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Connected Car
ในช่วงที่ผ่านมา หากติดตามข่าวสารของวงการสื่อสารโทรคมนาคม เราจะเห็นพัฒนาการของอุปกรณ์
สื่อสารได้พัฒนาไปอย่างมาก จากเดิมที่มีเพียงแต่อุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไปสู่ “สิ่งของ” ที่สื่อสารกัน
และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ หรือ Internet of Things (IoT) โดย “สิ่งของ” ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอย่าง
หนึ่งก็คือ “รถยนต์” ที่มีความฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆ Akio Toyoda ประธาน Toyota Motor Corporation ถึงกับ
กล่าวว่า รถยนต์จะเป็น “สมาร์ทโฟนติดล้อ (Smartphone on wheels)”1 ซึ่งก็ไม่เกินความจริงแต่อย่างใด
โดยในงาน Consumer Electronics Show (CES) ซึ่งจัดขึ้นทุกปีที่นครลาสเวกัส สหรัฐอเมริกานั้น แต่เดิมเป็น
เรื่องของการแสดงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริโภคอย่าง สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แต่ในระยะหลังมานี้กลับมี
รถยนต์นําไปแสดงในงานด้วย นอกจากนี้ เราอาจได้ยินเรื่องราวของรถยนต์ไร้คนขับ จากบริษัทต่างๆ ที่แข่งขันกัน
พัฒนา เช่น Google, Tesla หรือ Uber แนวคิดที่ครั้งหนึ่งอาจดูเหมือนนวนิยายวิทยาศาสตร์ แต่ทว่ากําลังจะ
กลายเป็นความจริงแล้ว โดยผู้ผลิตรถยนต์บางรายได้ประกาศว่าจะผลิตรถยนต์ไร้คนขับออกมาใช้งานจริงในปี
2020 ซึ่งรถยนต์เหล่านี้ หรือที่เรียกว่า Connected Car จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ครั้งใหญ่ตามมาอย่างแน่นอน บทความนี้จะกล่าวถึงความหมายของ Connected Car การประยุกต์ใช้งาน ระบบ
นิเวศในการให้บริการ โอกาสและความท้าทายของประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 และบทบาทของสํานักงาน
กสทช. ในเรื่องนี้

Connected Car คืออะไร
Connected Car เป็นการประยุกต์ใช้ประเภทหนึ่งของ Internet of Things (IoT) โดยเป็นการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับยานยนต์และการคมนาคมขนส่ง ทําให้รถยนต์กลายเป็น Connected Vehicles
หรือ Connected Car ซึ่งสามารถสื่อสารกับสิ่งต่างๆ ได้แก่ 1) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อความบันเทิงของ
ผู้โดยสาร (Infotainment) 2) เชื่อมต่อกับบริการเกี่ยวกับการขับขี่ (Telematics) เช่น บริการนําทาง บริการ
ตรวจเช็ครถยนต์จากระยะไกล เป็น ต้น 3) สื่อสารกับสิ่งต่างๆ รอบตัว (Vehicle-to-Everything: V2X) เช่ น
รถยนต์คันอื่น สัญญาณไฟจราจร เป็นต้น 4) นําการสื่อสารมาผนวกกับข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในการ
ตรวจจับสิ่งที่อยู่รอบตัว และนําข้อมูลมาประมวลผลเพื่อการขับขี่ เกิดเป็นรถยนต์ไร้คนขับหรือรถยนต์ขับอัตโนมัติ
(Automated Vehicles) ดังภาพที่ 1

1

Toyota unveils ‘smartphone on wheels' concept car. (November 29, 2011). Retrieved October 2017, from
http://europe.autonews.com/article/20111129/COPY/311299863/toyota-unveils-%E2%80%98smartphone-on-wheels-concept-car
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ภาพที่ 1 แนวคิด Connected Car2
จากการคาดการณ์ของ Gartner ในปี 2020 จะมีจํานวนรถยนต์ Connected Car ทั่วโลก จํานวน 250
ล้านคัน หรือคิดเป็นประมาณ 20% ของจํานวนรถยนต์ทั้งหมด (รวมถึงรถเก่าที่วิ่งอยู่แล้วบนท้องถนนด้วย)
Connected Car จะทําให้รถยนต์กลายเป็น “อุปกรณ์สื่อสาร” หรือเสมือน “สมาร์ทโฟนติดล้อ (Smartphone
on wheels)” ซึ่งจะสามารถรองรับแอพพลิเคชันประเภทใหม่ๆ ที่ช่วยให้การคมนาคมขนส่งมีความปลอดภัยมาก
ขึ้น มีประสิทธิภาพคล่องตัวมากขึ้น ช่วยอํานวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้เดินทาง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น

