่ต่างอะไร

กับการถกเถียงว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน

ระบบแบบกระจายตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้

ขณะที่นวัตกรรมสังคมผนวกกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอาจช่วยเราให้พบวิธี

ใหม่ในการแก้ไขปัญหาหนึ่งๆ โดยเฉพาะ การรวมกันนี้กำาลังเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างพื้นฐานและระบบการผลิต/การบริโภค

 ในไม่ก่ีทศวรรษท่ีผ่านมา ระบบใหม่ๆ ที่ผสานสังคมและเทคโนโลยีได้

อุบัติข้ึน และในบางกรณีได้รับความนิยมแพร่หลาย อาจเรียกรวมๆ ว่าเป็น 

ระบบแบบกระจายตัว หมายถึงระบบท่ีสังคมและเทคโนโลยีตอบสนองซ่ึงกัน

และกัน และกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันแต่มีความเช่ือมโยงกัน    

เป็นตัวของตัวเอง แต่เชื่อมถึงกันภายใต้เครือข่ายที่กว้างกว่า คริส ไรอัน       

ผู้เช่ียวชาญประเด็นนี้คนหนึ่ง ให้คำานิยามว่า “รูปแบบกระจายตัวที่พิจารณา

* รุ่นเบต้า (Beta version) เป็นศัพท์ที่ใช้เรียกซอฟต์แวร์ที่อยู่ในระยะพัฒนาซึ่งเป็นช่วงของ
การทดสอบความผิดพลาดต่างๆ ในการใช้งาน–ผู้แปล
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โครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการท่ีจำาเป็น (นำ้า อาหาร และพลังงาน 

เป็นต้น) ไว้ใกล้กับทรัพยากรและสถานที่ที่มีความต้องการ แต่ละระบบอาจ

ดำาเนินงานอย่างแยกส่วนกันและปรับเปลี่ยนได้ แต่ก็เช่ือมโยงกันภายใน 

เครือข่ายของการแลกเปลี่ยนที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับ

ภูมิภาค หรือระดับโลก บริการซึ่งแต่เดิมเคยจัดให้โดยระบบรวมศูนย์ขนาด

ใหญ่เปลี่ยนเป็นการส่งผ่านระบบที่มีความหลากหลายและเล็กกว่าจำานวน

มาก แต่ละระบบถูกปรับให้เข้ากับความต้องการและโอกาสของแต่ละพื้นที่

เป็นการเฉพาะ แต่มีความสามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรข้ามพื้นที่ที่กว้างขึ้น

ได้”18 การท่ีระบบแบบกระจายตัวทำาให้เกิดความสัมพันธ์แบบใหม่ระหว่าง

ระบบขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ และระหว่างระดับท้องถิ่นกับระดับโลก นับ

เป็นความท้าทายรูปแบบการผลิตกระแสหลักและโครงสร้างพื้นฐานทาง

เทคโนโลยี ศักยภาพของระบบเหล่านี้ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

เนื่องจากประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีและความกระตือรือร้นของผู้คน

จำานวนมากข้ึน ทำาให้มันสอดคล้องอย่างดียิ่งกับนวัตกรรมสังคมที่ก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่องซึ่งเรากำาลังกล่าวถึงในตอนนี้

 แน่นอนว่าระบบแบบกระจายตัวนี้ตั้งอยู่บนฐานของนวัตกรรม

เทคโนโลยี ลักษณะกระจายตัวอันเป็นส่วนสำาคัญของระบบที่เกิดจาก

กระบวนการที่ซับซ้อนและมีแนวความคิดใหม่ที่ว่าเทคโนโลยีไม่สามารถ  

แยกออกจากสังคมได้ ขณะที่ระบบรวมศูนย์อาจพัฒนาไปโดยไม่ต้อง

พิจารณาโครงสร้างทางสังคมที่มันถูกนำาไปใช้ แต่นี่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เมื่อ

วิธีการแก้ปัญหาที่กำาลังพูดถึงเป็นระบบแบบกระจายตัว อันที่จริง ยิ่งระบบ

แบบกระจายตัวและมีเครือข่ายมากขึ้นเท่าไร ความเชื่อมโยงกับสังคมก็ยิ่ง

ขยายใหญ่ขึ้นและต่อเชื่อมกันมากข้ึน และแง่มุมด้านสังคมของนวัตกรรมก็ 

ยิ่งต้องได้รับการพิจารณามากขึ้นเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง เกี่ยวกับสิ่งที่เรา

กำาลังพูดถึงตอนนี้คือ ไม่มีระบบแบบกระจายตัวใดจะถูกนำาไปใช้ได้โดย

ปราศจากนวัตกรรมสังคม วิธีแก้ปัญหาแบบกระจายตัว (เช่น การผลิตขนาด

ย่อมและการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เครือข่ายอาหารในท้องถิ่น โรงงาน 
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ขนาดเล็ก) จะทำางานได้ก็ต่อเม่ือกลุ่มคนท่ีอุทิศตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ันๆ 

ยอมรับและนำามันไปใช ้
19 

  เมื่อพิจารณาการปรากฏตัวและแพร่กระจายของระบบแบบ

กระจายตัวเหล่านี้ให้ลึกซ้ึงยิ่งขึ้น เราจะสังเกตได้ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่

แตกต่างกันและด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน กล่าวคือคลื่นแห่งนวัตกรรมที่  

แตกต่างกันค่อยๆ มาบรรจบกัน 

 คลื่นลูกแรก ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสนับสนุนด้านเทคนิคสำาหรับระบบ

ต่างๆ เกิดข้ึนเมื่อระบบสารสนเทศปรับเปล่ียนจากโครงสร้างตามลำาดับขั้น

แบบเก่าไปเป็นโครงสร้างเครือข่ายแบบใหม่ (ปัญญาแบบกระจายตัว) พร้อม

ทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในองค์กรที่ผสานสังคมและเทคโนโลยี

เข้าด้วยกัน ซึ่งเกิดข้ึนได้เพราะการปรับเปล่ียนโครงสร้างของระบบเช่นนี้  

ขณะที่รูปแบบใหม่ของความรู้และการตัดสินใจแบบกระจายตัวแพร่หลาย

มากข้ึนผลลัพธ์ก็คือ รูปแบบแนวด่ิงท่ีตายตัวซ่ึงเคยครอบงำาสังคมอุตสาหกรรม 

ค่อยๆ กลายสภาพเป็นรูปแบบแนวราบที่ปรับเปล่ียนได้ง่าย20 นวัตกรรมนี้

ประสบความสำาเร็จจนถึงปัจจุบันโครงสร้างแบบเครือข่ายได้รับการพิจารณา

ว่ามีสภาพ “เสมือนธรรมชาติ” อย่างเห็นได้ชัด (แต่แน่นอนดังที่เราได้เห็น 

กันมาแล้วข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ก่อนแล็ปท็อปและอินเทอร์เน็ต ระบบ

