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บทคัดย่อ

คณะรัฐบาลได้ออกนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ ซึ่งหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล
ในยุคปัจจุบัน ได้แก่ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่านโยบายดังกล่าวเป็นวิสัยทัศน์เชิง
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีปจั จัยทีจ่ ะเป็น
อุปสรรคต่อการด�ำเนินการตามนโยบายให้ประสบความส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่
สามารถแบ่งปัจจัยที่เป็นอุปสรรคได้ 3 ประการ คือ ปัจจัยด้านมนุษย์ ปัจจัยด้านกฎหมายและปัจจัย
ด้านเงินทุน จากการวิเคราะห์เฉพาะเจตจ�ำนงของภาครัฐบาลในการออกนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พบว่า
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้น เป็นการพัฒนาแนวคิดของระบบการผลิตให้มีความเปลี่ยนแปลงตาม
เทคโนโลยี ในประเทศไทยได้ใช้ระบบการสัมปทานเพื่อให้เอกชนเข้ามาบริหาร ส่งผลให้ความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจระหว่างรัฐและเอกชนมีความซับซ้อน ถึงแม้หน่วยงานต�ำรวจและบุคลากรต�ำรวจมีความ
ตื่นตัวกับนโยบายดังกล่าว แต่หน่วยงานของต�ำรวจยังไม่มีศักยภาพมากเพียงพอในการพัฒนาตนเอง
ไปสู่การตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากด้านของบุคลากร
ที่ไม่มีความพร้อมก่อนการออกนโยบายของภาครัฐ รวมถึงหัวใจส�ำคัญในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
คือ คลื่นความถี่ในการส่งสัญญาณและเปลี่ยนถ่ายข้อมูลซึ่งอยู่ในการด�ำเนินการของภาคเอกชนทั้งสิ้น
การปฏิบัติงานของภาครัฐในการพัฒนาตนเองจึงจ�ำเป็นต้องพึงพาภาคเอกชนอย่างมาก
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The government has issued a policy for the administration of the country,
which is the main policy of the currently government that is Thailand 4.0 policy,
that can be said this policy is a vision of economic development of Thailand.
However Thailand 4.0 policy has factors that will hinder to be successful with
efficient and effective. There are three obstacles. Namely, human factors Legal
and Capital Factors. Considering only the intention of the government to issue the
Thailand 4.0 policy, it is found that is a development by the concept of production
system to change according to technology. In Thailand, the concession system
has been used to allow the private sector to administer. As a result, the power
relationship between the government and the private sector is complicated.
Although police department and police personnel are aware of the policy, the
police department does not have enough capacity to develop them to fully
respond to the Thailand 4.0 policy. This is the result of personnel who are not
ready before the government policy. Including the key to step into Thailand
4.0 is the frequency of signal and transfer, which is the operation of the private
sector. The government’s work in self-development is therefore very important
depend on the private sector.
