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 บทน า 
 ในช่วงปีที่ผ่านมา สามารถกล่าวได้ว่า 
“ประเทศไทย 4.0” เป็นค าที่ได้ยินกันบ่อยครั้ง  
ในหลากหลายเวที ไม่ว่าจะเป็นจากทาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ หรือสื่อ
ต่าง ๆ ว่าประเทศไทยจะต้องพัฒนาเพ่ือมุ่ง
เข้าสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0” หากแต่
แท้จริงแล้วประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟือง
ส าคัญที่จะผลักดันการก้าวไปสู่ “ประเทศ
ไทย 4.0” นั้น มีความตระหนักรู้และเข้าใจ 
รวมถึงได้ด าเนินการเพ่ือก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 
4.0” อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด 
 “ประเทศไทย 4.0” เป็นวิสัยทัศน์ของ
รูปแบบโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่
เ ศรษฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อนด้ วย เทคโน โลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อันจะ
น าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งการ
จะบรรลุวิสัยทัศน์นี้ได้นั้น ประกอบไปด้วย
ปัจจัยหลายประการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการที่
หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ก าหนดนโยบาย

และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศ 
จ าเป็นที่จะต้องปฏิรูปตนเองเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการและก้าวทันต่อโมเดลดังกล่าวหรือ
ก็คือการก้าวเข้าสู่การเป็น “รัฐบาล 4.0” 
 SMART NATION ของสิงคโปร์ 
 SMART NATION เป็นวิสัยทัศน์ของ
ประเทศสิงคโปร์ที่จะก้าวสู่การเป็นเมือง 
แห่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับโลกและ
ในขณะเดียวกันเป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
และน่าอยู่ส าหรับคนในประเทศ ซ่ึง SMART 
NATION เป็นนโยบายระดับชาติที่จะน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาสิงคโปร์ให้มี
คุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น ยกระดับชุมชน 
เสริมสร้างให้ประชาชนสามารถบรรลุเป้าหมาย  
ผ่านทางการมีอาชีพและโอกาสที่ดี รวมทั้ง
สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเติบโตขยายตัวและ
สร้างนวัตกรรม 
 ซึ่ งหนึ่ ง ในยุทธศาสตร์หลักในการ
พัฒนาไปสู่ SMART NATION ของสิงคโปร์นั้น  
คือการ พัฒนา  SMART Urban Mobility  
อั น เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร ข น ส่ ง ท า ง บ ก 
โดยกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นการน าข้อมูล 



และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้ใน
ด้านต่าง ๆ อันประกอบไปด้วยหลักการ
ส าคัญ ดังนี้ 
 1. นโยบายและกรอบนโยบายการ
บริหาร  (Policy and Institutional Framework) 
เป็นการด าเนินการในแง่มุมของภาครัฐแบบ
องค์รวม (Whole–of-Government Approach)  
ที่ให้หน่วยงานด้านต่าง ๆ ที่ปัจจัยเกี่ยวข้อง
กับภาคการขนส่ง ตั้งแต่หน่วยงานด้านผังเมือง 
พลังงาน สิ่งแวดล้อม ภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ 
ร่ วมกันก าหนดนโยบายด้านการขนส่ ง 
ที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการ
ของทุกภาคส่วน 
 2. การบูรณาการแผนงานระยะยาว 
( Integrated Long Range Planning)  
เป็นการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในระยะ 40 
– 50 ปี ซึ่งในทุก ๆ 10 ปีจะมีการก าหนด
แผนงาน และทุก ๆ 5 ปีจะมีการจัดท าแผน
แม่บทด้านการขนส่ง ซึ่งแผนทั้ง 3 รูปแบบ
ข้างต้นจะมีความสอดคล้องกันและสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดกรอบที่มีความ
ชั ด เ จน ในการวา งแผนด้ านการขนส่ ง  
ในขณะเดี ยวกันก็ ยื ดหยุ่ นส าหรั บการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเทคโนโลยีต่าง ๆ 
 3. สนับสนุนการขนส่ งสาธารณะ 
(Promote Public Transport) โ ด ย ก า ร