สารสนเทศอิงอยู่กับคอมพิวเตอร์ที่มีศูนย์ควบคุมขนาดใหญ่และโครงสร้าง

ตามลำาดับขั้น)

โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายตัว

คลื่นนวัตกรรมลูกที่สองมีผลกระทบต่อระบบพลังงาน และกำาลังจะมีผล 

กระทบต่อระบบประปา ตราบที่พลังงานยังเป็นประเด็นสำาคัญ นวัตกรรม

ต่างๆ ก็มารวมตัวกันและทำาให้เกิดแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับภาคพลังงาน 

เช่น โรงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงขนาดย่อม ระบบพลังงานทดแทนและ       
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โครงข่ายไฟฟ้า “อัจฉริยะ” ที่เชื่อมต่อกันซึ่งทำาให้เป็นไปได้ที่จะเคลื่อนย้าย

ไปสู่วิธีแก้ปัญหาแบบกระจายตัว (การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว) วิธีแก้

ปัญหาแบบนี้กำาลังท้าทายระบบที่ยังเป็นกระแสหลักอยู่ ซึ่งมีโรงไฟฟ้า   

ขนาดใหญ่และโครงข่ายไฟฟ้าแบบตามลำาดับขั้น (ซึ่ง “ปัญญาอ่อน” และ

เปราะบาง) ในปัจจุบัน เทคโนโลยีแบบใหม่กำาลังมาแรงและเป็นแขนงหลัก

ของการลงทุนและการแข่งขันที่นิยม “เทคโนโลยีสีเขียว” ซ่ึงกำาลังก้าวหน้า

และเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่าน้ีจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ

ระบบโดยรวม และในท้ายที่สุดระบบพลังงานจะพัฒนาไปในวิถีทางที่

คล้ายคลึงกับระบบสารสนเทศ คือ เคล่ือนย้ายจากโครงสร้างขนาดใหญ่ตาม

ลำาดับขั้นไปสู่โครงสร้างแบบกระจายตัว21

 มีความเป็นไปได้สูงว่าระบบประปาจะดำาเนินตามวิถีทางคล้ายคลึงกัน 

อันท่ีจริงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความต้องการใช้นำ้าท่ีเพิ่ม    

สูงขึ้นต้องการแนวทางใหม่ในด้านวิศวกรรมและการจัดการนำ้า ในกรณีนี้  

เช่นกัน สิ่งที่กำาลังเกิดขึ้นคือการปรับเปลี่ยนจากระบบรวมศูนย์ (ที่นำ้าจืดจาก

แม่นำ้าและลำาธารถูกรวบรวมและเก็บกัก แล้วแจกจ่ายสู่ผู้ใช้คือปลายทางนำ้า

ทุกประเภท) เป็นระบบแบบกระจายตัว ในระบบหลัง นำ้าจืดถูกจำากัดเฉพาะ

การใช้นำ้าคุณภาพสูง (เช่น นำ้าด่ืมและอ่ืนๆ อีก 2-3 ประเภท) ส่วนความ    

ต้องการใช้นำ้าในลักษณะอื่นๆ จะต้องใช้นำ้าที่มีในท้องถิ่น เช่น นำ้าฝนและ    

นำ้าทิ้งกักเก็บไว้ในท้องถิ่นและบำาบัดอย่างเหมาะสม ระบบนำ้าแบบกระจายตัว

แนวใหม่จำาเป็นต้องมีการวางแผนโดยเฉพาะเจาะจง เรียกว่าการออกแบบ

เมืองท่ีให้ความสำาคัญกับนำ้า (water-sensitive urban design)22 รวมทั้ง

ทัศนคติและพฤติกรรมใหม่ของชาวเมือง

เครือข่ายอาหารแบบกระจายตัว

คลื่นนวัตกรรมลูกท่ีสามที่ถาโถมเข้าสู่ระบบแบบกระจายตัวเก่ียวข้องกับ

อาหารและเกษตรกรรม กระแสนวัตกรรมท่ีผสานสังคมกับเทคโนโลยีเข้า 
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ด้วยกันสองกระแสบรรจบกันที่จุดนี้ กระแสแรกถูกกระตุ้นโดยความกังวล

เกี่ยวกับเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาสารเคมีและนำ้ามัน รวมทั้งความเปราะบาง

ของระบบ กระแสนวัตกรรมนี้ส่งเสริมอาหารท้องถิ่นเพื่อทำาให้ระบบอาหาร 

มีความม่ันคงมากขึ้น นวัตกรรมกระแสนี้มักปรากฏในรูปของขบวนการ

เคลื่อนไหวอย่างเช่นขบวนการ “เมืองในระยะเปลี่ยนผ่าน”(transition 

towns)23 ซึ่งเสนอให้เพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

กระแสที่สองของนวัตกรรมอิงอยู่กับการให้ความสำาคัญต่อคุณภาพอาหาร

และเกษตรกรรม และตัวแทนของกระแสนี้คือขบวนการอย่างเช่นขบวนการ

อาหารจานช้า (slow food)24  ในกรณีนี้ แรงจูงใจหลักคือความปรารถนาที่

จะปรับปรุง “ประสบการณ์ด้านอาหาร” ทั้งหมดเช่ือมโยงกับ “คุณภาพของ

ความใกล้ชิด” กล่าวคือ คุณภาพที่รับรู้ได้ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ตรงใน

สถานที่ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของผลผลิตและคนที่ผลิต

 นอกเหนือจากความแตกต่างในด้านแรงจูงใจเบื้องต้น ทั้งสองกระแส

ยังมีแนวทางปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน คือต่างนำาเสนอวิธีแก้ปัญหาซ่ึงมุ่ง

เช่ือมโยงเกษตรกรรมกับการบริโภคอาหาร (และบ่อยครั้งการท่องเที่ยวใน

พื้นที่ใกล้เคียง) เช่น การบริโภคอาหารที่ผลิตเองในพ้ืนที่เพ่ือลดการขนส่ง 

และเกษตรกรรมที่ชุมชนสนับสนุน (ซีเอสเอหรือระบบสมาชิกของผู้บริโภค

กับฟาร์มผู้ผลิตหรือกลุ่มเกษตรกร–สนพ.) ต้องขอเสริมด้วยว่าความสนใจใน

ระบบการผลิตอาหารแบบกระจายตัวกำาลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่เพียง

อิทธิพลต่อคนกลุ่มเล็กๆ แต่ยังส่งผลถึงเทศบาลในเมืองต่างๆ จำานวนมากขึ้น

เรื่อยๆ เริ่มดำาเนินโครงการที่สนับสนุนแนวคิดนี้และมีแผนการฟื้นฟูเมือง25

การผลิตแบบกระจายตัว

คลื่นนวัตกรรมลูกที่สี่ท้าทายการผลิตและการบริโภคที่เป็นกระแสหลักและ

แพร่หลายทั่วโลก เกิดจากการบรรจบกันของนวัตกรรมในสาขาการผลิต 

(ที่มาพร้อมเคร่ืองจักรใหม่ ขนาดเล็ก และมีประสิทธิภาพ) และเครือข่าย
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สังคม (ท่ีมาพร้อมโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการรวมนักออกแบบ ผู้ผลิต 

