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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บริบทความท้าทายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0
ในฐานะที่เป็นองค์กรท้องถิ่นที่ได้รับการกระจายอ�ำนาจการปกครองจากรัฐในการด�ำเนิน
นโยบายสาธารณะหรือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่นโดยเฉพาะในการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 มาเป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของ
ท้องถิ่น
ผลการศึกษา พบว่า บริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการบริหาร
ท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 มี 4 ประการ ได้แก่ 1) ความท้าทาย
ด้านบริบทและการเปลี่ยนแปลงของเมือง 2) ความท้าทายในด้านบริบทของการสร้างพลัง
ประชารัฐ 3) ความท้าทายด้านเทคโนโลยี และ 4) ความท้าทายในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมท้องถิ่น อย่างน้อย ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
นวัตกรรมด้านการวิจัย นวัตกรรมด้านการสร้างความร่วมมือ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาเมือง
ค�ำส�ำคัญ: บริบทความท้าทาย การบริหารท้องถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0
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Abstract
This Article has objective to analysis of challenged contexts of local
administration organization in local administration forward to drive local
innovation in Thailand 4.0. According to be local organization have decentralized
from the state to implement public policy or develop innovation for driving local
especially following to the strategy of ne economics by innovation in Thailand
4.0 as the framework of local economics which is challenging to the local
The result found that challenged contexts of local administration
organization in local administration forward to drive local innovation in Thailand
4.0 has four issues which are 1) Challenging of contexts and urban changed
2) Challenging of contexts creating civil state 3) Challenging of technology and
4) Challenging of research and local innovation development. These will impact
to create local innovation at least 4 points which will be research innovation,
collaboration innovation, technology innovation and urban development
innovation
Keywords: challenged contexts, local administration, Thailand 4.0