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คณะรัฐบาลภายใต้การน�ำของนายกรัฐมนตรีอย่าง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกนโยบาย
เพือ่ ใช้ในการบริหารประเทศ ซึง่ หนึง่ ในนโยบายหลักของรัฐบาลนีไ้ ด้แก่ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึง่ สามารถ
กล่าวได้วา่ นโยบายดังกล่าวเป็นวิสยั ทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การน�ำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์“มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” ที่มีภารกิจส�ำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับ
ทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โดยในปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่าประเทศไทยยังอยู่ในยุค 3.0 ซึ่งมีความหมายถึงประเทศ
ที่เน้นการพัฒนาประเทศไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออกเป็นหลัก รวมถึงรายได้หลักของ
ประเทศไทยยังคงอยูใ่ นระดับกลาง ด้วยเหตุผลข้างต้นนีเ้ องท�ำให้ประเทศไทยอยูใ่ นภาวะกับดักรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) มาเป็นระยะเวลานาน ถึงแม้จะมีพัฒนาการมาจากในอดีตจาก
ยุคประเทศไทย 1.0 ซึ่งเน้นการเกษตรเป็นหลัก และยุคประเทศไทย 2.0 ที่เน้นการพัฒนาประเทศไป
ทางอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเบาเป็นหลัก ดังนั้นประเทศไทย 4.0 จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปรับ
เปลี่ยนเป็น“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value-Based Economy) โดยมีฐานคิดหลัก คือ
เปลีย่ นจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสูส่ นิ ค้าเชิง “นวัตกรรม” กล่าวคือเปลีย่ นจากการขับเคลือ่ น
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม
แต่อย่างไรก็ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้มีปัจจัยที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินการ
ตามนโยบายให้ประสบความส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสามารถแบ่งปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคได้ 3 ประการ(พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์, 2563) ได้แก่ ปัจจัยด้านมนุษย์ การพัฒนามนุษย์เป็น
ปัจจัยส�ำคัญในล�ำดับแรกที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญ โดยรัฐบาลต้องการสร้างทักษะของพลเมืองไทยให้
มีความพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึงมีความพร้อมที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และมี
ศักยภาพทีจ่ ะรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังขาดคน
ทีม่ ที กั ษะ ความรูค้ วามเชีย่ วชาญมากพอ เนือ่ งจากบุคลากรทีม่ คี วามรู้ และความเชีย่ วชาญส่วนมาก ได้
เลือกไปท�ำงานในต่างประเทศ หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ภาวะสมองไหล” ต่อมาคือปัจจัยกฎหมายที่ยังไม่
เอื้ออ�ำนวย เช่น มาตรการทางกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ Startup ที่จะมาเป็น
“อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ขับเคลือ่ นกลไกเศรษฐกิจ” (New Engines of Growth) ซึง่ จะเป็นกลไก
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเพือ่ อนาคต โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ First S-curve ซึง่ เป็นการลงทุนในกลุม่
อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ และ New S-curve ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่
ประเทศไทย 4.0 (บมจ.ธนาคารกรุงไทย, 2563) และสุดท้ายคือปัจจัยด้านเงินทุน เนื่องจากการน�ำ
เทคโนโลยีมาพัฒนาธุรกิจหรือองค์กร นั้นจ�ำเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งในเรื่องของการว่า