และผู้ใช้เข้าด้วยกัน) ผลลัพธ์คือการทดลองอย่างกว้างขวางทั่วโลกในระบบ

การออกแบบและการผลิตขนาดย่อมด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งสามารถ

สนับสนุนรูปแบบใหม่ของการออกแบบที่เปิดกว้างและโรงงานขนาดย่อมที่

เป็นเครือข่าย (เช่น ข้อเสนอของ แฟ็บแล็บส์ [Fablabs] และขบวนการผู้

ผลิต)26 เราอาจพูดได้ว่าแนวความคิดการผลิตแบบกระจายตัวกำาลังย้ายจาก

สาขาการผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับสูงไปสู่หัตถกรรมแบบท้องถิ่นและ

วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง ทำาให้มันเข้มแข็งข้ึนและให้มุมมองใหม่ 

ถึงแม้ว่าแนวโน้มเหล่านี้ยังอยู่ในระยะเร่ิมต้น เราก็ทำานายได้ว่ามันจะเติบโต

อย่างเข้มแข็งขึ้น และระบบการผลิตทั้งหมดจะเคล่ือนไปสู่กระบวนการ

ออกแบบและการผลิตที่ถูกกำาหนดรูปแบบโดยหลักการของ “การทำาสิ่งของ

ใกล้สถานที่ที่มันจะถูกใช้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้” มีความจำาเป็นต้องกล่าว

เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่ามันมีศักยภาพในแง่ของการสร้างงาน และที่สำาคัญที่สุด 

ลักษณะกระจายตัวของมันทำาให้สามารถนำากิจกรรมเหล่านี้และงานที่

เก่ียวข้องไปยังสถานที่ซ่ึงไม่เคยมีมันมาก่อน หรือสถานที่ซ่ึงมันสูญหายไป

เนื่องจากกระบวนการลดการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

 แรงจูงใจเบื้องหลังแนวโน้มเหล่านี้อาจแตกต่างกัน ประการหนึ่งคือ

วิวัฒนาการแบบเส้นตรงของแนวทางการผลิตแบบลดความสูญเสีย (lean 

production) (ซึ่งเป็นรูปแบบการผลิตที่มีอิทธิพลเหนือนวัตกรรมภาค

อุตสาหกรรมตลอดสามสิบปีที่ผ่านมา) อันที่จริง ระบบแบบกระจายตัวอาจ

ถือได้ว่าเป็นระบบการผลิตประเภทเบาที่สุดและยืดหยุ่นที่สุด ซึ่งสามารถ

สร้างผลิตภัณฑ์สำาหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มและเมื่อพวกเขาต้องการมัน (การ

ผลิตตามแบบที่ต้องการและทันเวลา) แต่รวมทั้งในสถานที่ที่พวกเขาต้องการ

ด้วย (หรืออย่างน้อยที่สุดใกล้สถานที่ที่พวกเขาต้องการที่สุดเท่าที่จะทำาได้) 

ซึ่งได้แก่การผลิต ณ จุดใช้งาน แรงจูงใจต่างๆ นอกเหนือจากนั้นมาจาก 

หลากหลายกลุ่มท่ีสนับสนุนการเปล่ียนแปลงแบบก้าวกระโดด คล้ายคลึงกับ

ความกังวลที่อยู่เบื้องหลังการเกิดขึ้นของเครือข่ายอาหารแบบกระจายตัว 
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ได้แก่ ในด้านหน่ึงความต้องการแสวงหาความเป็นอิสระจากระบบรวมศูนย์

อันยิ่งใหญ่ท้ังทางด้านการเงินและการตัดสินใจ และอีกด้านหนึ่งคือการ

แสวงหาความสามารถที่จะพึ่งพาตนเอง และที่สำาคัญที่สุดคือความสามารถ

ในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ของระบบท่ีสังคมและ

เทคโนโลยีตอบสนองซึ่งกันและกัน ซึ่งเราอาศัย ผลิต และบริโภค 

เศรษฐกิจแบบกระจายตัว

ในที่สุด เราเห็นว่าปัจจุบันความสนใจในระบบแบบกระจายตัวขยายไปไกล

กว่าการถกเถียงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและการผลิต และกำาลังเร่ิมมีผล 

กระทบต่อรูปแบบทางเศรษฐกิจ ดังที่คริส ไรอันเขียนไว้ว่า “มีความน่าสนใจ

มากขึ้นเรื่อยๆ ที่จะนำารูปแบบของระบบกระจายตัวมาสร้างกรอบแนวคิด

ใหม่เก่ียวกับองค์กรเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน”27 กล่าวอีกนัยหน่ึง ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจ

ที่ยั่งยืนและมีการรับมือที่ดีกับความเปล่ียนแปลงควรต้องเป็น เศรษฐกิจแบบ

กระจายตัว คือ เศรษฐกิจท้องถิ่น-โลก ซึ่งเศรษฐกิจท้องถิ่นดำาเนินไปอย่าง

อิสระและปรับตัวได้ทั้งเชื่อมโยงกันภายในเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนที่

ขยายกว้างขึ้นตลอดเวลา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก

 ดังนั้น ระบบแบบกระจายตัวจึงเกิดขึ้นในฐานะการแสดงออกของ

กระบวนทัศน์ทางเศรษฐกิจแนวใหม่ที่กว้างขึ้นของเศรษฐกิจเชิงสังคม ดังที่

โรบิน เมอร์เรย์เขียนไว้ว่า “การเปลี่ยนไปสู่กระบวนทัศน์เชิงเครือข่ายมี

ศักยภาพที่จะแปรสภาพความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางและชายขอบของ

องค์กร ระบบแบบกระจายตัวมีการจัดการกับความซับซ้อนไม่ใช่ด้วยการ

ทำาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือการลดทอนให้กลายเป็นเรื่องพื้นๆ ท่ีหยิบ

ยื่นหรือกำาหนดมาจากศูนย์กลาง แต่ด้วยการกระจายความซับซ้อนไปสู่ชาย

ขอบ สู่ครัวเรือน และผู้ใช้บริการ และในสถานที่ทำางาน กระจายไปสู่ผู้จัดการ

และพนักงานระดับท้องถิ่น  ผู้ที่อยู่ชายขอบมีสิ่งซึ่งผู้ที่อยู่ศูนย์กลางไม่เคยมี 

ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียด ข้อมูลจำาเพาะเกี่ยวกับเวลา สถานที่ 
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เหตุการณ์เฉพาะเรื่อง และข้อมูลจำาเพาะเกี่ยวกับความจำาเป็นและความ