17

1.indd 64

7/27/2017 1:41:57 PM

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

วิเคราะห์บริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นฯ

65

บทน�ำ

การพัฒนาประเทศไทยทีผ่ า่ นมานัน้ จะเห็นได้วา่ ยังติดกับดักของการพัฒนาแบบเดิม
ส่งผลให้เศรษฐกิจของท้องถิน่ และรวมถึงระดับชาติระดับรายได้อยูใ่ นระดับปานกลางไปทางต�ำ่
มีความเหลือ่ มล�ำ้ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และขาดการพัฒนาทีส่ มดุลระหว่างเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงก่อให้เกิดปัญหาในหลายประการต่อระบบการพัฒนาโดยรวมของ
ประเทศ นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นจุดเปลี่ยนใหม่ที่ส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนา เปลี่ยนจากการท�ำมาก
ได้น้อย เป็นการท�ำน้อยได้มาก เน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สูงขึ้น แต่การน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
นั้นยังมีน้อย โดยรัฐบาลมีแนวคิดส�ำคัญในการขับเคลื่อนโดยอาศัยพลังประชารัฐ เพื่อให้
ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดึงศักยภาพที่แตกต่างกันนั้นมาใช้ประโยชน์
การกระจายอ�ำนาจการปกครองของไทยได้ให้อิสระทางการปกครองของท้องถิ่น
อย่างมาก เพื่อให้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แสดงบทบาทการพัฒนาของตนให้
สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพืน้ ทีท่ แี่ ตกต่างกัน โดยให้ความส�ำคัญกับประชาชนในการเข้ามา
มี ส ่ ว นร่ ว มทั้ ง ทางการเมื อ งและการบริ ห ารมากขึ้ น การกระจายอ� ำ นาจเป็ น แนวคิ ด ที่
ต้องการให้รฐั มีทงั้ ความเป็นประชาธิปไตย (Democracy) และมีการพัฒนา (Development)
เพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยในกระบวนการสร้างประชาธิปไตยก็ให้มีการกระจายอ�ำนาจ
ที่เป็นกลไกหนึ่งในการน�ำไปสู่เป้าหมาย โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการตั ด สิ น ใจในระดั บ ท้ อ งถิ่ น (นั น ธิ ด า จั น ทร์ ศิ ริ , 2558: 108) ปั จ จุ บั น นี้
หลายพื้นที่จึงมีการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเกิดเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย
กลไกของท้องถิ่นจะมีส่วนส�ำคัญอย่างมากในการช่วยจัดท�ำบริการสาธารณะที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการที่หลากหลาย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การประสานความขัดแย้งต่าง ๆ
ในท้องถิ่นลงได้
ในกระแสสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในโลกยุคโลกาภิวัตน์ จึงเป็นความท้าทาย
ให้ท้องถิ่นจะต้องพัฒนากลไกเพื่อสร้าง ปรับเปลี่ยน และพัฒนาทักษะ กระบวนการบริหาร
การเมือง และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถด�ำเนินบริการ
สาธารณะของท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ปัจจุบันที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ ประชาคมอาเซียนที่มีการร่วมมือกันในการพัฒนา
ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม ส่งผลให้ท้องถิ่นจะต้องปรับ
เปลี่ยนวิสัยทัศน์และจัดการกับความหลากหลายมากขึ้น (ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, 2557:
57 - 58) ความท้าทายของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นไทย
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงมีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพให้ท้องถิ่น
มีความสามารถในการขับเคลื่อนท้องถิ่นเพื่อยกระดับพื้นฐานการพัฒนาในระดับจุลภาคให้
สูงขึ้น บทความนี้จึงมุ่งเน้นที่จะวิเคราะห์บริบทความท้าทายของท้องถิ่นไทยในยุคไทยแลนด์
4.0 ของการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มีแนวคิดในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งนับว่าเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ทันสมัยอันจะน�ำพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล�้ำ และกับดัก
ความไม่สมดุล พร้อมกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกที่หนึ่งที่มีความมั่นคง
มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน เพิม่ ความเข้มแข็งจากภายในด�ำเนินไปควบคูก่ บั การเชือ่ มโยงกับประชาคมโลก
โดยอาศัยตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และมีมาตรการของการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรมผ่านกลไก “ประชารัฐ”
ไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นนโยบายของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
โดยมีแนวคิดที่ส�ำคัญคือการขับเคลื่อนภายในสู่ภายนอก โดยการขับเคลื่อนจากภายใน
ประกอบด้วย
1. การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วน
ในประเทศ เพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
2. การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur
Driven Proposition) และ
3. การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ย (Community Driven
Proposition) โดยต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้สามารถสร้าง
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ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้
โดยเน้นที่ 5 กลุ่มเศรษฐกิจ (ไทยรัฐออนไลน์, 2560) ประกอบด้วย
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio - Tech)
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness &
Bio - Med)
3. กลุม่ เครือ่ งมืออุปกรณ์อจั ฉริยะ หุน่ ยนต์ และระบบเครือ่ งกลทีใ่ ช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญา
ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & E
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative,
Culture & High Value Services)
กลุ่มเศรษฐกิจดังกล่าวนี้ เป็นกลุ่มผลักดันที่ด�ำรงอยู่ในสังคมและเศรษฐกิจ
ในระดับท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งวิจัยและพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิ จ และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ สู ง ขึ้ น ได้ อั น เป็ น รากฐานของ
การพัฒนาประเทศที่มั่นคง
จากแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ดังกล่าว ที่มีเป้าหมายก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งบุคคล
ผู้ประกอบการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ สังคม ชุมชน เครือข่าย เป็นพลังจากภายใน สู่ภายนอก
ดังนั้น สิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจาก Thailand 4.0 จึงประกอบด้วย การได้อยู่ใน “สังคม
ไทย 4.0” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope) เปี่ยมสุข (Happiness) และมีความสมานฉันท์
(Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียง โดยมีคนชนชั้นกลาง เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
เกิดความเท่าเทียมในสังคม ความเหลื่อมล�้ำอยู่ในระดับต�่ำ มีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี
การเป็นคนไทย 4.0 ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดีและได้รับสวัสดิการทางสังคม
ที่เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยีสามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่าง
ภาคภูมใิ จ และสามารถมีสว่ นร่วมกับนานาชาติเพือ่ ท�ำให้โลกดีขน้ึ น่าอยูข่ นึ้ การเป็น เกษตรกร
4.0 ทีห่ ลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผูผ้ ลิตมาเป็น ผูป้ ระกอบการ
ทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนการผลิตต�่ำ
สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป การเป็น SME 4.0 ที่สามารถสร้าง
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หรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่า ในสินค้าและบริการ
มีความสามารถทางการค้าขาย สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน และตลาดโลก
ท�ำให้มีรายได้สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีอนาคตที่สดใส การเกิด จังหวัด 4.0 ที่มี
การกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถท�ำงานในถิ่นฐานบ้านเกิดได้
โดยไม่จ�ำเป็นต้องเข้ามาท�ำงานในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ เนื่องจากมีลู่ทาง โอกาส และงาน
ที่ดีกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560: 8 - 9) โมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 จึงสร้างให้คนไทย
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี อยู ่ ใ นสั ง คมที่ ดี สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี มี ค วามภาคภู มิ ใ น มี อ นาคตที่ ส ดใส
มีความสามารถสูง
ดังนั้น อุดมการณ์และเป้าหมายของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงควรเดินหน้าไป
พร้อม ๆ กันกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่ดี
สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่นซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเป็น
แกนน�ำและพลังส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคม

