1

Innovation platforms practice brief 4
เวทีนวัตกรรมภาคปฏิบัติ บทย่ อที่ 4
พลวัตรเชิงอํานาจและการเป็ นตัวแทนในเวทีนวัตกรรม
(Power dynamics and representation in innovation platforms)
เกษตรกรในหมู่บา้ นกีบูกีซา (Gebugesa) ใช้เวลาทั้งวันในการปลูกต้นกล้าหญ้าสําหรับช้างในพื้นที่หลายเฮกตาร์
ของทุ่งเลี้ยงสัตว์ ในวันต่อมาเขากลับมาถอนต้นกล้าทั้งหมดออก คําถามคือทําไม?
เขาได้รับคําแนะนําให้ปลูกต้นกล้าเหล่านั้นโดยหน่วยงานการส่ งเสริ มของรัฐ ซึ่ งเป็ นสมาชิกของเวทีนวัตกรรม
ในประเทศเอธิ โอเปี ย ส่ วนสมาชิ กอื่ น ๆ ของเวทีเป็ นเจ้าหน้าที่รัฐจากสํานักงานการเกษตร ซึ่ งต้องทํางานให้
บรรลุเป้ าประสงค์การอนุ รักษ์ดินและนํ้า จึงกดดันเวทีนวัตกรรมให้ระดมเกษตรกรเพื่อปลูกหญ้าและปิ ดล้อม
พื้นที่ไว้ เกษตรกรได้ตกลงปลูกหญ้า แต่ก็กลัวว่ารั้วที่ปิดล้อมไว้อาจจะทําให้เขาหยุดการเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้านั้น
และประชาชนผูย้ ากจนอาจจะไม่สามารถเก็บมูลสัตว์สาํ หรับทําเชื้อเพลิง
แม้ว่าเวทีนวัตกรรมมีสมาชิ กมากมาย แต่ก็ถูกปฏิเสธหรื อถูกยกเลิกโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาํ นาจเหนื อกว่า การ
เริ่ มต้นวิจยั อาหารสัตว์และการเข้าแทรกนั้นถูกยกเลิกและเวทีน้ นั ต้องย้ายที่ทาํ งานนี้ใหม่ไปยังชุมชนอื่น

คําจํากัดความ (Definitions)
เวทีนวัตกรรมคือ เวทีหรื อที่วา่ งสําหรับการเรี ยนรู้และการเปลี่ยนแปลง เป็ นกลุ่มของปั จเจกชนหรื อบุคคลต่าง ๆ
(ผูเ้ ป็ นตัวแทนขององค์กรต่าง ๆ) ซึ่ งมีภูมิหลังและความสนใจแตกต่างกัน เช่ น เกษตรกร ผูท้ าํ การค้า ผูแ้ ปรรู ป
อาหาร นักวิจยั เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็ นต้น สมาชิกเหล่านี้มารวมตัวกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาโอกาสและวิถีทาง
เพื่อให้บรรลุซ่ ึ งเป้ าหมายร่ วมกัน สมาชิ กอาจออกแบบหรื อวางแผนและดําเนิ นงานกิ จกรรมในรู ปของเวทีหรื อ
ประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละสมาชิก
พลวัตรเชิงอํานาจ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างปั จเจกชนหรื อบุคคลต่าง ๆ ในกลุ่มซึ่ งมีพลังหรื ออํานาจแตกต่างกัน
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ทําไมอํานาจและการเป็ นตัวแทนจึงสํ าคัญ? (Why are power and representation important?)