การประยุกต์ใช้งานของ Connected Car
จากลักษณะของการสื่อสารข้างต้น Connected Car สามารถประยุกต์ใช้งานได้ดังนี้
1) บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงของผู้โดยสาร (Infotainment) โดยผู้โดยสารสามารถดูหนัง
ฟังเพลงจากในรถที่ sync ข้อมูล กับอุป กรณ์อื่น อย่างโทรศัพท์ มือถือ ทําให้ ประสบการณ์ใ นการใช้งานระหว่า ง
อุปกรณ์เป็นไปอย่างลื่นไหล หรือสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับอินเทอร์เน็ตจากรถยนต์ที่ทําตัวเสมือนเป็น
WiFi hotspot ได้
2) บริการเกี่ยวกับการขับขี่ (Telematics) เช่น

2

Will Smart City project give a boost to the Connected Car network? (January 3, 2016). Retrieved October 2017, from
https://www.linkedin.com/pulse/smart-city-project-give-boost-connected-car-network-avishek-dutta
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บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ในกรณีที่ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุ หน่วยงานให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถให้
ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยในสหภาพยุโรปได้มีบริการที่เรียกว่า eCall3 กําหนดให้รถยนต์ใหม่ทุกคันต้อง
ติดตั้งอุปกรณ์ที่จะโทรเรียกหมายเลขฉุกเฉิน 112 โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุการชนรุนแรง และส่งข้อมูลการ
ทํางานของถุงลมนิรภัย ข้อมูลจากเซนเซอร์ที่วัดความรุนแรงในการชน และพิกัดของรถยนต์ให้หน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือฉุกเฉินทราบ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ถึง 40-50%
บริการประกันภัยที่คิดเงินตามการขับจริง (Usage-based Insurance) โดยจากข้อมูลลักษณะการขับขี่จะ
ทําให้บริษัทประกันภัยสามารถประเมินความเสี่ยงของผู้ขับขี่ได้ดีขึ้น และนํามาคิดค่าเบี้ยประกันตามพฤติกรรมใน
การขับรถได้ เช่น ผู้ขับขี่เป็นระยะทางสั้นๆ และใช้ความเร็วต่ํา ก็จะจ่ายค่าเบี้ยประกันต่ํากว่าผู้ขับขี่ระยะทางไกลๆ
และใช้ความเร็วสูง
บริการตรวจเช็ครถยนต์จากระยะไกล (Remote Diagnostic) โดยรถยนต์มีเซนเซอร์ที่ตรวจวัดสภาพ
รถยนต์ และส่งข้อมูลไปยังศูนย์บริการอัตโนมัติ ทําให้ศูนย์บริการสามารถวิเคราะห์สภาพรถและแจ้งให้ผู้ขับขี่นํารถ
มาซ่อมได้ก่อนที่จะเกิดการเสียจริง
3) การสื่อสารของรถยนต์กับสิ่งรอบตัว (Vehicle-to-Everything: V2X) โดยมีทั้งการสื่อสารระหว่าง
รถยนต์ (Vehicle-to-vehicle: V2V) เช่น รถยนต์คันหน้าแจ้งเตือนรถยนต์ที่ตามมาเมื่อมีการเบรกเพื่อความ
ปลอดภัย การสื่อสารระหว่างรถและโครงสร้างพื้นฐาน (Vehicle-to-infrastructure: V2I) เช่น สัญญาณไฟจราจร
อาจแจ้ งให้ร ถหลีกเลี่ ยงเส้ นทางเพื่ อระบายรถที่ ยังติด อยู่ ที่แยกนั้น ก่อน ช่วยให้ การคมนาคมคล่องตั วขึ้ น และ
ประหยัดเชื้อเพลิงในการขับขี่ อย่างไรก็ตาม การใช้งานในลักษณะนี้ให้ได้ผลในวงกว้าง โดยเฉพาะการสื่อสาร
ระหว่างรถยนต์ นั้น จําเป็นต้องให้รถยนต์จํานวนมากติดตั้งอุป กรณ์การสื่อสารก่อนเพื่อให้มีร ถยนต์คันอื่นที่จ ะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ โดยในสหรัฐอเมริกา National Highway Traffic Safety Administration ได้อยู่ระหว่าง
การเสนอร่างกฎระเบียบที่จะบังคับให้รถยนต์ใหม่ทุกคันต้องติดตั้งอุปกรณ์สําหรับการสื่อสารระหว่างรถยนต์4
4) การขับขี่โดยอัตโนมัติ (Automated Vehicles) ทําให้รถยนต์กลายเป็นรถยนต์ไร้คนขับ ซึ่งจะทําให้
การเดินทางมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน 90% ของอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากความผิดพลาดของ
มนุษย์ (human error) และอาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทําให้เราไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของรถยนต์อีก