ต้องการ ในกรณีของผู้บริโภคและชาวเมือง น่ีคือศักยภาพที่สำาคัญ แต่เพ่ือจะ

ทำาให้เป็นจริงได้ต้องอาศัยเงื่อนไขใหม่ของข้อผูกพันกับผู้ใช้ ความสัมพันธ์ใหม่

ในที่ทำางาน เงื่อนไขใหม่ของการจ้างงานและค่าตอบแทน”28 

ระบบที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ดังที่เราได้เห็นแล้วว่า ความสนใจในระบบแบบกระจายตัวมีเพิ่มมากขึ้น

ควบคู่กับความสนใจในคุณค่าของความใกล้ชิด รวมทั้งความสนใจใน

เศรษฐกิจท้องถิ่นและการพึ่งตนเอง (ในด้านอาหาร พลังงาน นำ้า และ

ผลิตภัณฑ์แปรรูป) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟ้ืนตัวของชุมชนจากการ

คุกคามและปัญหาจากภายนอก29 อันที่จริงโดยธรรมชาติของมันแล้วระบบ

แบบกระจายตัวสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าระบบแบบแนวตั้ง

ที่เป็นกระแสหลัก เพราะมันสามารถสร้างระบบที่ผสานสังคมและเทคโนโลยี

เข้าด้วยกันที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัญหาต่างๆ ที่คาด

การณ์ล่วงหน้าไม่ได้ซึ่งอาจเกิดขึ้นและเรียนรู้จากปัญหาเหล่านั้น30 ในทัศนะ

ของผม ประเด็นเกี่ยวกับความสามารถในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงของ

ระบบที่ผสานสังคมและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันนี้มีโอกาสที่จะกลายเป็นปัจจัย

ขับเคลื่อนไปสู่ระบบแบบกระจายตัวที่มีอานุภาพมาก ดังนั้นจึงสมควร

พิจารณาประเด็นนี้กันโดยสังเขป

 เราทราบมานานแล้วว่าสังคมในอนาคตของเราไม่ว่ามีหน้าตาแบบ

ไหน มันจะเป็น “สังคมที่มีความเส่ียง”31 คือสังคมที่มีโอกาสได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายประเภทต่างๆ (จากภัยธรรมชาติ สงคราม

และการก่อการร้าย จนถึงวิกฤติทางการเงินและเศรษฐกิจ) เรารู้มานานแล้ว

ว่าปัจจัยจำาเป็นสำาหรับสังคมที่มีแนวโน้มท่ียั่งยืนคือความสามารถในการ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ความสามารถในการเอาชนะความเสี่ยง

ที่มันจะเผชิญ รวมทั้งความกดดันและความเสื่อมสลายที่จะเกิดขึ้นอย่าง  
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หลีกเลี่ยงไม่ได้ 32 ปัจจุบันสัญญาณของการเป็นสังคมที่มีความเสี่ยงไม่ได้เป็น

เรื่องของอนาคตอีกต่อไป มันเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนทั่วโลกในชีวิตประจำา

วันของเรา ดังนั้น นัยของความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้

จึงเข้ามาอยู่ในการรับรู้ของคนจำานวนมากขึ้นเร่ือยๆ และจะเป็นการดียิ่งที่จะ

เร่งให้มันเข้าไปอยู่ในวาระของผู้กำาหนดนโยบายด้วย เข้าไปเป็นเป้าหมาย

และปฏิบัติการของชุมชนการออกแบบ ขณะเดียวกันเราต้องยึดความหมาย

ดั้งเดิมของมัน หลีกเลี่ยงการทำาให้มันเป็นเร่ืองธรรมดาและบั่นทอนพลังของ

มัน เข้าใจความเสี่ยงในแง่มุมต่างๆ อันที่จริงเมื่อพูดถึงการเพ่ิมความสามารถ

ในการฟื้นตัว เราไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปใน

องค์กรที่ดำารงอยู่ (ซึ่งเปราะบางและไม่ยั่งยืน) เราต้องการการเปลี่ยนแปลง

เชิงระบบ กล่าวคือ การปรับเปลี่ยนจากระบบตามลำาดับขั้นในแนวตั้งเป็น

ระบบแบบกระจายตัวที่เราได้กล่าวมาแล้ว  การปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น ไม่ได้

เรียกร้องเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคมและเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยัง

เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่มีความสำาคัญเท่าๆ กันด้วย

วัฒนธรรมของความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

นัยของความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ใช้กันมาก่อนหน้านี้

ล้วนอยู่ในกรอบของการตั้งรับ กล่าวคือ เมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤติเราต้องให้

ความสำาคัญกับสังคมและทำาให้มันดำารงอยู่ได้ภายใต้เงื่อนไขในขณะน้ัน แต่

เราอาจมองในอีกมุมหนึ่งได้ ในเชิงบวกและมีความน่าสนใจมากกว่า ในทาง

เทคนิคแล้วความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหมายถึง   

ความหลากหลาย ความเป็นไปได้มากมาย และการทดลองอย่างต่อเนื่อง 

หมายความว่าสังคมรับมือกับความเปล่ียนแปลงได้ต้องเป็นสังคมท่ีหลากหลาย

และสร้างสรรค์ เม่ือพิจารณาถึงความหมายของความสามารถในการรับมือ

กับ การเปลี่ยนแปลงได้อย่างจริงจังจะเห็นว่าสังคมที่ประกอบด้วยคนที่เต็ม

ไปด้วยพลังและมีความคิดอ่านลึกซึ้งไม่ได้เป็นเพียงความฝัน มันบ่งชี้ทิศทางที่
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สามารถทำาได้จริง เราจำาเป็นต้องมุ่งหน้าไปถ้าสังคมของเรามีความหวังที่จะ

ดำารงอยู่อย่างยั่งยืน กล่าวโดยย่อในสังคมที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยน 

แปลงได้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จะต้อง

งอกงาม อันที่จริงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์

ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมท่ีสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ใน     

ทุกสถานการณ์

 โดยสรุป เพื่อที่จะเดินออกจากแนวความคิดกระแสหลักของศตวรรษ

ที่ผ่านมา สิ่งแรกๆ ที่ต้องทำาคือปรับเปล่ียนแนวความคิดเกี่ยวกับความ

สามารถในการรับมือกับความเปล่ียนแปลง โดยเปล่ียนจากความหมายในเชิง

ตั้งรับเป็นหลัก (จำาเป็นต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเมื่อสังคมที่เราอาศัย

อยู่ตกอยู่ในความเสี่ยง) ไปสู่ความหมายในเชิงบวกมากกว่า ทำาให้ความ

สามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องส่ือถึงคุณลักษณะของ

มนุษย์ และขณะเดียวกันเป็นพื้นฐานที่สำาคัญของการดำารงอยู่ร่วมกันอย่าง

สมานฉันท์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับมนุษย์และกับความซับซ้อน