เวทีนวัตกรรมนําไปสู่ การรวมตัวกันของประชาชนที่มีอาํ นาจน้อย (เช่ นเกษตรกร) และผูป้ ฏิบตั ิที่มีอาํ นาจและ
อิทธิพลมากกว่า (เช่นเจ้าหน้าที่รัฐหรื อผูท้ าํ การค้ารายใหญ่) การรวมตัวกันของผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แตกต่างกันเหล่านี้
สามารถเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาซึ่ งเป็ นปั ญหาร่ วมกัน หรื อเพื่อให้ได้มาซึ่ งเป้ าหมายร่ วมกัน
ถ้าความสนใจของสมาชิกต่าง ๆ ถูกเบี่ยงเบนหรื อถูกควบคุมอย่างแข็งขัน เวทีนวัตกรรมสามารถเป็ นเครื่ องมือที่
มีพลังอํานาจสําหรับการเปลี่ยนแปลงได้
ในทางทฤษฎีแล้ว สมาชิ กของเวทีนวัตกรรมมีความเท่าเทียมกัน และมีโอกาสที่จะแสดงออกได้ชดั เจนถึงความ
ต้องการของตนเอง แต่การปฏิ บตั ิมกั จะแตกต่างกัน ยกเว้นว่าประเด็นนี้ ได้มีการรับรู้ และนําไปดําเนิ นการ เวที
นวัตกรรมสามารถช่วยเสริ มพลังให้กบั ความไม่เท่าเทียมกันเหล่านี้
ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาประเด็นอํานาจและการเป็ นตัวแทนอาจเป็ นอันตรายยิ่งสําหรับการทําหน้าที่ของ
เวทีนวัตกรรม ซึ่ งมีผลต่อการให้ความสําคัญต่อประเด็นอื่น ๆ การคัดเลือกสมาชิกหรื อตัวแทนเข้าร่ วม รวมทั้ง
การวางแผนและการรับเอาการแทรกแซงทั้งหลาย ถ้าเสี ยงของสมาชิ กบางเสี ยงถูกละเลยหรื อถ้ากลุ่มนั้นไม่ใช่
กลุ่มที่เป็ นตัวแทนก็อาจถูกปลดปล่อยไป นําไปสู่ การแทรกแซงที่ไม่เหมาะสม ซึ่ งจะทําให้เกิดปั ญหารุ นแรงขึ้น
มากกว่าจะเป็ นการแก้ปัญหา
ประเด็นเหล่านีเ้ กิดขึน้ ได้ อย่ างไร? (How do these issues emerge?)
เวทีนวัตกรรมมักจะสันนิ ษฐานไว้วา่ สมาชิ กทั้งหลายทํางานร่ วมกันแบบเท่าเทียมกัน โดยที่เขาเป็ นตัวแทนของ
กลุ่มทั้งหมด ซึ่ งเขาสามารถค้นหาหรื อบ่งชี้ ความท้าทายและโอกาสต่าง ๆ ร่ วมกัน นอกจากนี้ เขายังสามารถ
พัฒนาความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน และพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานร่ วมกัน เพื่อเป้ าหมายร่ วมกัน
ความแตกต่างของพลังอํานาจสามารถลบล้างหรื อปฏิเสธสมมติฐานเหล่านี้ สมาชิ กในชุ มชนบางคนมีฐานะที่
รํ่ารวยกว่าหรื อมีอิทธิ พลมากกว่าสมาชิ กอื่น ๆ เกษตรกรผูห้ ญิงอาจมีระดับความสําคัญแตกต่างจากเกษตรกร
ผูช้ าย เจ้าหน้าที่รัฐอาจต้องการบังคับใช้กฎระเบียบต่าง ๆ มากกว่าทําตรงตามความต้องการของชุ มชน ผูท้ าํ
การค้าอาจจัดการปรับเปลี่ยนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการตลาด โดยที่ค่าใช้จ่ายตกอยูท่ ี่เกษตรกร นักวิชาการ
อาจส่ งเสริ มเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่กลับละเลยไม่สนใจในความรู ้ทอ้ งถิ่น ทั้งนี้ท้ งั นั้นการได้มาซึ่ งบุคคลที่ถูกต้อง
เหมาะสมมารวมตัวกันไม่ได้นาํ ไปสู่ กระบวนการทั้งหมดหรื อการแก้ปัญหาโดยรวม