เป้าหมายและกลไกขับเคลื่อนประเทศชุดใหม่ภายใต้ Thailand 4.0

Thailand 4.0 มีเป้าหมายเพือ่ หลุดพ้น 3 กับดัก โดยปรับเปลีย่ นกลไกการขับเคลือ่ น
การเติบโตชุดใหม่ (New Growth Engines) เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ “ประเทศ
ในโลกที่หนึ่ง” ภายในปี 2575 เนื่องด้วยประเทศไทยมีปัญหาจากการพัฒนาที่ส่งผลกระทบ
ให้ประชาชนยังมียังมีฐานรายได้ในระดับปานกลาง มีปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่สูงและการพัฒนาที่ไม่สมดุลนั้น รัฐจึงได้ก�ำหนดเป้าหมายเพื่อหลุดพ้นจากปัญหา
เหล่านี้ ประกอบด้วย
1. หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการสร้างความมั่งคั่งผ่าน
กลไกขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด้ ว ยนวั ต กรรม ปั ญ ญา เทคโนโลยี และความคิ ด สร้ า งสรรค์
(Competitive Growth Engines) เพื่อก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยเปลี่ยนจาก “ท�ำมาก
ได้น้อย” เป็น “ท�ำน้อยได้มาก” ซึ่งประกอบไปด้วย การยกระดับขีดความสามารถด้าน
การวิจัยและพัฒนา การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบ่มเพาะธุรกิจ
ด้านเทคโนโลยี การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
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นวัตกรรม การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการท�ำธุรกิจ การบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่พร้อมด�ำเนินการ
ทั้งใน Physical และ Digital Platforms กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่
2. หลุ ด พ้ น จากกั บ ดั ก ความเหลื่ อ มล�้ ำ ด้ ว ยการสร้ า งความมั่ น คงผ่ า นกลไก
การกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม (Inclusive Growth Engine)
โดยเน้นการปรับเปลี่ยนจากความมั่งคั่งที่กระจุกเป็นความมั่งคั่งที่กระจาย ด้วยหลักคิดที่ว่า
“เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ประกอบไปด้วย การยกระดับ Digital
Skill Literacy, ICT Literacy, Information Literacy และ Media Literacy ของคนไทย
การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด การสร้างเศรษฐกิจระดับฐานราก
ในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การยกระดับขีดความสามารถ
การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตจากภายนอก
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต�่ำกว่า
เกณฑ์ที่ก�ำหนดแบบมีเงื่อนไข
3. หลุดพ้นจากกับดักความไม่สมดุล ด้วยการสร้างความยัง่ ยืนผ่านกลไกการพัฒนา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลสู่
“การพัฒนาที่สมดุล” ประกอบไปด้วย การมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต และการใช้เทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค�ำนึงถึง
ความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลักมาสู่การค�ำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จาก
การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็น
องค์กรที่ “คิดดีท�ำดี” (Doing Good, Doing Well) (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560 : 12 - 13) การที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเหล่านี้
ได้นั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือกันหลายฝ่าย ตั้งแต่การร่วมรับรู้แนวคิด กลไกใน
การด�ำเนินงาน การพัฒนาไปร่วมกัน โดยการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งภาครัฐ
เอกชน และประชาสังคม ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง
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ความท้าทายของการบริหารท้องถิ่นไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