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จ้างบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัย นอกจากนัน้ การลงทุนยังประกอบด้วยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้จากปัจจัยภายนอก และ
ปัจจัยภายในของตลาด เช่นความผันผวนของตลาด หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ความส�ำคัญของนโยบาย Thailand 4.0
แม้จะกล่าวได้ว่านโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 จะเป็นที่รู้จักกันดีแล้วในปัจจุบันในฐานะนโยบาย
ที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตหลักของประเทศไทย จากระบบการผลิตที่เน้นการ
พึง่ พาอุตสาหกรรมหนัก เป็นระบบการผลิตทีเ่ น้นการพึง่ พาเทคโนโลยี (ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ, 2560) ซึ่งในมิติทางการพัฒนาของประเทศ รัฐบาลได้คาดหวังต่อกระบวนการ
ดังกล่าวให้เป็นเครือ่ งมือทีพ่ าประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (The Middle-Income
Trap) ซึ่งประเทศไทยนั้นได้รับนิยามการเป็นประเทศรายได้ปานกลางจากธนาคารโลก (The World
Bank, 2563) แต่เมื่อพิจารณาจากงานศึกษาหลายแหล่งกลับพบว่าการพัฒนาประเทศให้พ้นการ
วิกฤติการณ์กับดักรายได้ปานกลางนั้น มีประเด็นที่หลากหลายกว่าประเด็นทางการผลิตที่ภาครัฐ
พยายามส่งสารมายังประชาชน เช่นจากการศึกษาของ Pruchnik และ Zowczak (2560) ได้กล่าวถึง
หลักเกณฑ์การประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดกับดักรายได้ปานกลางของประเทศโลกที่สาม ไว้จาก
ปัจจัยหลายประการ โดยปัจจัยเหล่านั้นได้รวมถึงเรื่องของสาธารณูปโภค และการกระจายความเสี่ยง
ทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวพันกับการจัดการของภาครัฐ มากกว่าการพัฒนาตนเองของเอกชน นอกจาก
นั้น จากการศึกษาของ Vijayakumari Kanapathy และคณะ (2558) ได้ระบุไว้ค่อนข้างสอดคล้อง
กับงานของ Pruchnik และ Zowczak ในข้างต้น โดยศึกษากรณีการติดกับดักรายได้ปานกลาง (The
Middle-Income Trap) ของประเทศมาเลเซีย และระบุถึงสาเหตุของวิกฤติการณ์ดังกล่าวว่าเกิดจาก
การขาดแคลนนวัตกรรมใหม่ มาตรฐานการศึกษาการศึกษาที่ลดลง การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการจ้าง
แรงงาน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากปัญหาความเหลื่อมล�้ำที่เพิ่มมากขึ้น และปัญหาความยากจนในประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศ
จากการพิจารณาเฉพาะเจตจ�ำนงของภาครัฐบาลในการออกนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พบว่าใน
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 นัน้ มีความเกีย่ วพันโดยตรงกับแนวคิด Industry 4.0 โดยเป็นการพัฒนาแนวคิด
ของระบบการผลิตให้มคี วามเปลีย่ นแปลงตามเทคโนโลยี ซึง่ จากการศึกษาของ Andreja Rojko (2560)
ได้ให้นยิ ามของแนวคิด Industry 4.0 ไว้วา่ เป็นรากฐานในวิธกี ารคิดในภาพรวมของการผลิตแบบหนึง่
ซึ่งให้ความส�ำคัญกับ Cyber-Physical Systems (CPS) และ Industrial Internet of Things (IoT)
เพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่างการผลิต กับชุดข้อมูลของโลกแบบทันท่วงทีด้วยการด�ำเนินการสร้าง
CPS building blocks ซึ่งจากกระบวนการข้างต้นนั้น Industry 4.0 จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาระบบการด�ำเนินการผลิต (Manufacturing Execution Systems) และการวางแผนทรัพยากร
องค์กร (Enterprise Resource Planning) ให้สอดคล้องกับ Cyber-Physical Systems
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นอกจากระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่จ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาประเทศไทยไป
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพือ่ แก้ไขปัญหากับดักรายได้ปานกลางแล้ว การค้นคว้าข้างต้นยังน�ำเสนอ
ให้เห็นตรงกันว่าปัญหาทางสังคม ทั้งในด้านของความเหลื่อมล�้ำ ความสามารถของแรงงาน กระทั่ง
ระบบสาธารณูปโภคนั้นมีความจ�ำเป็นต้องมีการได้รับการแก้ไขเช่นกันหากต้องการพัฒนาประเทศให้
หลุดพ้นจากปัญหากับดักรายได้ปานกลาง หรืออีกนัยหนึง่ การพัฒนาตามเป้าหมายนโยบายไทยแลนด์
4.0 ให้สมั ฤทธิผ์ ล ดังนัน้ นอกจากการมาตรการการกระตุน้ ภาคเอกชนจากภาครัฐในด้านระบบการผลิต
แล้ว ประเด็นของการพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร และของสังคม
รวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมอย่างตรงจุดจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญทัดเทียมกับการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต
ความหมายและความส�ำคัญของการบริการสาธารณะ                  
การบริการสาธารณะนั้น มาจากภาษาอังกฤษค�ำว่า Public service ซึ่งการศึกษาของ Paul
Spicker (2552) ได้กล่าวถึง Public service ไว้ว่า เป็นการบริการของภาครัฐที่จัดให้ประชาชน หรือ
สมาชิกภายใต้รัฐเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยจากกรณีศึกษาของ Paul Spicker ที่ได้
ศึกษากรณีศึกษาภายในประเทศอังกฤษพบว่า Public service หรือบริการสาธารณะของประเทศดัง
กล่าวมีความหมายรวมถึง โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และกองก�ำลังต�ำรวจ โดยสอดคล้อง
กับความหมายจากเอกสาร The Institution of Public Service โดยเป็นการศึกษาของ McGregor,
Jr. และ Eugene B ที่ระบุให้ Public service หมายถึงกิจการด้านอุปโภค และบริโภค ที่รองรับ
สมาชิกทุกคนในสังคม ซึ่งหากสังคมมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ลักษณะของ Public service ก็มี
ลักษณะทีแ่ ตกต่างกันออกไปเช่นกัน ดังนัน้ จึงสามารถกล่าวได้วา่ ระบบราชการทีม่ กี ารปฏิบตั กิ าร และ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการกับประชากรในรัฐในทางใดทางหนึ่ง เช่น ระบบการบริการของเทศบาล
การให้บริการทางสาธารณสุขถ้วนหน้า รวมไปถึงระบบการปราบปรามอาชญากรรมของต�ำรวจ นับ
เป็นการบริการสาธารณะด้วยเช่นกัน
การจัดท�ำและส่งมอบบริการสาธารณะของต�ำรวจในยุค Thailand 4.0
เมื่อพิจารณาการตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลจากส่วนการปฏิบัติงานอย่างภาค
ราชการเฉพาะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานของราชการ จะเห็นได้วา่ แต่ละหน่วยงานของราชการนัน้ มีการ
ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ในทิศทางที่แตกต่างกันไปตามพันธกิจเดิมของหน่วยงาน
รวมไปถึงตามเป้าหมายของหน่วยงานในการให้บริการประชาชนในด้านต่างกัน หรือด�ำเนินกิจกรรม
ของรัฐให้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหน่วยงานของต�ำรวจซึ่งสังกัดในหน่วยงานส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ (Royal Thai Police Headquarters) มีหน้าทีร่ กั ษาความมัน่ คงภายในในส่วนทีเ่ กีย่ ว
กับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การตระเวนชายแดน การรักษาความปลอดภัย และความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน นอกจากนั้นยังต้องปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก�ำหนด
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ไว้ โดยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในข้างต้นนั้นอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยตรงตามพระ
ราชกฤษฎีกา โอนกรมต�ำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2541
(ราชกิจจานุเบกษา, 2541) ตามมาตรา 12 ซึ่งก�ำหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการ นอกจากนั้นยังระบุ