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ความสัมพันธ์ เชิ งอํานาจมี สาระความสําคัญ เพราะความสนใจต่าง ๆ ของสมาชิ กอาจจะตกอยู่ในภาวะความ
ขัดแย้ง ซึ่ ง เป็ นการยากที่ จะทําข้อตกลงร่ วมกันที่ ทาํ งานได้สําหรั บ ทุ ก ๆ คน สมาชิ ก บางคนอาจขาดข้อมู ล
ข่าวสารหรื อไม่สามารถไปท้าทายผูป้ ฏิบตั ิหรื อผูม้ ีอาํ นาจมากกว่า ส่ งผลให้ความสนใจของพวกเขาไม่ถูกสะท้อน
กลับในการตัดสิ นใจของเวทีนวัตกรรม ขณะที่สมาชิกของเวทีนวัตกรรมถือว่าเป็ นตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ ในวง
กว้าง แต่การคัดเลือกตัวแทนเหล่านี้ยงั เป็ นที่น่าวิจารณ์หรื ออยูใ่ นภาวะวิกฤติ
ถ้ าประเด็นดังกล่ าวไม่ ถูกนําเสนอ... (If there are not addressed…)
พลังอํานาจสามารถแสดงออกได้หลายรู ป แบบหรื อหลายวิธีก าร บางวิธีการมีความชัดเจนกว่าวิธี การอื่น ๆ
ขั้นตอนแรกในการนําเสนอคือการค้นหา แล้วระบุประเด็นเหล่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
สมาชิ กที่มีอํานาจเหนือกว่ าอาจเข้ าครอบงํา (More powerful members may dominate) สมาชิ กดังกล่าวอาจ
จํากัดหรื อยับยั้งสมาชิกอื่น ๆ ในการแสดงออกซึ่ งความคิดเห็นหรื อมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้วาระของตนเองดําเนิ น
ต่อไป การแทรกแซงต่ าง ๆ มักเอื้ อผลประโยชน์ให้ก ับผูม้ ี อาํ นาจ โดยมี อาํ นาจเพิ่ม ขึ้ น และทํา ให้ส มาชิ ก ที่
อ่อนแอกว่ายํ่าแย่ลง
• ตัวอย่าง: สมาชิ กที่ร่ ํารวยกว่าและมีอิทธิ พลมากกว่า อาจจับจองสิ่ งก่อสร้างใหม่ ๆ (แหล่งนํ้า สถานที่ขาย
ของ) เป็ นของตนเอง พวกเขาอาจเข้าไปจัดการหรื อปรับเปลี่ ยนสมาชิ กอื่น ๆ โดยทําตัวเหมือนคนกลาง
ระหว่างผูซ้ ้ื อและเกษตรกร หรื อเขาอาจใช้ค วามรู ้ ของตนเองเพื่ อหาผลประโยชน์จากผูอ้ ื่ น ผูจ้ ดั การเวที
นวัตกรรมอาจกํา หนดไว้ล่ วงหน้า ว่า ประเด็นไหนควรจะถู ก นํา เสนอหรื อยับ ยั้ง วิธี แก้ปั ญหาที่ ส ามารถ
นํามาใช้ได้ เจ้าหน้าที่รัฐอาจใช้เวทีนวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มนโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่มีอยูแ่ ล้ว
ความหลากหลายของกลุ่มไม่ สะท้ อนให้ เห็น (Group diversity is not reflected) เกษตรกรทั้งหลายมีความ
แตกต่างในด้านชี วิตความเป็ นอยู่ การศึกษา ระดับความสําคัญ และความต้องการ ถ้าเวที นวัตกรรมมี สมาชิ ก
เกษตรกรเพีย งคนเดี ย ว เขาหรื อเธออาจไม่สะท้อนให้เห็ นความหลากหลายอันเหมาะสม ซึ่ งละเลยการเป็ น
ตัวแทนของเกษตรกรอื่น ๆ
• ตัวอย่าง: เวทีนวัตกรรมอาจมุ่งเน้นที่ประเด็นเกี่ยวกับปศุสัตว์ ถึงแม้วา่ เกษตรกรส่ วนมากไม่ได้เป็ นเจ้าของ
สัตว์เลย อาจจะมีการส่ งเสริ มการตลาดมูลค่าสู ง จึงไม่รวมเอาเกษตรกรผูไ้ ม่สามารถเติมเต็มเกณฑ์ของตลาด
ได้ หรื ออาจมีการสนับสนุนให้ผชู ้ ายปลูกพืชบางชนิดแต่เป็ นการเพิ่มงานให้ผหู ้ ญิง

4

ความรู้ ไม่ ได้ ถูกนํามาใช้ ท้ังหมด (Not all knowledge is used) ความแตกต่างในอํานาจสามารถมีอิทธิ พลผลักดัน