จัดสร้ า งและพัฒนา โครงสร้ า ง พ้ืนฐาน 
ด้านการขนส่ง เช่น สถานีรถโดยสาร หรือ 
ท่ารถที่เชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ 
รวมถึ งปฏิรูปการขนส่ งสาธารณะ เช่น  
การให้ภาคเอกชนเข้ามาประมูลการจัดการ
เดินรถโดยสารสาธารณะโดยมีภาครัฐเป็น
เจ้าของรถ เพ่ือให้ง่ายต่อการควบคุมและ
ก าหนดมาตรฐานของรถโดยสารสาธารณะ  
 4. การบริหารจัดการรถและจราจร 
(Vehicle and Congestion Management)  
เป็นการบริหารจัดการจ านวนรถบนท้องถนน
และการจราจร โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธีการ
หลัก ๆ คือ 1. การจ ากัดการเป็นเจ้าของรถ 
เช่น มาตรการเพ่ิมภาษีรถ การก าหนดโควตา
การเป็นเจ้าของรถของแต่ละครัวเรือน และ 
2. การจ ากัดการใช้รถ เช่น การจัดเก็บค่าใช้
ถนนในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือช่วงเวลาที่มี
ปริมาณรถบนถนนเส้นนั้นมาก มาตรการ 
เพ่ิมภาษีน้ ามัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
การจอดรถ ฯลฯ ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการ
ช่วยให้ภาครัฐสามารถควบคุมจ านวนรถบน
ท้องถนนได้ดีขึ้น ลดปัญหาการจราจรติดขัด 
และส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการขนส่ง
สาธารณะไปในตัว 
 5. การคมนาคมอัจฉริยะ  (Smart 
Mobility) เป็นการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้
เพ่ือให้การขนส่งมีความสะดวกและปลอดภัย 
เช่น การจัดตั้งศูนย์ เทคโนโลยีการขนส่ง



อัจฉริยะ (Intelligent Transport System) 
เพ่ือจัดการข้อมูลจราจร ณ ขณะนั้น (Real 
Time Traffic Management) ซึ่งประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลการจราจรเหล่านี้ได้ผ่าน
ทางเว็บไซต์ หรือการบูรณาการข้อมูลของ 
การขนส่งต่าง ๆ  มาไว้ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน 
เพ่ือให้สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางและ
ตารางเวลาของรถโดยสารประจ าทาง  
การ เ รี ย กรถสาธ ารณะ  ( แท็ กซี่ )  หรื อ 
การตรวจสอบข้อมูลการจราจร  
 การก้าวไปสู่การขนส่งทางถนน 4.0  
 ด้วยการขนส่งทางถนนเป็นการขนส่ง
หลักของประเทศที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 
80 ของการขนส่งทุกรูปแบบ การขนส่งทาง
ถนนจึงเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
ของคนไทยทุกคนในการด าเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
อ่ืน ๆ เนื่องจากการขนส่งทางถนนมีจุดเด่น
อยู่ที่การสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ (door-to-
door) และใช้เงินลงทุนน้อยเมื่อเทียบกับ 
การขนส่งรูปแบบอ่ืน การขนส่งทางถนน 
จึงเป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งส าหรับประเทศ
ไทยนั้น  หน่วยงานภาครัฐที่ รับผิดชอบ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งทาง
ถนน คือ กรมการขนส่งทางบก ซึ่งอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของกระทรวงคมนาคม  

 การด าเนินการของกรมการขนส่งทางบก 
ในปัจจุบันนั้น กล่าวได้ว่ามีการน าเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานและการให้บริการประชาชน (Digital 
Transformation) ม ากขึ้ น เ รื่ อ ย  ๆ  ทั้ ง นี้ 
เ พ่ือรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยี 
Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง
อุปกรณ์หรื อสิ่ ง ของรอบ  ๆ  ตั ว เข้ ากับ
โครงข่ายการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ต ท าให้
มีความสะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน 
 สืบเนื่องจากการที่มีการใช้เทคโนโลยี
ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น เ พ่ือเ พ่ิมความ
สะดวกสบายและประสิทธิภาพในการ
ด ารงชีวิต รวมถึงความต้องการในการเข้าถึง
ข้ อมู ล ข่ า วส า ร โดย พ่ ว ง เ ข้ า กั บกา ร ใ ช้ 
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ กรมการขนส่ง 
ทางบกจึงได้มีการจัดท าโครงการต่าง  ๆ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการเหล่านี้  เช่น  
การจัดท าโครงการ Taxi OK และ Taxi VIP 
ที่สามารถเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน  
และสามารถตรวจสอบต าแหน่งของรถได้
ด้วยเทคโนโลยี  GPS เ พ่ือยกระดับความ
ปลอดภัยและการให้บริการของแท็กซี่ไทย 
หรือ โครงการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการ
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form i-
Found)  ซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการ 
โดยรวบรวมแบบฟอร์มค าขอออนไลน์ 
เ พ่ือการจัดพิมพ์เตรียมความพร้อมก่อน 