ให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติมฐี านะเป็นกรมตามมาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกา ซึง่ จากการศึกษาผ่าน
เอกสาร และบทความทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่ามีการแสดงวิสยั ทัศน์ และแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานของ
ต�ำรวจไว้หลายแนวทางด้วยกัน โดยในแนวทางที่น่าสนใจแนวทางหนึ่งนั้นคือแนวทางที่ พ.ต.อ.เชิง
รณ ริมผดี รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้น�ำเสนอไว้ผ่านคอลัมน์แว่นขยายแผ่นดิน นิตยสาร
The Cops Magazine ประจ�ำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 (The Cops Magazine, 2560) ได้เสนอ
5 แนวทางในการพัฒนาองค์กร และบุคคลากรต�ำรวจให้ตอบรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการ
ให้บริการประชาชนได้ ประกอบด้วยการสนับสนุนการสร้างทักษะของเจ้าหน้าที่ให้ตอบสนองกับ
อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทันท่วงที การพัฒนาองค์กรเข้าสู่การบริหารงานด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E – transaction regulation การมีเครือข่ายเชือ่ มโยงโดยตรงกับระบบการสือ่ สาร
ด้วยระบอบอินเตอร์เน็ตรวมถึงเป็นระบบในการน�ำข้อมูลดังกล่าวแบ่งปันผ่านระบบส่วนกลาง การ
ปฏิรปู กฎหมายทีย่ งั ขัดขวางการปฏิบตั งิ าน หรือไม่สามารถอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านได้มาก
เพียงพอ และการท�ำความเข้าใจกับประชาชนด้วยการใช้เครือ่ งมือ Social Media ทีไ่ ด้รบั การใช้อย่าง
กว้างขวางในกระบวนการ Operation Information ซึง่ จากการน�ำเสนอแนวทางข้างต้นสามารถกล่าว
ได้ว่าบุคคลากรต�ำรวจมีความตื่นตัวและมีความพยายามที่จะท�ำความเข้าใจระบบ Industry 4.0 ผ่าน
การใช้กระบวนการที่ถูกสร้างขึ้นมาจากวิธีการคิดในภาพรวมของ Cyber-Physical Systems (CPS)
และ Industrial Internet of Things (IoT) เช่น การพยายามน�ำชุดข้อมูลในการปฏิบัติการของเจ้า
หน้าที่บันทึกในระบบที่สามารถเข้าถึงผ่านการแบ่งปันได้จากสิทธิการอนุญาต เพื่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ ระบบ Cyber-Physical Systems (CPS)
อีกกรณีตวั อย่างทีม่ คี วามน่าสนใจในการน�ำ “บางส่วน” ของ Industry 4.0 กล่าวคือในด้านของ
Industrial Internet of Things (IoT) มาประยุกต์ใช้ในระบบการท�ำงานของเจ้าหน้าที่กองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 1 ตามโครงการ “NB-IoT Motor Tracker” ที่เชื่อมต่อการท�ำงานของเทคโนโลยี
ติดตามยานพาหนะ ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยการน�ำอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณติดตามไปติดตั้งยังรถ
มอเตอร์ไซค์ต�ำรวจ จ�ำนวน 360 คัน เพื่อให้แสดงพิกัดเส้นทางการปฏิบัติงานของต�ำรวจจราจร และ
สายตรวจ แบบทันท่วงที (Real Time) ผ่านเครือข่าย NB-IoT ท�ำให้เมื่อเกิดเหตุอาชญากรรม หรือ
เหตุฉุกเฉินในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ศูนย์บัญชาการส่วนกลางสามารถสั่งการให้เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุด รุดไปช่วยเหลือดูแลประชาชนได้รวดเร็ว ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานให้กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 1 ได้ร่วมมือกับ AIS ซึ่ง
เป็นธุรกิจคมนาคมขนาดใหญ่ทไี่ ด้รบั สัมปทานในการบริหาร และท�ำธุรกิจเกีย่ วข้องกับคลืน่ อินเตอร์เน็ต
และโทรศัพท์
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กรณีศึกษานี้มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกรณีดังกล่าวมีใจความส�ำคัญในการท�ำความ
เข้าใจแนวทางและอุปสรรค์การพัฒนาประเทศสู่ Industry 4.0 เนื่องจากโครงสร้าง และเครื่องมือใน
การพัฒนาประเทศสู่ Industry 4.0 ที่ปฏิเสธไม่ได้อย่างหนึ่ง คือระบบอินเตอร์เน็ต และคลื่นความถี่