ว่า ความรู ้ของใครถูกนํามาใช้แบ่งปั น
• ตัวอย่าง: นักวิทยาศาสตร์ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญอาจเข้ามาครอบงําเวทีอภิปรายเพื่อเสริ มความคิดเห็ นที่มองว่า
ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ยอดเยีย่ มกว่าความรู ้ของเกษตรกร
ประเด็นเกีย่ วกับการระบุอาํ นาจและการเป็ นตัวแทน (Identifying power and representation issues)
ก่อนการจัดตั้งเวทีนวัตกรรม ควรมีการศึกษาบริ บทของท้องถิ่ นนั้น ๆ อย่างถี่ถว้ นรอบด้าน การวิเคราะห์ถึง
พื้นฐานหลัก ทําให้รู้ถึงข่าวสารเบื้องต้น และทําให้การประเมินผลกระทบและความเท่าเทียมกันของการเข้า
แทรกเป็ นไปได้ การศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบกว้าง ๆ บริ บททางการเมืองและวัฒนธรรม อาจช่วยให้เหตุผล
สําหรับความไม่สมดุลของอํานาจหรื อสถานะปรากฏขึ้น

จะทํา

เออ..

เออ..แต่

จริ ง ๆ แล้วไม่..

ภาพ
ผู้อาํ นวยความสะดวกที่ มีความชํานาญ มีความจําเป็ นเพื่อเอาชนะความยากในความสั มพันธ์ เชิ งอํานาจ
พลวัตรเชิงอํานาจและประเด็นของการเป็ นตัวแทน แปรเปลี่ยนตามสถานที่หรื อแตกต่างจากที่หนึ่ งสู่ ที่หนึ่ ง และ
โอกาสของการเปลี่ยนแปลงพลวัตรเหล่านี้ ก็แปรเปลี่ยนเช่ นกัน ประเด็นเกี่ ยวกับพลังอํานาจ อาจจะเป็ นปั ญหา
มากกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีขอ้ จํากัดหรื ออ่อนไหวได้ง่ายทางการเมือง การทําความเข้าใจในสิ่ งนี้ต้ งั แต่แรกเริ่ ม
ทําให้เป็ นไปได้ที่จะผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และจัดการกับความคาดหวังต่าง ๆ ได้
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การวิเคราะห์ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นจุดสําคัญเพื่อการบ่งชี้หรื อระบุผปู ้ ฏิบตั ิหลัก ๆ และบทบาทของผูป้ ฏิบตั ิ
เหล่านั้น และเพื่อให้เข้าใจว่าใครจะเป็ นตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ และช่วยให้เวทีนวัตกรรมบรรลุวตั ถุประสงค์
นอกจากนี้ยงั ช่วยบ่งชี้อีกว่าใครจะสร้างอุปสรรค สิ่ งกีดขวาง และใครจะเป็ นสื่ อกลางหรื อผูไ้ กล่เกลี่ย การ
วิเคราะห์น้ ีช่วยทําให้มนั่ ใจว่าสิ ทธิ ของประชาชนรวมอยูด่ ว้ ยตั้งแต่เริ่ มต้น อีกทั้งทําให้ผอู ้ าํ นวยความสะดวก
สามารถเข้าใจวาระต่าง ๆ ของผูป้ ฏิบตั ิที่แตกต่างกัน
หลังจากการจัดตั้งเวทีนวัตกรรม การติดตามความสัมพันธ์เชิงอํานาจนับว่ามีความสําคัญยิง่ การสังเกต
แบบต่อเนื่ องและการทําเอกสารกิจกรรมต่าง ๆ ของเวทีก็สาํ คัญเช่นกัน รวมทั้งการมองให้ไกลกว่าแค่มอง
ความสําเร็ จเท่านั้น ความยากในลักษณะต่าง ๆ ของการอํานวยความสะดวกในเวทีนวัตกรรม สามารถให้
บทเรี ยนที่มีคุณค่า
บางคําถามเพื่อการสะท้อนกลับทันทีทนั ใด และการวิเคราะห์
• ใครมีส่วนเกี่ยวข้อง? ใครขาดหายไปและทําไม? การเป็ นสมาชิกตัดสิ นอย่างไรและโดยใคร?