ของโลกใบนี้

คุณลักษณะที่ยั่งยืนหลากหลายประการ

เราได้เห็นแล้วว่าการแสวงหาระบบที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้

ดีกว่าจำาเป็นต้องอาศัยวัฒนธรรมใหม่ หรือที่ดีกว่านั้นคือ อภิวัฒนธรรม

(metaculture) ซ่ึงสามารถสร้างพ้ืนฐานวัฒนธรรมอันหลากหลาย 

(วัฒนธรรมแห่งความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง) สามารถ

เจริญงอกงามได้ 
33 ต่อไปนี้ผมจะวาดภาพเกี่ยวกับการอุบัติขึ้นของวัฒนธรรม

ใหม่เหล่านี้ในความเห็นของผม 

 การบรรจบกันของนวัตกรรมสังคมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี      
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มีปฏิสัมพันธ์กับวิธีดำารงชีวิตและวิธีคิดของผู้คน ผลลัพธ์คือนวัตกรรม

วัฒนธรรมซึ่งค่อยๆ พัฒนาควบคู่ไปกับนวัตกรรมสังคมและนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี พฤติกรรมใหม่และค่านิยมใหม่อุบัติขึ้นในลักษณะนี้ ละทิ้ง

พฤติกรรมและค่านิยมที่เคยครอบงำา และเสนอแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิต ซึ่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีและค่านิยมที่เราใช้เป็นเกณฑ์

ในการตัดสินใจเลือกทำาสิ่งต่างๆ 

 จากจุดนี้อาจมองได้ว่า ผู้ท่ีก่อตั้งกลุ่มหรือองค์กรประสานความร่วม

มือแนวใหม่กำาลังสำารวจแนวความคิดอื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน เราอาจ

เรียกการสำารวจนี้ว่าการแสวงหาคุณลักษณะหรือคุณภาพ ดังนั้นเมื่อนำาวิธี 

แก้ปัญหาของพวกเขาไปสู่การปฏิบัติ พวกเขาก็ทำาให้แนวความคิดหรือ

คุณลักษณะที่มีคุณภาพเหล่านี้เป็นส่ิงที่มองเห็นได้ เป็นที่ยอมรับของผู้คน

และมีศักยภาพที่จะดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ในขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น

 ขอให้ผมอธิบายคำากล่าวของผมเองให้ชัดเจนขึ้น34 ผู้ที่คิดและกำาหนด

แนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาและผู้เข้ามามีส่วนร่วมต่างเลือกที่จะทำาเช่น

นั้น ส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าในวิธีแก้ปัญหาท่ีพวกเขาสร้างข้ึนมีลักษณะบาง

อย่างที่พวกเขาเห็นว่าดีกว่าสิ่งที่เสนอโดยระบบการผลิตและการบริโภค

กระแสหลักที่ไม่ยั่งยืน พวกเขาเลือกแนวทางที่เห็นว่าทำาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ได้จริง และเป็นแนวทางท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคให้น้อยลง (ในด้านผลผลิต 

พลังงาน และพ้ืนที่) ในการทำาเช่นนี้ พวกเขาชดเชยการบริโภคน้อยลงด้วย

การเพิ่มขึ้นของสิ่งอื่นที่พวกเขาถือว่ามีคุณค่ามากกว่า

 “สิ่งอ่ืน” ที่ว่านี้แสดงให้เห็นด้วยคุณลักษณะของสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพและทางสังคม เราเรียกมันได้ว่า คุณลักษณะที่ยั่งยืน หมายถึง 

คุณลักษณะที่เรียกร้องต้องการพฤติกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้น คุณลักษณะ ซึ่ง

นวัตกรรมสังคมแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่าสามารถแทนที่คุณลักษณะที่ไม่

ยั่งยืนซึ่งมีอิทธิพลครอบงำาในศตวรรษที่ผ่านมา คุณลักษณะเหล่านี้มีลักษณะ

แตกต่างกันมากแต่ก็พ่ึงพากันและกัน เป็นแง่มุมที่แตกต่างกันของภาพใหญ่ๆ 
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ภาพหนึ่ง ด้านที่แตกต่างกันของพหุจักรวาลที่ซับซ้อน ซึ่งในที่สุดถือได้ว่าเป็น

รูปแบบของสัญญาณที่บ่งชี้ถึงวัฒนธรรมที่กำาลังอุบัติขึ้น และคาดหวังว่าจะ

กลายเป็นอารยธรรมใหม่

ความซับซ้อนและขนาด

กรณีทั้งหมดของนวัตกรรมสังคมและวิธีแก้ปัญหาที่ถูกสร้างขึ้นมีความ      

ซับซ้อนตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้นมันจึงไม่อาจถูกลดทอนให้เหลือเพียง  

แรงจูงใจเดียวและผลลัพธ์เดียว ทั้งแรงจูงใจและผลลัพธ์มีจำานวนมากและ

คุณลักษณะของมันขึ้นอยู่กับความหลากหลายและการจัดองค์ประกอบ ผู้ส่ง

เสริมและผู้มีส่วนร่วมมองความซับซ้อนนี้ว่าคือคุณค่าหลักในการดำารงอยู่ 

ของมัน กล่าวคือ ความรุ่มรวยประสบการณ์ที่ได้นำาเสนอ พรมแดนเดิม

ระหว่างผู้ออกแบบ ผู้ให้ และผู้นำาวิธีแก้ปัญหาไปใช้ก็เริ่มเลือนรางมากขึ้น 

ไม่มีคุณลักษณะที่เป็นแบบฉบับตายตัวของการมีส่วนร่วม การอุบัติขึ้นของ 

“ความซับซ้อนที่เต็มไปด้วยความรุ่มรวย” นี้ถือว่าเป็นคุณค่าที่สะท้อน

ธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ (ความซับซ้อนที่ไม่สามารถกล่าวได้ด้วยถ้อยคำา

เพียงมิติเดียว)

 ในขณะเดียวกัน ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นนี้กำาลังถ่วงดุลด้วยการลด

ขนาดลง เป็นองค์กรขนาดเล็กโปร่งใสและเข้าใจได้มากกว่า มีความใกล้ชิด

ชุมชนมากกว่า ขณะเดียวกันโครงการขนาดเล็กจำานวนมากก็เชื่อมโยงกับ

โครงการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันและเกื้อหนุนกัน ด้วยการประสานกันเข้าเป็น

ระบบแบบกระจายตัวขนาดใหญ่ มันบอกเป็นนัยถึงแนวความคิดใหม่     

เกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ กล่าวคือ โลกาภิวัตน์แบบกระจายตัว ซ่ึงทุกกระบวน 