การติดต่อราชการ และเพ่ิมช่องทางการสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจ การเตรียมเอกสาร
หลักฐานการยื่นค าขอในระบบงานต่าง ๆ 
ผ่านทางแอปพลิเคชัน เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ในส่วนของการยกระดับ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ใ ช้ ร ถ ใ ช้ ถ น น  
กรมการขนส่งทางบกยังได้มีโครงการอีก
หลาย ๆ โครงการที่น า เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่ าง  ๆมาประยุกต์ ใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ เช่น โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ 
GPS ซึ่งเป็นการก าหนด ให้มีการติดตั้ง GPS 
บนรถโดยสารและรถสินค้า เพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการการ เดินรถโดยสารและ 
รถสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการจัดตั้ง
ศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ  ที่ จะ
เชื่อมโยงข้อมูลกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน
และการตรวจสภาพรถโดยหน่ วยงาน  
ของกรมการขนส่งทางบกแบบ real time 
เพ่ือบริหารจัดการ ตรวจสอบและควบคุม
มาตรฐานการด าเนินการ ฯลฯ  
 จากตัวอย่างที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็น
ได้ว่ากรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐที่ตระหนักถึงความส าคัญของการน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการด าเนินการต่าง ๆ ทั้งต่อเจ้าหน้าที ่
ผู้ ให้บริการ และประชาชนผู้ รับบริการ 
รวมถึงในเรื่องของการก ากับดูแลการขนส่ง 
อันเป็นการตอบสนองต่อการก้าวเข้าสู่โมเดล 

4.0 อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบก
จะต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาการด าเนินการ 
รวมถึงต้องต่อยอดสิ่งที่ท าอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไป 
โดยเฉพาะในเรื่องของบริหารจัดการข้อมูล
ดิจิทัลที่จะมีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ จนกลายเป็น 
Big Data ที่ต้องมีการบริหารจัดการให้เป็น
ระบบ เพราะข้อมูลด้านการขนส่งเหล่านี้ 
จะเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการน ามาต่อ
ยอดพัฒนาระบบการขนส่งในอนาคตให้เกิด 
ความยั่ งยืน  มีคุณภาพ ปลอดภัย  และ 
มีนวัตกรรม 
 บทสรุป 
 จะเห็นได้ว่าหลักการของ “ประเทศไทย 
4.0” และ “SMART NATION” นั้ น มี ความ
ใกล้เคียงกันอยู่หลายประการ ทั้งนี้  แม้ว่า
ตัวอย่างรูปแบบการด าเนินการของประเทศ
สิ ง ค โ ป ร์ จ ะ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ น่ า สน ใ จ  
การที่จะน ามาปรับใช้กับประเทศไทยนั้น 
จะต้องค านึงถึงบริบทในด้านต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยที่มีความแตกต่างจากสิงคโปร์ด้วย  
ไม่ว่าจะเป็น บริบทด้านพ้ืนที่ที่สิงคโปร์เป็น
ประเทศที่มีลักษณะเมือง (city nation) ท า
ให้ปัจจัยในการด าเนินการด้านต่าง ๆ จะต้อง
มีการค านึงถึงการใช้สอยพ้ืนที่ เป็นหลัก 
ในทางกลับกันประเทศไทยนั้น  มี เนื้อที่ 
ที่มากกว่าสิงคโปร์มาก หรือจะเป็นบริบทใน
เรื่องการเข้าถึงและเข้าใจในเทคโนโลยีที่