จากการพิจารณาข้อมูลข้างต้นในด้านเป้าหมาย กลไก และผลลัพธ์ของการขับเคลือ่ น
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้น ท�ำให้เรามองเห็นภาพการพัฒนาประเทศโดยรวมที่จะสร้างความ
สุ ข คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ กั บ ประชาชน มี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาประเทศที่ จ ะสร้ า ง
การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และท�ำให้เราหลุดพ้นจากความอ่อนแอในการพัฒนาที่ผ่านมาได้
อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะก�ำลังหลักในการขับเคลื่อนดังกล่าวนี้
จึงต้องให้ความส�ำคัญต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้าง
ความพร้อมให้กับท้องถิ่นในการเดินหน้าปฏิรูปท้องถิ่นให้มีศักยภาพ ซึ่งการจะด�ำเนินการ
ให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมายของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้ นั้ น ยั งคงมีค วามท้ าทายอยู ่ ใ น
หลากหลายมิติ ทั้งนี้ ผู้เขียนจะวิเคราะห์ความท้าทายในประเด็นส�ำคัญ ๆ ที่ท้องถิ่นจะต้อง
เร่งท�ำความเข้าใจ มองให้ออก และพร้อมต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่น
ให้ได้ซึ่งมีประเด็นการวิเคราะห์ใน 3 มิติส�ำคัญซึ่งเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ดังนี้
1. ความท้าทายด้านบริบทและการเปลี่ยนแปลงของเมือง ความท้าทายใน
การเปลีย่ นแปลงในบริบทของเมืองเป็นสิง่ ทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ และหากการเติบโตนัน้
ไม่ได้รับการควบคุม ดูแล หรือการจัดการที่ดี ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างคาดคิด
ไม่ถึงได้ ปัญหาที่ส�ำคัญของการขยายตัวของเมืองในปัจจุบันนี้ คือการเติบโตไปพร้อมกับ
การท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้น
ของแหล่งค้าขาย โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ ทีพ่ กั อาศัยทีม่ เี พิม่ ขึน้ การเพิม่ ขึน้ ของรถ
ที่มาพร้อมกับปัญหาของมลพิษ ปัญหาอุบัติเหตุ การเพิ่มขึ้นของประชากร ที่มาคู่กับปัญหา
สังคม การแย่งชิง เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ในเมืองย่อมเกิดปัญหาที่ต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของเมือง
นั้น ๆ พร้อมกับการจัดการของเมืองนั้น ๆ
บริบทต่าง ๆ ของเมืองเหล่านี้ เป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนัก
รับรู้ ท�ำความเข้าใจ เห็นความส�ำคัญในการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ด้วย
การเริ่มต้นจากการส�ำรวจและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงของเมือง
หรือท้องถิน่ ของตนเองให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ดังที่ วุฒสิ าร ตันไชย (2560) ได้อธิบายว่าท้องถิน่
ไทยต้องท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับเมือง ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การขยายตัวของ
ประชากร การขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงของเมือง และความเสื่อมโทรมของเมือง
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นั่นหมายถึงว่าต้องยอมรับว่าเมืองมีลักษณะที่ต้องเปลี่ยนไปในสภาพที่ไม่สามารถควบคุมได้
กับการเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมได้ และต้องยอมรับในความเสื่อมโทรมของเมืองที่ต้องได้รับ
การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
ในแต่ละบริบทของเมืองย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่แตกต่างกัน ท้องถิ่น
จะต้ อ งศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ท� ำ ความเข้ า ใจบริ บ ทของเมื อ ง สามารถท� ำ นายหรื อ คาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงของเมืองที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมถึงมีแผนรองรับในการเปลี่ยนแปลงของ
เมืองที่รอบด้าน และหลากหลายมิติ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
เข้าใจตนเองได้มากขึ้นคือการศึกษาวิจัย เพื่อการรวบรวมข้อมูลในเชิงประจักษ์ และวิเคราะห์
ให้เห็นพัฒนาการ แนวโน้ม และการบริหารเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม รวมทั้ง จะได้เข้าใจว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะต้องพัฒนาร่วมมือกันกับใคร อย่างไร ควรบูรณาการในรูป
แบบใด เพื่อให้การพัฒนาเมืองมีความเป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าอาศัย หรือเรียกว่าเมืองอัจฉริยะ
(Smart City) ในทุกด้านเพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องพัฒนาเมืองให้น่า
อยู่ ใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญของการด�ำเนินชีวิต
2. ความท้าทายในด้านบริบทของการสร้างพลังประชารัฐ รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญ
เป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยพลังประชารัฐ เพราะความร่วมมือกัน
จะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้ โดยอาศัยศักยภาพที่แตกต่างกันของแต่ละ
ฝ่ายสนับสนุน ผสานประโยชน์ซึ่งกันและกัน ด้วยเป้าหมายของการขับเคลื่อนไปสู่ประชาชน
ที่มีฐานเศรษฐกิจที่สูงขึ้น และมีความยั่งยืน
อั น ที่ จ ริ ง แล้ ว แต่ ล ะท้ อ งถิ่ น มี วั ฒ นธรรม เอกลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น
และสามารถน�ำมาเป็นจุดขายของท้องถิ่นได้ สิ่งที่ท้าทาย คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องเรียนรู้ ค้นหาและเข้าใจวัฒนธรรมของตนอย่างดี และมีการจัดการที่ดีเพื่อดึงจุดเด่นนั้น
ออกมาได้อย่างชัดเจน และดึงเอาภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาเพิม่ เติมให้มคี วามน่าสนใจ
ความท้าทายในด้านนี้เป็นบทบาทส�ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้อง
มีการด�ำเนินงานในลักษณะเชิงรุกเพื่อการเรียนรู้บริบทของเมืองหรือท้องถิ่นของตนเอง
ในการวิเคราะห์ประเมินความต้องการในการพัฒนา เพือ่ การขับเคลือ่ นทีถ่ กู ต้องด้วยนวัตกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ท้องถิ่นมีอยู่ ร่วมกับรัฐในการสนับสนุนในเชิงนโยบาย งบประมาณ และ
ทรัพยากรอื่น ๆ ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อการสร้างพลังในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของ
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ท้องถิ่น