• ความสนใจของผูป้ ฏิบตั ิต่าง ๆ คืออะไร? และความสนใจเหล่านี้ขดั แย้งกันหรื อสอดคล้องกันอย่างไร?
• ปั ญหาหรื อความต้องการที่ได้รับความสําคัญเป็ นของใคร? ตัดสิ นอย่างไรและโดยใคร?
• การควบคุมทรัพยากร (เช่นงบประมาณ) มีผลต่อผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจหรื อดําเนิ นงานอย่างไร?
• เวทีภาคปฏิบตั ิหรื อการดําเนิ นงาน มีผลต่อสมาชิกอย่างไร? ใครรับผลประโยชน์และใครไม่ได้รับ?
ผลกระทบที่มีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหมดได้รับพิจารณาหรื อไม่?
การจัดการเกีย่ วกับอํานาจและตัวแทน (Dealing with power and representation)
การประเมินชนบทแบบมีส่วนร่ วม (Participatory rural appraisal) สามารถช่วยระบุและลําดับความสําคัญ
ของปั ญหาต่าง ๆ ช่วยให้ได้รับความคิดเห็นต่าง ๆ ของสมาชิกใจชุมชนและทําให้เขาเหล่านั้นเข้าใจสถานการณ์
ของผูอ้ ื่นอย่างถ่องแท้
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วิดีโอแบบมีส่วนร่ วม (Participatory video) มีประโยชน์โดยเฉพาะสําหรับกลุ่มที่ไม่รู้หนังสื อ เขาสามารถ
ถ่ายรู ปและถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับปั ญหาต่าง ๆ และบันทึกความคิดเห็นของตนเอง การแสดงวิดีโอให้สมาชิกของเวที
ได้ดู ทําให้สามารถเปิ ดรับประเด็นใหม่ ๆ เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้เข้าไปเยีย่ มในพื้นที่สามารถดูได้จากวิดีโอ
การแสดงบทบาท (Roleplaying) ซึ่ งสมาชิกก้าวล่วงสู่ ความเป็ นส่ วนตัวของผูอ้ ื่น การแสดงบทบาทจะช่วยให้
สมาชิกเหล่านั้นเข้าใจถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ผู้อาํ นวยความสะดวกทีม่ ีความชํ านาญ (Skilled facilitators) ช่วยเป็ นสื่ อกลางระหว่างความสนใจที่แตกต่างกัน
ของสมาชิก เพื่อนําไปสู่ ประชามติหรื อความคิดเห็นของส่ วนใหญ่ หรื ออย่างน้อยไปถึงจุดประนีประนอมที่ทุก
คนยอมรับได้ บทบาทนี้นบั ว่ายากสําหรับบุคคลภายใน (หนึ่งของสมาชิกเวทีนวัตกรรม) ซึ่งอาจจะเป็ นผูม้ ีส่วน
ในโครงสร้างอํานาจ ผูอ้ าํ นวยความสะดวกจากภายนอกซึ่ งไม่มีส่วนในความสัมพันธ์เชิงอํานาจในท้องถิ่น
สามารถแสดงบทบาทได้ดีกว่า นอกจากนี้ผอู ้ าํ นวยความสะดวกอาจต้องให้การสนับสนุนในฐานะตัวแทน
สมาชิกที่มีอาํ นาจน้อยกว่า หรื อแสดงบทบาทที่เป็ นกลาง (บทย่อที่ 10 )
หลักฐานจากการวิจัย (Evidence from research) เกี่ยวกับผลประโยชน์ สามารถช่วยสมาชิกได้มองเห็นคุณค่า