การผลิต การจัดจำาหน่าย และการบริโภค การตัดสินใจ องค์ความรู้ และ

มูลค่าทางเศรษฐกิจยังคงอยู่ในมือ ในความคิด และในกระเป๋าของชุมชน 

ท้องถ่ิน การรวมกลุ่มระหว่างคนที่มีแนวคิดเหมือนกันเพื่อทำางานร่วมกัน     

ดูเหมือนปรับตนเองไปสู่ทิศทางนี้ด้วยเหตุผลสองชุดที่แตกต่างกัน ในแง่หนึ่ง 
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มันทำาให้สมาชิกเข้าใจและจัดการระบบที่ผสานสังคมและเทคโนโลยีเข้า   

ด้วยกันอย่างซับซ้อนได้ (ในลักษณะเปิดกว้างและเป็นประชาธิปไตย) ในอีก

แง่หนึ่งสัดส่วนหรือขนาดมนุษย์ของชุมชน* เปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลดำาเนิน

กิจกรรมของตน ตอบสนองความต้องการของตน และสร้างอนาคตที่ตน

ปรารถนา จากภายในโครงสร้างขององค์กรซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 

ยังคงดำาเนินไปอย่างมีชีวิตชีวาและมีความเป็นส่วนตัว

งานและการประสานความร่วมมือ

ความซับซ้อนและขนาดเล็กที่มีคุณภาพสร้างฉากหลังสำาหรับการปรับรูปแบบ

ของกิจกรรมมนุษย์ท่ีศูนย์กลางของฉากใหม่นี้เป็นที่ตั้งของการประเมินคุณค่า 

(ใหม่) ของงานในฐานะเคร่ืองมือหลักในการแสดงออกของมนุษย์ ทั้งผู้       

ส่งเสริมและผู้มีส่วนร่วมดูเหมือนจะเคลื่อนไปในทิศทางนี้ อันที่จริงพวกเขา

ทบทวนการประเมินคุณค่าของงาน โดยมองมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคลที่

ดำาเนินกิจกรรมที่มีคุณค่า คนที่เอาการเอางานใน “การทำาอะไรบางอย่างให้

เกิดข้ึน” ในการพยายามกำาหนดรูปแบบบริบทของชีวิตและสร้างสรรค์

อนาคตที่ก้าวหน้า ในการทำาเช่นนี้พวกเขาต่อต้านอย่างเต็มที่ต่อระบบ 

กระแสหลัก ซึ่งส่วนมากเห็นมนุษย์เป็นเพียงผู้ซื้อ ผู้ใช้ และผู้ชมการแสดงที่

คนอื่นผลิตข้ึน นอกจากนี้พวกเขายังท้าทายแนวความคิดเดิมๆ เกี่ยวกับงาน 

เพราะพวกเขาให้คุณค่าแก่งานที่ทำาด้วยมือมากกว่า และเพราะพวกเขา 

ขยายแนวความคิดเกี่ยวกับงานไปสู่กิจกรรมในขอบเขตที่กว้างขึ้น กิจกรรม

* คำาว่าสัดส่วนมนุษย์ (Human scale) หมายถึงขนาดของร่างกายมนุษย์ เป็นคำาที่นำามาใช้
ในเชิงเปรียบเทียบกับขนาดและลักษณะของวัตถุ สถานที่ หรือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำาหรับ
การใช้งานหรือดำารงชีวิตประจำาวันของมนุษย์ที่มีขนาดร่างกายโดยเฉลี่ย เช่น เฟอร์นิเจอร์
ห้อง บันได บ้าน ทางเดิน ชุมชน หรือเมือง ในที่นี้ “สัดส่วนมนุษย์ของชุมชน” หมายถึงขนาด
ของชุมชนที่เหมาะสมกับการดำาเนินชีวิตของมนุษย์–ผู้แปล
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เหล่านี้ครอบคลุมถึงหน้าที่ซึ่งตามปกติไม่ถูกจัดว่าเป็นงาน เช่น การดูแล

เอาใจใส่ผู้อื่น การจัดการละแวกบ้านใกล้เรือนเคียง และการสร้างชุมชน  

กล่าวคือ กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้คนรับมือกับปัญหาในชีวิตประจำาวันและ

ถักทอพื้นฐานด้านคุณภาพชีวิตของแต่ละวัน รวมทั้งกรอบแนวคิดเร่ือง “งาน

ที่มีความหมาย”

 ในกระบวนการประเมินคุณค่าใหม่/ให้คำานิยามใหม่ของแนวความคิด

เกี่ยวกับงาน คุณค่าและพลังของการประสานความร่วมมือปรากฏข้ึนอีกคร้ัง 

มันเป็นเงื่อนไขเบ้ืองต้นที่จำาเป็นสำาหรับ “การทำาอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้น” 

และสำาหรับให้ผู้คนได้แสดงบทบาทที่แข็งขันในการสร้างอนาคตที่พวกเขา

เลือก ส่วนใหญ่ของวิธีแก้ปัญหาที่ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เหล่านี้สร้างขึ้น

ตั้งอยู่บนฐานของการประสานความร่วมมือ พวกเขาเป็นกลุ่มปัจเจกบุคคลที่

ตัดสินใจเช่ือมโยงกันเพื่อ “ทำาอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้น” ผู้เข้ามามีส่วนร่วม

สามารถตัดสินใจโดยอิสระที่จะละทิ้งตัวตนบางส่วนเพื่อสร้างระบบของ   

การเชื่อมโยงกับผู้อื่น การประสานความร่วมมือมีได้หลายวิธี เช่นเดียวกับ 

แรงจูงใจที่จะทำาให้เกิดการประสานความร่วมมือ ในการริเริ่มเหล่านี้ มีการ

ผสมผสานกันของการค้นพบประสิทธิภาพในทางปฏิบัติและการทำาสิ่งต่างๆ 

ร่วมกันและคุณค่าเชิงวัฒนธรรมของการเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดและ

โครงการ ซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชุมชนแบบเดิม เพราะรูปแบบของ

การประสานความร่วมมือเช่นนี้ไม่มีลักษณะบังคับ หากเป็น “การประสาน

ความร่วมมือโดยสมัครใจ” ซึ่งผู้คนสามารถเลือกท่ีจะเข้าร่วมหรือเลิกยุ่งเกี่ยว

ได้อย่างอิสระ การประสานความร่วมมือโดยสมัครใจนี้ตั้งอยู่บนจุดตัดกันของ

เส้นทางโคจรสองเส้นทาง เส้นทางหนึ่งเคลื่อนที่จากลัทธิปัจเจกชนนิยม     

สุดโต่งของสังคมอุตสาหกรรมไปสู่การค้นพบ (ใหม่) พลังแห่งการทำาส่ิงต่างๆ 

ร่วมกัน และอีกเส้นทางหนึ่งจากสังคมในชุมชนดั้งเดิมที่มีการพัฒนา

อุตสาหกรรมน้อยไปสู่รูปแบบที่ยืดหยุ่นกว่าของการประสานความร่วมมือ

โดยสมัครใจ
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ความสัมพันธ์และเวลา