3. ความท้าทายด้านเทคโนโลยี อันเนื่องมากจากปัจจุบันมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในหลายด้าน เช่น เทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีทางการตลาด เทคโนโลยีในการผลิต เป็นต้น
แต่ทั้งนี้เทคโนโลยีเป็นเรื่องยากต่อการเรียนรู้เองของประชาชนรากหญ้าที่อยู่ใน
ท้องถิ่น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องศึกษาและสนับสนุนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจ
การใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ การทีท่ อ้ งถิน่ จะสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ คือการคิดค้นนวัตกรรม
ขึ้นมาเองในการผลิต การตลาด หรือในการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ที่จะต้องเริ่มด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ที่มีอยู่แล้ว หรือการคิดค้นเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งต้องอาศัยการกระตุ้นจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ความท้าทายในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ในการบริหารท้องถิ่น
ให้มีความเจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้น ความรู้เป็นสิ่งส�ำคัญและ
ท้าทายอย่างมากต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิจัย
ในทุกด้านเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา ทั้งนี้ สิ่งส�ำคัญ คือความท้าทายในการลงทุน
ในระยะแรกท้องถิ่นต้องลงทุนในการวิจัยให้มากเพื่อส�ำรวจ ค้นคว้า วิเคราะห์ โดยมีแนวทาง
ดังนี้
4.1 การก�ำหนดเนื้อหา (โจทย์) ของการวิจัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องก�ำหนดโจทย์ของการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยว่าด้วยเมือง การเปลี่ยนแปลงของเมือง
แนวทางการพั ฒ นาเมื อ ง ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนากรรมวิธีในการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยี
เป็นต้น ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะต้องด�ำเนินการในเชิงรุกเพื่อการก�ำหนด
โจทย์ในการวิจยั ขึน้ มา เพือ่ กระตุน้ ให้ทกุ ภาคส่วนได้เห็นความส�ำคัญของการวิจยั ในเรือ่ งนัน้ ๆ ได้
4.2 การก�ำหนดความร่วมมือในการวิจยั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องลงทุน
ในการวิจยั โดยการสร้างความร่วมมือในการวิจยั กับสถาบันทางวิชาการ หรือสถาบันการศึกษา
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ในพื้นที่หรือนอกพื้นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อร่วมกันศึกษา และพัฒนานวัตกรรม
ที่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ การวิจัยร่วมกับ
ภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท้องถิ่นต้องการพัฒนา เช่น การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ ยกระดับสินค้า เพิ่มมาตรฐาน และ
สร้างความโดดเด่นทางการตลาด
4.3 การสร้างนักวิจัย โจทย์นี้ส�ำคัญมากส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จะต้องสร้างนักวิจัยที่มีความรู้ในการวิจัย และวิจัยเพื่อการน�ำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ได้ โดยต้ อ งพั ฒ นาความเป็ น นั ก วิ จั ย ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในบุ ค ลากรขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และให้กับประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องมีกลไกใน
การขับเคลือ่ นการสร้างนักวิจยั ให้เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ ร่วมมือกับหน่วยงานทีส่ นับสนุนทุนการวิจยั
สถาบันการศึกษา
4.4 การสนับสนุนงบประมาณเพือ่ การวิจยั ก้าวแรกของการพัฒนาท้องถิน่ คือ
การลงทุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกันงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการด�ำเนินงาน
ในด้านนี้ และขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการวิจัยได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเองจะต้องเป็นแหล่งทุนวิจัยด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึง
เงินทุนเพื่อการวิจัยมากขึ้น

นวัตกรรมการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ามกลางความท้าทายของ
ยุคไทยแลนด์ 4.0

จากบริบทความท้าทายของการบริหารท้องถิ่นภายใต้ยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องด�ำเนินการบริหารจัดการเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
และสร้างนวัตกรรมท้องถิ่น ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. นวัตกรรมด้านการวิจัย เนื่องด้วยการวิจัยเป็นความท้าทายหนึ่งของท้องถิ่น
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการด�ำเนินการอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินการใด ๆ องค์ความรู้เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
สร้างขึ้น เพื่อที่จะหาค�ำตอบและหาเหตุผลของการด�ำเนินการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัย
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เพื่อหาค�ำตอบว่าท้องถิ่นมีปัญหาทางเศรษฐกิจเรื่องใด เช่น สาเหตุความยากจนมาจากอะไร
สถิติของคนจน คนรวย แรงงาน ผู้ประกอบการ คนว่างงาน มีมากน้อยเพียงใดในท้องถิ่น
ของตน ผู้ประกอบการกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการประกอบการมีมากน้อยเพียงใด การได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐ เอกชน เป็นอย่างไร การติดต่อสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชนเป็นอยู่
อย่ า งไร ควรพั ฒ นาระบบการสื่ อ สารอย่ า งไร เพื่ อ จะเป็ น ฐานข้ อ มู ล พื้ น ฐานส� ำ หรั บ ให้
การสนับสนุนได้อย่างถูกต้อง หรือการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ สร้างสังคม
ที่ดี และสร้างความสมดุลของการพัฒนา การวิจัยจึงเป็นกระบวนการที่เป็นระบบต่อการให้
ค�ำตอบต่อค�ำถามทุกประการ และจะท�ำให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมเหตุสมผล
ในการตัดสินใจนโยบายต่าง ๆ จะได้อธิบายให้เห็นถึงที่มาและความส�ำคัญของปัญหาและ
แนวทางในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ท้องถิ่นจะต้อง
ก�ำหนดแผนเรื่องการวิจัยไว้ตั้งแต่ต้นในแผนพัฒนา และการน�ำนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย
มาใช้ประโยชน์ เช่น การสร้างงาน การสร้างรายได้ สร้างการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น
ในท้องถิ่นมีชาวเกษตรกรยางพาราจ�ำนวนมาก ซึ่งเดิมผลิตเพื่อขายอย่างเดียว แต่โจทย์คือ
จะท�ำอย่างไรที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ความเป็นไปได้ของการแปรรูปยางเป็น
ไปได้หรือไม่ เช่น การท�ำถุงมือยาง การท�ำผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นต้น ดังนั้น การวิจัย
จะช่วยให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ ซึ่งต้อง
จริงจังในเรื่องของการวิจัย ตั้งแต่การก�ำหนดแผน การน�ำไปใช้และการประเมินผล เพื่อน�ำไป
สู่การพัฒนาที่สูงขึ้นต่อไป
2. นวัตกรรมด้านการสร้างความร่วมมือ ความร่วมมือเป็นกลไกส�ำคัญของ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 เพราะแต่ละภาคส่วนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ใน
ลั ก ษณะของการสร้ า งความร่ ว มมื อ นั้ น มี ห ลายประเด็ น ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ต้องสร้างให้เกิดขึ้น โดยจะต้องค�ำนึงถึงความร่วมมือจากประชาชนเป็นหลักในการมีบทบาท
และมีส่วนร่วม เพื่อเข้าใจถึงความต้องการและปัญหาของประชาชน เพื่อให้ผลประโยชน์
ครอบคลุมถึงประชาชนอย่างแท้จริง และอาศัยความร่วมมือจากส่วนอื่น ๆ ในการสนับสนุน
ประการแรก คื อ นวั ต กรรมความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย การวิ จั ย ที่ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ
จะท�ำให้ได้ข้อมูลการวิจัยที่เข้มข้น เนื้อหาที่ลึก และสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา
หรือสร้างการเปลีย่ นแปลงได้มากขึน้ ในประเด็นเนือ้ หา และการวิจยั ทีเ่ กิดจากความร่วมมือนัน้
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จะช่วยสนับสนุนและบูรณาการทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ งบประมาณ และบุคลากรใน