ในการรับส่งข้อมูลเพื่อให้เกิดปรากฏการณ์ของ Cyber-Physical Systems (CPS) และ Industrial
Internet of Things (IoT) แต่ในประเทศไทยนั้นการถือครองคลื่นความถี่ และการส่งผ่านข้อมูลดัง
กล่าว ได้ใช้ระบบการสัมปทาน เพื่อให้เอกชนเข้ามาบริหาร และแสวงหาก�ำไรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ที่
ก�ำหนดให้คลื่นโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตเป็นของ “สาธารณะ” ที่สามารถสัมปทานได้ การที่ของ
สาธารณะสามารถสัมปทานได้นั้นสอดคล้องกันอย่างยิ่งกับแนวคิดที่แพร่หลายในวงการรัฐศาสตร์ใน
ปัจจุบันอย่าง “แนวคิดเสรีนิยมใหม่” (Neoliberalism) ที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการลดอ�ำนาจ
รัฐให้มากที่สุด และเพิ่มพื้นที่ของตลาดในการจัดการทรัพยากรให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
ด้วยเครื่องมืออย่างการเช่าสิทธิ์ และการสัมปทาน ของที่เป็นของรัฐ หรือของสาธารณะ (RAJESH
VENUGOPAL, 2558) ในทางทฤษฎีองค์กรของรัฐ เช่นองค์กรต�ำรวจ รวมไปถึงองค์กรทางราชการ นับ
ว่ามีอ�ำนาจสูงเนื่องจากเป็นกลไกส�ำคัญที่ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และอาจจะหมายถึงองค์กร
เหล่านัน้ เป็นรัฐเองในบางบริบท แต่ในความเป็นจริงหรือในภาคการปฏิบตั กิ ลับพบว่าความสัมพันธ์เชิง
อ�ำนาจระหว่างรัฐ และเอกชนมีความซับซ้อนกว่านั้น ซึ่งรวมถึงในมิติการขับเคลื่อนนโยบายของภาค
รัฐ โดยเฉพาะเมื่อประเทศเข้าสู่กระบวนการแปรรูปทรัพยากรสาธารณะไปสู่มือเอกชนตามแนวคิด
เสรีนิยมใหม่
เมื่อพิจารณาในแง่มุมของความร่วมมือจากหน่วยงานใกล้เคียงเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่
Industry 4.0 พบว่าส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความร่วมมือและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
เพือ่ รองรับยุค 4.0 ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาพรัฐบาล ซึง่ การพัฒนาดังกล่าวได้มงุ่ เน้นให้หน่วย
งานด้านกระบวนการยุติธรรมต้องมีการปฏิรูปและพัฒนาวิทยาการด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมให้
เกิดการบูรณาการ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งในแง่ของการป้องกัน การปราบปราม การแก้ไขฟื้นฟู และ
การสอดส่องดูแลเมื่อได้รับการปล่อยตัวคืนสู่สังคม ซึ่งจากการน�ำเสนอของ พล ต.ต.หญิง ดร.พัชรา
สินลอยมา ผู้บริหารจัดการ “โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0” โดยมีน
วัตกรรมจากการวิจัยเพื่อการอ�ำนวยความยุติธรรมใน 3 ด้าน โดย ด้านที่ 1 นวัตกรรมทางกฎหมาย
ประกอบด้วย 6 โครงการ ซึง่ ล้วนเกีย่ วข้องกับการลดข้อจ�ำกัดและความยุง่ ยากของข้อกฎหมายต่อการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านคดีทเี่ กีย่ วข้องกับเด็กและเยาวชน โดยการรวบรวม และสกัด
องค์ความรู้จัดท�ำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกา
รบูรณาการความร่วมมือในกระบวนการสอบสวนของสหวิชาชีพ และการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์เพื่อส่งเสริมทั้งความยุติธรรมทางกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคมควบคู่กัน นอกจาก
นัน้ ยังค้นพบนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาทีต่ อ้ งเร่งแก้ไขเร่งด่วน ในเรือ่ งทีท่ ำ� การสอบสวนปากค�ำผูเ้ สีย
หาย ผู้ต้องหา หรือพยาน ที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวในการด�ำเนินการมากกว่า

- 34 -

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
Vol. 16 No. 1 (January - June 2020)

- 35 -

Quality of Life and Law Journal