โครงการที่มีโอกาสประสบความสำาเร็จซึ่งเรากำาลังกล่าวถึงตอนนี้คือองค์กร

ทางสังคม โครงสร้างของมันคือระบบปฏิสัมพันธ์ในหมู่ผู้คนและระหว่างผู้คน 

สถานที่ และผลิตภัณฑ์ ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้เป็นสิ่งท่ีบ่งบอกลักษณะของ

องค์กรดังกล่าวในที่สุด ผู้ส่งเสริมและผู้มีส่วนร่วมมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่าง

ฉับไวเป็นพิเศษต่อปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ และต่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อัน

ซับซ้อนและลึกซึ้ง อันท่ีจริงในหลายกรณีความสนใจในคุณภาพของความ

สัมพันธ์เช่นนี้มักชี้นำาทางเลือกด้านพฤติกรรม การปรับเปล่ียนจากผลิตภัณฑ์

ไปสู่ปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องใหม่ ระบบการผลิตและการบริโภคกระแสหลักใน

ปัจจุบันทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยนนี้ขึ้นแล้ว แต่บ่อยคร้ังด้วยการลดปฏิ-

สัมพันธ์ลงเป็นเพียงประสบการณ์แบบผิวเผิน (เช่น การนำาเสนอชีวิตใน

ลักษณะของรายการเรียลลิตีโชว์ทางโทรทัศน์ หรือการนำาเสนอสิ่งแวดล้อม  

ที่มีชีวิตในลักษณะของสวนสนุก) ในทางตรงกันข้าม องค์กรประสานความ

ร่วมมือกำาลังสร้างวิธีแก้ปัญหา ซึ่งแม้จะมีหลากหลายแต่ก็สัมพันธ์กันอย่าง   

มีชีวิตชีวา ซึ่งอาจเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ที่สัมผัสถึงความเป็นมนุษย์ และ

ความสัมพันธ์ที่มีชีวิตชีวาเหล่านี้เองที่ผู้มีส่วนร่วมเห็นว่ามีคุณค่า

 ดังนั้น การแสวงหาความสัมพันธ์ที่มีชีวิตชีวาจำาเป็นต้องอาศัยการ  

ให้คุณค่า การตีความ และประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับเวลา หมายถึงเวลา      

ที่จำาเป็นต้องใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์นั้น เวลาที่จำาเป็นสำาหรับเช่ือมโยง  

ผู้คน สถานที่ และผลิตภัณฑ์จำานวนมากเข้าด้วยกันและการสร้างความหมาย

หลายระดับของความสัมพันธ์ดังกล่าว ผู้ส่งเสริมและผู้มีส่วนร่วมยอมรับการ

เชื่อมโยงนี้ และพวกเขามองความเช่ืองช้าเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำาหรับการ

สร้างคุณสมบัติที่ลึกซึ้งกว่า ซึ่งแตกต่างจากเวลาที่เร่งรัดในยุคปัจจุบัน  

แน่นอนว่าการค้นพบ “สิ่งที่เชื่องช้า” ไม่ได้หมายความเพียงการแทนที่ “เวลา

อันเร่งรีบ” ท่ีครอบงำาตลอดศตวรรษที่ผ่านมา เวลาแห่งความซับซ้อนคือ 

“นิเวศวิทยาแห่งเวลา” ซึ่งลักษณะที่แตกต่างกัน คุณลักษณะที่แตกต่างกัน

และความเร็วที่แตกต่างกันดำารงอยู่ด้วยกัน
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ท้องถิ่นและการเปิดกว้าง

การเป็นองค์กรทางสังคมที่มีขนาดเล็กและเปิดกว้างช่วยให้มันหยั่งรากลึก  

ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และด้วยการเชื่อมโยงกันอย่างเข้มข้น องค์กรเหล่านี้จึง

เปิดกว้างพร้อมรับกระแสของแนวความคิด ข้อมูล ผู้คน สินค้า และเงินตรา

จากทั่วโลก ผู้ส่งเสริมและผู้มีส่วนร่วมมีแนวโน้มมุ่งแสวงหาความสมดุล

ระหว่างท้องถิ่นและการเปิดกว้าง กล่าวคือ ลักษณะประจำาท้องถิ่นที่เปิดรับ

อิทธิพลของสากล ที่สามารถสร้างความหมายใหม่ของสถานที่ เม่ือเป็นเช่นนี้ 

สถานที่จึงไม่ใช่สิ่งที่ดำารงอยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป แต่เป็นจุดเชื่อมต่อทั้งใน      

เครือข่ายระยะใกล้และระยะไกล โดยเครือข่ายระยะใกล้สร้างและปฏิรูป

โครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจของท้องถิ่นและเครือข่ายระยะไกลเชื่อมโยง

ชุมชนเข้ากับส่วนอื่นๆ ของโลก ภายในโครงสร้างนี้เองที่กิจกรรมใหม่ระดับ

ท้องถิ่นมีความเปิดกว้างและทันสมัยอย่างยิ่งกำาลังเกิดขึ้นอย่างหลากหลาย 

เช่น การปรับปรุงชุมชน การฟ้ืนฟูอาหารและหัตถกรรมท้องถิ่น การแสวงหา

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตข้ึนในสถานที่ใกล้เคียงเพื่อเข้าไปสัมผัสกับแหล่งผลิต และ

ยุทธศาสตร์การพึ่งพาตนเองเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงของชุมชนเมื่อเผชิญกับการคุกคามและปัญหาจากภายนอก

อารยธรรมที่กำ ลังอุบัติขึ้นจริงหรือ

แนวความคิดทั้งหลายเหล่านี้ กิจกรรมท่ีได้กล่าวถึง และความสัมพันธ์ที่  

สร้างข้ึน สำาหรับผมแล้วดูเหมือนเกาะอันงดงามแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

และเศรษฐกิจสังคมประยุกต์ แม้ยังเป็นเกาะอยู่ท่ามกลางทะเลแห่งการดำารง

ชีวิตและการทำางานที่ไม่ยั่งยืนในกระแสหลักท่ัวโลก ข่าวดีคือเกาะเหล่านี้มี

จำานวนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ก่อให้เกิดหมู่เกาะอันกว้างใหญ่ หมู่เกาะที่เริ่มเป็น  

แผ่นดินที่กำาลังก่อตัวเป็นทวีปแห่งอารยธรรมใหม่ที่เริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว
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 การตีความเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ แน่นอนนี่คือคำาถามปลายเปิด แต่ใน