การร่วมวิจัย ทั้งนี้ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมความร่วมมือนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องให้ความส�ำคัญตั้งแต่ผู้วิจัย ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย นักวิชาการที่มาจากสถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ หน่วยงานที่สนับสนุนด้านทุนการวิจัยต่าง ๆ หน่วยงานที่รับประโยชน์
จากการวิจัยต่าง ๆ ทั้งนี้ จะต้องอธิบายหรือกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเข้าใจร่วมกันถึงความจ�ำเป็น
ของการร่วมมือด้านการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยจะน�ำไปสู่ความร่วมมือในอีกระดับที่สูงขึ้น นั่นคือ
ความร่วมมือในเชิงปฏิบัติการร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ และผลลัพธ์สุดท้าย คือผลความส�ำเร็จ
อันเกิดจากความร่วมมือ ความร่วมมือ จึงเป็นนวัตกรรมที่จ�ำเป็นต้องสร้างขึ้นและยกระดับ
ไปเรื่อย ๆ
3. นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ด้วยเทคโนโลยีเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญของการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารให้เกิด
ประโยชน์ในการสร้างการสื่อสารที่รวดเร็ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการสื่อสาร
ที่รวดเร็ว เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการร่วมมือในการพัฒนาร่วมกัน นวัตกรรม
ของการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว เช่น
การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เช่ น เฟสบุ ๊ ค (facebook)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างไลน์
กลุ่ม (line) ผู้น�ำท้องถิ่นพบสมาชิก หรือไลน์กลุ่มเฉพาะผู้น�ำท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อให้เกิด
การติดต่อระหว่างกันที่สามารถกระท�ำได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา และอยู่ในวิถีชีวิตประจ�ำวัน
ของทุกคนอยู่แล้ว นอกจากเพื่อการรับรู้แล้ว ยังน�ำไปสู่การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และที่ส�ำคัญการติดต่อสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ต้องพัฒนา
โดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน สร้าง
ความโปร่งใสในการท�ำงาน สามารถติดตามงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ
และลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพก็เป็น
อีกเรื่องหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้าง พัฒนา และเปิดโอกาสให้มี
การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่น การพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต การตลาด ซึ่งเป็นผลมาจาก
การวิจัย เป็นต้น
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4. นวัตกรรมด้านการพัฒนาเมือง การสร้างเมืองให้น่าอยู่ตามแนวคิดไทยแลนด์
4.0 ด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา และตั้งอยู่บนฐานคิดของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน การใส่ใจสิ่งแวดล้อมของการพัฒนา ในการพัฒนาเมืองในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงต้อง
อาศัยความรูจ้ ากการวิจยั การร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากภาคส่วนประชาชน
ในการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ นับตั้งแต่ การเขียนแผนแม่บทในการพัฒนาท้องถิ่น
การร่วมด�ำเนินการและการร่วมรับผลประโยชน์ เช่น การปรับหรือพัฒนาผังเมือง ร่วมกับ
ระดับภาคประชาชนในการท�ำประชาคม ประชาพิจารณ์ในการวางยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น
หรือหากมีโครงการขนาดใหญ่จะต้องมีการท�ำประชามติ และประชาพิจารณ์ ดังนั้น ในด้าน
นวัตกรรมด้านการพัฒนาเมือง จึงต้องอาศัยเครือข่ายการพัฒนาเมืองในมิติต่าง ๆ เช่น
ในมิติการดูแลผู้สูงอายุ ต้องระดมเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุมาร่วมกันคิด
และท�ำงานเพือ่ พัฒนาระบบการดูแลผูส้ งู อายุดา้ นต่าง ๆ ในมิตกิ ารสือ่ สาร ต้องสร้างเครือข่าย
คนรักเมือง เพื่อช่วยกันท�ำงานในการรักษ์เมืองในมุมมองต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องคิดให้รอบด้านหลากหลายมุมมองในการพัฒนาเมือง ซึ่งอาจจะเริ่มด้วย
การวิจัย การระดมความคิดเห็น การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ซึ่งจะน�ำไปสู่ความเป็น
เมืองต่อไป