ของสมาชิกภาพในเวทีนวัตกรรม
กลุ่มย่ อย (Subgroup) สามารถให้ความสนใจจุดมุ่งเน้นพิเศษที่เป็ นความต้องการของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
โดยเฉพาะ กลุ่มย่อยต่าง ๆ สามารถช่วยให้สมาชิกที่อ่อนแอมีอาํ นาจมากขึ้น หรื อสร้างขีดความสามารถของ
สมาชิกเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น โดยการฝึ กอบรมความชํานาญในการเจรจาต่อรองและการเป็ นผูน้ าํ หรื อโดยให้
ความสะดวกในการรวบรวมการดําเนิ นงาน ดังเช่นในประเทศเอธิโอเปี ย เวทีนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้ขอ้ สังเกตว่าผูม้ ีอาํ นาจในท้องถิ่นไม่รู้วา่ การให้ความสะดวกในการวางแผนและการ
ดําเนินงานแบบมีส่วนร่ วมทําอย่างไร จึงมีการสร้างกลุ่มย่อยเพื่อให้การฝึ กอบรม

การเอาชนะความแตกต่ างเชิ งอํานาจในกีบูกซี า (Overcoming power differences in Gebugesa)
ในกรณี ของกีบูกีซา ที่อธิบายไว้น้ นั ผูอ้ าํ นวยความสะดวกใช้วิดีโอแบบมีส่วนร่ วม (Participatory video) ร่ วมกับ
บทบาทการเล่น (Role plays) เพื่อเอาชนะความแตกต่างในอํานาจ โดยการสนับสนุ นให้สมาชิ กสะท้อนให้เห็น
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ประเด็นอํานาจต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทั้งทัศนคติและการปฏิบตั ิ เจ้าหน้าที่รัฐเริ่ มรับฟังความกังวลของเกษตรกร
ซึ่ งในเบื้องต้นได้ดิ้นรนต่อสู ้เพื่อทําให้เสี ยงของพวกเขาได้ยนิ สมาชิกของเวทีเริ่ มใช้แนวทางที่ร่วมมือกันมากขึ้น
เพื่อวางแผนและดํา เนิ น งานกิ จกรรมต่า ง ๆ ส่ ง ผลให้ก ารเข้าแทรกแซงเหมาะสมพอดี ก ับความต้องการของ
เกษตรกร

การใช้ พื้นที่ว่างแบบไม่ เป็ นทางการ (Using informal spaces) เป็ นวิธีที่ดีในการนําเสนอพลวัตรเชิ งอํานาจ
นอกเหนือจากการประชุ มแบบเป็ นทางการ แนวทางที่ดีที่สุดขึ้นอยูก่ บั บริ บท ผูอ้ าํ นวยความสะดวกคนหนึ่ งอาจ
กระตุน้ สมาชิ กให้พิจารณาพลวัตรเชิ งอํานาจอย่างเปิ ดเผย และอีกคนอาจใช้การผูกพันหรื อข้อตกลงที่ปฏิบตั ิได้
และเรี ย นรู ้ ด้ว ยการปฏิ บ ัติ การแลกเปลี่ ย นการเยี่ ย มเยือ นระหว่า งสมาชิ ก สามารถแบ่ ง ปั น บทเรี ย นและ
ประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน
การเชื่ อมโยงระหว่ างระดับต่ าง ๆ (Links between different levels) มักจะจําเป็ นสําหรับเวทีนวัตกรรมระดับ