ประชาชนในสิงคโปร์มีความพร้อมมากกว่า
ประเทศไทย ฯลฯ 
 ดังนั้น จึงเห็นว่ากรมการขนส่งทางบก
ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและ
ดูแลด้านการขนส่งทางถนน สามารถที่จะน า
แนวคิด SMART NATION ของสิงคโปร์ใน
แง่มุมของ SMART Transport มาปรับใช้ใน
บริบทของประเทศไทยเพ่ือพัฒนาการขนส่ง
ทางถนนให้ก้าวไปสู่ “การขนส่งทางถนน 
4.0” อย่างสมบูรณ์ ได้ดังนี้ 
 1. การท างานอย่างบูรณาการ แม้ว่า
กรมการขนส่งทางบกจะเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบหลักด้านการขนส่งทางถนน แต่ใน
การพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการขนส่งให้เป็น
การขนส่งไร้รอยต่อนั้น จ าเป็นที่จะต้องมี
หลายภาคส่วนเข้ามาท างานร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นการเชื่อมโยงการขนส่งทางถนนกับขนส่ง
รูปแบบอ่ืน เช่น รถไฟ เรือ อากาศยาน ฯลฯ 
หรือการเชื่อมโยงของโครงข่ายด้านการขนส่ง
ทางถนนจากเขตเมืองหลักไปยังเขตเมืองรอง 
เป็นต้น ซึ่งการจะด าเนินการเหล่านี้ได้นั้น 
จ าเป็นต้องมีความร่วมมือในการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล เชื่อมโยง
ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
กรมการขนส่งทางบกควรมีการด าเนินการ
จัดท าฐานข้อมูลที่ มีการจัดเก็บอย่างเป็น

รูปแบบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลและ 
จัดให้มีช่องทางการเข้าถึงที่สะดวกให้แก่
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึง
ประชาชนให้มากขึ้น เพ่ือให้สามารถน าข้อมูล
ในส่วนที่ ไม่ กระทบต่อความมั่ นคงของ
ประเทศไปใช้หรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์
ต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากสิ่งที่ประชาชนในยุค
ดิจิทัลต้องการจากหน่วยงานรัฐไม่ได้อยู่ 
แค่ เ พียงการได้ รับการบริการอีกต่อได้  
แต่เป็นการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
จัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐมีอยู่
เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางใช้บริการการขนส่ง
ที่เหมาะสม 
 3. พัฒนาระบบการจัดการภายใน 
ทั้งนี้การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นั้นไม่ได้
จ ากัดอยู่ เ พียงการพัฒนาระบบบริการ
ประชาชนเท่านั้น (Front-office Platform) 
กรมการขนส่งทางบกจ าเป็นจะต้องพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายใน (Back-office 
Platform)  ที่ สนั บสนุ นการท า ง านของ 
Front-office Platform โดยการน าระบบ
สารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
บริหารงานของหน่วยงาน เพ่ือตอบโจทย์ 
การท างานอย่างรวดเร็วอันเป็นปัจจัยหลักใน
การให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัล รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
เจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยีที่มี
อยู่มาใช้ให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด 



 4. จัดท าแผนพัฒนาและแผนการ
ด าเนินการระยะยาว ที่ต้องเป็นรูปธรรม 
ชัดเจน เปิดเผย และพร้อมตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพการณ์
ต่ าง  ๆ  ของสั งคมที่มีการ เปลี่ ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินการของหน่วยงานให้แน่ชัด รวมถึง
เป็นข้อมูลให้ภาคเอกชนเตรียมพร้อมรับต่อ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงต้องมี
การตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดและการประเมินผล
เป็นระยะเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแผน 
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่เพียงเทคโนโลยี
เท่านั้นที่มีบทบาทต่อการพัฒนาการขนส่ง
ทางถนนเพ่ือก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” 
แต่การวางรากฐานการพัฒนาการก ากับ ดูแล 
ระบบการขนส่งทางถนนให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ ปลอดภัย นั้น ประกอบไปด้วย
ปัจจั ย อ่ืน  ๆ  อีกมาก  ทั้ ง ระบบบริหาร  
ความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ การเข้ามามี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน การยอมรับของภาค
ประชาชน ฯลฯ เนื่องจากการขนส่งทางถนน
เป็นเรื่องที่มีความใกล้ชิดและส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของทุกคนในสังคม  
ในการนี้ทุกภาคส่วนจ าเป็นที่จะต้องร่วมมือ
กันเพ่ือก้าวผ่านแรงต้านและอุปสรรคที่ย่อม
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านของยุค เพ่ือให้
นโยบายด้านการขนส่ง 4.0 สามารถน ามา

ปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่
การ พัฒนา “การขนส่ งทางถนน 4.0”  
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการก้าวเป็น 
“ประเทศไทย 4.0” ต่อไป 
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