บทสรุป

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักของการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในทุกด้าน จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาบริบทความท้าทายต่าง ๆ เหล่านี้ และแสดงบทบาท
เชิงรุกเพือ่ การขับเคลือ่ นนวัตกรรมท้องถิน่ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยบทสรุปของความท้าทาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้เขียนน�ำเสนอ มี ๔ ประการส�ำคัญ ได้แก่ 1) ความท้าทาย
ด้านบริบทและการเปลี่ยนแปลงของเมือง 2) ความท้าทายในด้านบริบทของการสร้าง
พลังประชารัฐ (การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับรัฐและเอกชน)
3) ความท้าทายด้านเทคโนโลยี และ 4) ความท้าทายในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ท้องถิ่น ซึ่งทั้ง 4 ส่วนนี้ จะต้องด�ำเนินไปควบคู่กัน สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน กล่าวคือ
ท้องถิน่ จะไม่สามารถรูไ้ ด้วา่ ท้องถิน่ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างไร หากไม่มกี ารวิจยั เมือ่ มีการวิจยั
เรื่องใด จะวิจัยร่วมกับใคร วิจัยประเด็นไหนที่จะตอบโจทย์ได้ วิจัยแล้วจะได้อะไร น�ำไป
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พัฒนาอย่างไร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมท้องถิ่น อย่างน้อย ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
นวัตกรรมด้านการวิจัย นวัตกรรมด้านการสร้างความร่วมมือ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาเมือง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายและเป็นโจทย์ใหญ่
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนัก และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ประเทศไทยจะเป็น
ประเทศที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเลิศนับจากที่ท้องถิ่นเริ่มต้นก้าวต่อจากนี้

เอกสารอ้างอิง
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.
พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง
และยั่งยืน สืบค้นได้จาก http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand4.0.pdf. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
ไทยรัฐออนไลน์. ๒๕๖๐. ไขรหัส “ประเทศไทย 4.0” สร้างเศรษฐกิจใหม่ ก้าวข้ามกับดัก
รายได้ปานกลาง. สืบค้นได้จากhttp://www.thairath.co.th/content/613903
www.thairath.co.th/content/613903. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
นันธิดา จันทร์ศริ .ิ ๒๕๕๘. ธรรมาภิบาลระดับท้องถิน่ : บทส�ำรวจแนวคิดว่าด้วยการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน ในการบริหารจัดการท้องถิน่ . วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2.
ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี. 2557. การกระจายอ�ำนาจ: โครงสร้าง พัฒนาการความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจ และความท้าทายบางประการทางการบริหารท้องถิ่นไทย. วารสาร
ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม 2558).
วุฒิสาร ตันไชย. 2560. ฉากทัศน์ใหม่ประเทศไทยและความท้าทายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น. สืบค้นได้จาก http://www.nmt.or.th/files/com_knowledge_
news/2017-01/20170127_sdjjlwtg.pdf. สืบค้นเมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สถาบั น พระปกเกล้ า . 2560. ท้ อ งถิ่ น ในยุ ค ประเทศไทย 4.0 สื บ ค้ น ได้ จ าก
http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_597.pdf. สืบค้นเมือ่ 15 พฤษภาคม 2560

17

1.indd 77

7/27/2017 1:41:57 PM

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

78

Walailak Abode of Culture Journal

17

1.indd 78

7/27/2017 1:41:57 PM