ท้องถิ่น เพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อจํากัดในระดับที่สูงกว่า (เช่นนโยบายที่ไม่เหมาะสม) ดูเหมือนว่าผูม้ ีอาํ นาจในท้องถิ่น
อาจจะมีความยากลําบากในการทําให้เสี ยงของตัวเองได้รับการฟังในระดับที่สูงกว่า แนวทางหนึ่ งคือการจัดตั้ง
เวทีระดับชาติ (บทย่อที่ 9)
ทางอ้ อมของเวทีนวัตกรรม (Bypassing the platform) บางครั้ งมีความจําเป็ นเพื่อการตัดสิ นใจในเวทีที่มี
แนวโน้มว่าจะมีผลกระทบในเชิ งลบ การใช้ทางอ้อมอาจจะเป็ นสิ่ งกระตุน้ สําหรับการปฏิบตั ิและสามารถส่ งผล
ในการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกได้
อะไรทีน่ ่ าจดจํา (What to remember)
อํา นาจ แสดงออกได้ใ นหลายวิ ธี และพลวัต รเชิ ง อํา นาจมัก จะมี ค วามซับ ซ้ อ นมากกว่า ที่ ป รากฏออกมา
ตัวอย่างเช่น ผูป้ ฏิบตั ิที่อ่อนแอสามารถแสดงออกซึ่ งอํานาจของตนเอง โดยการไม่เข้าไปผูกพันหรื อต่อต้าน ซึ่ ง
ทําให้พวกเขามีอิทธิ พลมากกว่าที่สันนิษฐานไว้
เวทีนวัตกรรมสามารถช่วยเปลี่ ยนแปลงพลวัตรเชิงอํานาจได้ แต่เป็ นสิ่ งยากและซับซ้อน สิ่ งที่ตอ้ งการในระยะ
ยาวอาจจะเป็ นการสนับสนุ นโดยการเสริ มสร้างขีดความสามารถ ถึงแม้ว่าเวทีนวัตกรรมไม่สามารถแก้ปัญหา
เหล่านี้ได้ แต่ก็ทาํ ให้ประเด็นเหล่านี้ชดั เจนขึ้นกว่าเดิม และช่วยให้บุคคลอื่น ๆ นําไปปฏิบตั ิ
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เวที นวัตกรรมไม่ใช่ กลไกที่เป็ นกลาง เวทีนวัตกรรมมีจุดประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการเปลี่ ยนแปลง แต่อาจมีผล
ในทางลบอย่างไม่คาดคิด – ก่อให้เกิดผูช้ นะและผูแ้ พ้
เวที นวัตกรรมถูกนํามาใช้ อย่ างกว้ างขวางในการวิจัยด้ านการเกษตร เพื่อเชื่ อมโยงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยต่ าง ๆ ให้
บรรลุซึ่งเป้ าหมายร่ วมกัน บทย่ อนี เ้ ป็ นหนึ่ งในชุ ดบทย่ อเพื่ อช่ วยนําทางสู่ การวางแผนและดําเนิ นการของเวที
นวัตกรรม ด้ วยการสนับสนุนช่ วยเหลื อที่ ให้ CGIAR Humidtropics research program ทําให้ มีการพัฒนาบทย่ อ
เหล่ านี ้ โดยการนําของสถาบันวิจัยปศุสัตว์ นานาชาติ (International Livestock Research Institute) บทย่ อต่ าง ๆ
เหล่ านีไ้ ด้ มาจากประสบการณ์ ของ the CGIAR Challenge Program on Water and Food และ CGIAR Centers
หลายแห่ ง รวมทั้งองค์ กรต่ าง ๆ ที่ ร่วมมือกัน
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