กลุ่มผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือพยานที่อยู่ในวัยบรรลุนิติภาวะ ด้านที่ 2 นวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย 4 โครงการ โดยเน้นไปยังการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์กัญชา และสารเสพติด
ชนิดในเส้นผม รวมถึงพัฒนากระบวนการจัดการและวิเคราะห์วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ให้สามารถอธิบายเหตุการณ์แทนการสอบสวนกับเด็กและเยาวชน และเสนอรูปแบบพิมพ์เขียวห้อง
สอบสวนคดีเด็กและเยาวชนที่สามารถใช้เป็นต้นแบบให้แก่สถานีต�ำรวจทั่วประเทศ พบนวัตกรรม
ที่โดดเด่นในเรื่องการพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ�้ำของเด็กและเยาวชน โดยการตรวจสารเสพ
ติดในเส้นผม ซึ่งปัจจุบันจะตรวจจากปัสสาวะ และด้านที่ 3 นวัตกรรมด้านฐานข้อมูล ประกอบด้วย
5 โครงการ ซึ่งได้จัดท�ำเป็นแผนที่จุดเสี่ยงในการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชน ส�ำหรับมาตรการ
การเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่และการหลีกเลี่ยงอันตรายของประชาชนชนทั่วไปนั้น ได้มีการการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมและการพยากรณ์แนวโน้มของการกระท�ำ
ผิด รวมถึงการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพือ่ ส่งเสริมกระบวนการคืนคนดีสสู่ งั คมและลดโอกาส
การกระท�ำผิดซ�ำ้ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเยาวชนโดยใช้สอื่ สังคมออนไลน์เป็นตัวเชือ่ มโยงเพือ่ การ
ป้องกันการกระท�ำผิดและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับสังคม
ในยุคดิจิทัล ซึ่งจากการศึกษาดีงกล่าวได้ค้นพบนวัตกรรม Program Application ที่สามารถประเมิน
พฤติกรรมเด็กและเยาวชน ที่คาดว่าจะมีพฤติกรรมกระท�ำผิดซ�้ำ
นอกจากการร่วมมือในกรณีข้างต้นแล้ว โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
และส�ำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาโครงการ “สถานีต�ำรวจล�้ำสมัย”(คมชัดลึก,
2560) เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเริ่มน�ำร่องในสถานีต�ำรวจ 3 แห่งได้แก่ สน.ภาษีเจริญ
สภ.บางแก้ว และ สภ.พัทยา ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดย พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ นอกจากนั้นได้ก�ำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ พ.ศ.2558 - 2561 ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชน และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้อนุมตั ใิ นหลักการให้โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบในการด�ำเนินโครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้บริการสถานีต�ำรวจเพื่อลด
ภาระในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร รวมถึงไปให้การปฏิบัติงานนั้นสอดคล้องกับ Smart Enterprises
ของภาคธุรกิจ ด้วยการพัฒนากระบวนการรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุ ผ่านแอพพลิเคชั่นซึ่งจะท�ำให้
สามารถแจ้งเหตุร้ายถึงต�ำรวจได้เร็วขึ้น
นอกจากระดับประเทศ และส่วนกลางแล้ว ในระดับภูมภิ าคภายในประเทศ และในระดับท้องถิน่
หน่วยงานต�ำรวจยังมีอสิ ระ และมีแนวคิดในการพัฒนาหน่วยงาน และการบริการเพือ่ ตอบรับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเป็นเอกเทศ โดยจากการศึกษาพบว่าหน่วยงานต�ำรวจในระดับท้องถิน่ มีการพัฒนา
ของเทคโนโลยีเพือ่ ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของการปฏิบตั งิ าน
ด้วย ซึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจได้แก่การพัฒนาแอพพลิเคชั่น Town Portal : SATUN (สวท.สตูล, 2559)
ซึง่ จัดท�ำจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับส�ำนักงานการท่องเทีย่ วและ
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กีฬาจังหวัดสตูล วิทยาลัยชุมชนสตูล กลุม่ ผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่จงั หวัดสตูล (YEC) และ บริษทั ALLLY