ทัศนะของผม จินตภาพเกี่ยวกับทวีปใหม่ที่กำาลังอุบัติขึ้นไม่ใช่เพียงความคิด

เพ้อฝัน ตรงกันข้ามมันคือรูปธรรมที่เป็นไปได้ เพื่อให้แน่ชัดและตรงกับ

เจตนารมณ์ของหนังสือเล่มนี้ยิ่งขึ้น มันคือสมมุติฐานด้านการออกแบบ    

เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่จะเป็นจริงได้ ถ้าดำาเนินมาตรการที่จำาเป็น 

แน่นอนคำาอุปมาน้ีมีข้อจำากัดเช่นเดียวกับคำาอุปมาท้ังหลาย สำาหรับเกาะจริงๆ 

ย่อมมีส่วนที่เป็นแผ่นดินอยู่แล้วแต่จมอยู่ใต้นำ้า แต่เกาะที่เป็นคำาอุปมาของเรา

ไม่เป็นเช่นนั้น สิ่งที่กำาลังอุบัติขึ้นคือศักยภาพ โลกท่ีกำาลังสร้างข้ึนนี้ยังไม่    

ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่าง มันจะมีลักษณะเช่นไรขึ้นอยู่กับเรา ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรา

สามารถทำาได้ในอนาคตอันใกล้

 “โลกใหม่เป็นจริงได้” เป็นคำาประกาศของเวทีสมัชชาสังคม (Social 

Forum) ในปอร์โต อเลเกร ในปี 2001* ในการประชุมครั้งนั้น นักเขียนชาว

อินเดียช่ือ อรุณธตี รอย**  ได้กล่าวถ้อยคำาที่กลายเป็นคำาพูดที่มีชื่อเสียงมาก 

ว่า “โลกอีกใบหนึ่งไม่เพียงแต่เป็นจริงได้ เธอกำาลังย่างเข้ามา ในวันที่เงียบ

สงบฉันได้ยินเสียงลมหายใจของเธอ” บัดนี้ สิบสี่ปีให้หลัง เราไม่เพียงแต่

ยืนยันได้ว่าโลกใหม่กำาลังย่างเข้ามา และมันเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมของ

นวัตกรรมสังคมซึ่งกำาลังขยายตัวไปทั่วโลก อีกท้ังเรายังอาจกล่าวได้ว่ามัน

กำาลังเสนอทั้งวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอารยธรรมในอนาคตและทิศทางที่จะมุ่งไป

เพื่อแก้ไขปัญหาใหญ่หลวงที่เพิ่มพูนขึ้น ซึ่งเรากำาลังเผชิญอยู่ในทุกวันนี้

*  สมัชชาสังคมโลก (World Social Forum) เป็นการประชุมระหว่างประเทศประจำาปี  
ขององค์กรและขบวนการภาคประชาสังคมทั่วโลก ซึ่งมีแนวความคิดต่อต้านโลกาภิวัตน์ที่  
ถูกครอบงำาโดยบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ รวมทั้งรัฐบาลและสถาบันระหว่างประเทศที่
ปกป้องผลประโยชน์ของบรรษัทเหล่านั้น จัดขึ้นครั้งแรกที่เมืองปอร์โต อเลเกร (Porto 
Alegre) ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม 2001–ผู้แปล
** อรุณธตี รอย (Arundhati Roy) เกิด 24 พฤศจิกายน 1961 เป็นนักเขียนสตรีชาวอินเดีย 
มีชื่อเสียงจากนวนิยายเรื่อง The God of Small Things ซึ่งได้รับรางวัล the Man Booker 
Prize สำาหรับนวนิยายในปี 1997 นอกจากนี้ยังเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและ   
สิ่งแวดล้อมด้วย–ผู้แปล
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 แน่นอนว่าอารยธรรมใหม่นี้ไม่ใช่และจะไม่ใช่สิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้

โดยเพียงแค่รวมโครงการใหม่ที่เป็นนวัตกรรมสังคมหลายล้านโครงการ     

เข้าด้วยกัน ต้องมีการดำาเนินการอื่นๆ และต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน

ทุกระดับ ระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สัญญาณหลายอย่าง

บอกเราว่า เมื่อคำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว และเรื่องท้าทาย

ที่เรายังต้องเผชิญ นวัตกรรมสังคมจะยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษนี้ มันจะแสดงบทบาทซึ่งนวัตกรรมเทคโนโลยี (และ

การพัฒนาอุตสาหกรรม) เคยแสดงเมื่อหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น 

ผลดีหรือผลเสียก็ตาม

 หมายเหตุประการสุดท้าย เม่ืออ่านตลอดบทนี้ที่กล่าวถึงนวัตกรรม

สังคมว่าเป็นตัวขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน ผู้อ่านบางท่าน

อาจสังเกตว่าผมยังไม่ได้อภิปราย (ยกเว้นอย่างย่อมาก) เก่ียวกับอำานาจที่ 

ทรงอานุภาพซึ่งกำาลังต่อต้านการอุบัติขึ้นของโลกใหม่ที่ยั่งยืน กล่าวคือ 

อำานาจของผู้ที่ไม่ต้องการเปล่ียนแปลง (เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ที่มีอยู่ของ

ตน) และผู้ที่ดูเหมือนพยายามอย่างแข็งขัน (ท่ีมุ่งสร้างโอกาสใหม่ในการสร้าง

ผลกำาไร) แต่กำาลังนำาเราไปในทิศทางท่ีผิดและไม่ยั่งยืน แน่นอนอำานาจทาง

เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม เหล่านี้อยู่ในฉากหลังของภาพรวมที่ผม 

ได้พยายามร่างคร่าวๆ อย่างไรก็ตาม ขณะที่เขียนบทนี้ผมคิดว่าบทบาทของ

ผมในฐานะนักออกแบบที่ชอบครุ่นคิดไม่ใช่การเพิ่มการวิเคราะห์ใหม่เกี่ยวกับ

ลักษณะและมิติของปัญหาและ “อำานาจของศัตรู” ซึ่งนักเขียนคนอ่ืนได้ทำา

และจะทำาเรื่องนี้ได้ดีกว่าผมมาก แต่สิ่งที่ผมพยายามทำาในบทนี้คือการเสนอ

แนวทางภาพรวมเกี่ยวกับสภาพการณ์ หมายถึงภาพที่กระตุ้นสนับสนุน และ

ปรับทิศทางการออกแบบที่อาจทำาได้ จากจุดนี้ย่อม (หวังว่า) จะเป็นไปได้ที่

จะช่วยสร้างความรู้ใหม่ด้านการออกแบบในบทต่อๆ ไป ความรู้ด้านการ

ออกแบบซึ่งในทัศนะของผมเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งยวดถ้าเราจะเข้าร่วมการ

ต่อสู้เพื่อโลกที่ยั่งยืนด้วยความหวังอันสูงส่งในชัยชนะ หรือจะใช้คำาอุปมาที่ 

ผมโปรดปรานอีกครั้งก็ได้ว่า เพื่อร่วมด้วยช่วยกันให้ทวีปใหม่อุบัติขึ้น