GROUP ถึงแม้จะไม่ได้เป็นการพัฒนาจากหน่วยงานต�ำรวจโดยตรง แต่กองบังคับการต�ำรวจน�ำ้ ในพืน้ ที่
รับผิดชอบตรัง กระบี่ และสตูล ได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาและให้ขอ้ มูล เพือ่ เข้าถึงทุกบริการของจังหวัด
สตูล ตรัง กระบี่ และสามารถแจ้งเหตุฉกุ เฉินได้โดยสิง่ ข้อมูลไปยังกองบังคับการต�ำรวจน�ำ้ ในพืน้ ทีร่ บั ผิด
ชอบโดยตรง แม้จะเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ และองค์กรภาคประชาชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ สร้างชุดฐานข้อมูลเพือ่ การเชือ่ มต่อรวมไปถึงเป็นการสร้างช่องทางการสือ่ สารแบบทัน
ท่วงทีซงึ่ สอดคล้องตาม Cyber-Physical Systems (CPS) ซึง่ เป็นหนึง่ ในขาทีส่ ำ� คัญของ Industry 4.0
แต่ในท้ายทีส่ ดุ ก็จำ� เป็นต้องผ่านภาคเอกชนอย่างผูใ้ ห้สญ
ั ญาคลืน่ ความถีใ่ ห้การใช้บริการแอพพลิเคชัน่

สรุป

จากการศึกษาข้างต้น สามารสรุปได้ว่าหน่วยงานต�ำรวจ และบุคลากรต�ำรวจ มีความตื่นตัวกับ
นโยบายของไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ ในหน่วยงานระดับประเทศ ไปจนถึงหน่วย
งานระดับท้องถิ่น เนื่องจากต�ำรวจเองก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐอย่าง
เคร่งครัด โดยส่วนมากการตอบรับนโยบายดังกล่าวจะเน้นไปยังการพัฒนาเครือ่ งมือทีเ่ ข้ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น หรือในบางกรณีอาจจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เช่น แอพพลิเคชั่น หรือการใช้ IoT แต่อย่างไรก็ตามด้วยศักยภาพที่เป็นรูปธรรมของหน่วย
งานต�ำรวจนัน้ พบว่าเมือ่ พิจารณาเฉพาะหน่วยงานเดียว หน่วยงานของต�ำรวจเองยังไม่มศี กั ยภาพมาก
เพียงพอในการพัฒนาตนเองไปสู่การตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
ผลมาจากด้านของบุคลากรที่ไม่มีความพร้อมก่อนการออกนโยบายของภาครัฐ กล่าวคือในระบบการ
สรรหาของหน่วยงานนั้นไม่มีการเตรียมพร้อมในด้านทักษะที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวมาก่อน
การสัง่ สมองค์ความรูข้ องหน่วยงานทีไ่ ม่ใช่หน่วยงานเฉพาะทางในทางเทคโนโลยีซงึ่ ด้อยกว่าหน่วยงาน
เฉพาะทาง หรือกระทั่งการด้านอ�ำนาจหน้าที่ที่มีการทับซ้อนกันในท้องถิ่นที่มีการรับผิดชอบร่วมกัน
รวมถึงหัวใจส�ำคัญในการก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 นัน้ คือคลืน่ ความถีใ่ นการส่งสัญญาณ และเปลีย่ นถ่าย
ข้อมูลเพื่อให้เกิด Cyber-Physical Systems (CPS) และ Industrial Internet of Things (IoT) นั้น
อยู่ในมือของภาคเอกชนทั้งสิ้น การปฏิบัติงานของภาครัฐในการพัฒนาตนเองเข้าสู่ Cyber-Physical
Systems (CPS) และ Industrial Internet of Things (IoT) จึงจ�ำเป็นต้องพึงพาภาคเอกชนอย่างมาก
ด้วยเหตุขา้ งต้นนีเ้ อง หน่วยงานต�ำรวจจึงเลือกใช้วธิ กี ารพัฒนาไปพร้อมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และมีคุณสมบัติที่สามารถเข้ามาส่งเสริมจุดด้อยข้างต้นได้ เช่น การพัฒนาการให้บริการประชาชนไป
กับหน่วยงานท้องถิน่ ทีส่ ามารถเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า หรือการพัฒนาแนวทางทางเทคโนโลยีไปกับ
หน่วยงานทางการวิจัยที่มีองค์ความรู้มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามในอีกมุมหนึ่งก็พบว่าหน่วยงานต�ำรวจ
ก็ได้พัฒนาตนเองไปพร้อมกันทั้งการน�ำเสนอแนวคิดในการผลักดันกฎหมายที่อ�ำนวยความสะดวกใน
ระเบียนสารบัญมากขึ้นเข้ามาแทนที่กฎหมายที่เป็นอุปสรรค์ หรือการที่บุคคลากรมีความคิดริเริ่มใน
การปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันยุคสมัยและนโยบายของภาครัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไป
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