3

eCall in all new cars from April 2018. (28 April 2015). Retrieved October 2017, from
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
4

U.S. DOT advances deployment of Connected Vehicle Technology to prevent hundreds of thousands of crashes. (December
13, 2016). Retrieved October 2017, from https://www.nhtsa.gov/press-releases/us-dot-advances-deployment-connected-vehicletechnology-prevent-hundreds-thousands
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ต่ อ ไป โดยสามารถใช้ บ ริ ก ารรถยนต์ ที่ ใ ช้ ง านร่ ว มกั น กั บ ผู้ อื่ น เมื่ อเราไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านได้ ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ที่ เ รี ย กว่ า
Mobility as a service และสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ด้วย
5) การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยสามารถนําข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆ ที่ติดตั้งในรถยนต์
มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งและการพัฒนาเมือง ตามแนวคิดของเมืองอัจฉริยะ
(Smart City) ได้ เช่น หากเซนเซอร์ตรวจพบการเบรกของรถยนต์บนถนนเส้นหนึ่งอย่างผิดปกติ อาจเป็นไปได้ว่า
ผู้ใช้ทางเบรกเนื่องจากถนนดังกล่ าวเกิดการทรุดตัว ข้ อมูลดังกล่า วสามารถนํ ามาใช้ในการแจ้งผู้เกี่ ยวข้องเพื่ อ
ซ่อมแซมถนนได้

ระบบนิเวศ (Ecosystem) ในการให้บริการ Connected Car
การให้บริการระบบ Connected Car ในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริการที่มีในระบบ
Connected Car มีด้วยกัน 6 บริการ ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ 1) โครงสร้างพื้นฐาน 2) อุปกรณ์ 3)
การรวมระบบเข้าด้วยกัน (System Integration) 4) ซอฟท์แวร์ 5) บริการ เนื้อหาและแอพพลิเคชัน (Service,
content, and applications) และ 6) บริการจัดการลูกค้าและระบบการชําระเงิน ทั้งนี้ บริการต่างๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้นมีการให้บริการโดยผู้เล่นจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งจากอุตสาหกรรมรถยนต์เอง และอุตสาหกรรมอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรม ICT และประกันภัย ทําให้ผู้เล่นในระบบนิเวศของบริการ Connected Car
มี ห ลากหลาย ได้ แก่ ผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ผู้ ใ ห้ บ ริ การเนื้ อหา ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารระบบโทรคมนาคม
และผู้ให้บริการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริการ Connected Car ทําให้อุตสาหกรรมต่างๆ ที่เหมือน
จะไม่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นผลให้เกิดบริการใหม่ๆ ต่อเนื่องจาก Connected
Car (ดูภาพที่ 2)

4
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ภาพที่ 2 ระบบนิเวศของการให้บริการ Connected Car5
ในอดีตที่ผ่านมาแนวคิดของการให้บริการ Connected Car จะจํากัดอยู่เพียงการพัฒนาในรถยนต์ให้
สามารถเก็บข้อมูลการใช้งานวัสดุสิ้นเปลือง ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เพื่อความสะดวกในการบํารุงรักษารถยนต์ โดยมี
การพัฒนา Electronic Control Unit หรือกล่อง ECU ในการเก็บข้อมูลและระบบสั่งงานต่างๆ ของรถยนต์เพื่อให้
ศูนย์ให้บริการรถยนต์หรือบริ
อบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สามารถบํารุงรักษารถยนต์ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
แต่ใในปั
นปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ได้พัพัฒนาระบบให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารของผู้ขับขี่
เข้ า กั บ ระบบให้ ความบัน เทิ งของรถยนต์ โดยผู้ ขับ ขี่ ส ามารถใช้ งานโทรศั พท์ อิ น เทอร์ เน็ ต ระบบนํา ทาง และ
ตรวจสอบการทํางานของรถยนต์ได้ด้วยตนเอง จึงทําให้ผู้เล่นในอุตสาหกรรมอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
รถยนต์มากขึ้น ในทางกลับกันผู้ผลิตรถยนต์ก็เป็นขยายการให้บริการนอกเหนือไปจากการผลิตรถยนต์ แต่เป็นการ
ให้บ ริการที่ครบวงจรมากขึ้น โดยจั ดหาบริการที่เกี่ ยวข้ องในระ
งในระบบนิ
บบนิเวศ เช่น การสื่อสารระหว่า งรถยนต์ และ
ศูนย์บริการ ประกันภัยเพื่อให้บริการประกันภัยที่คิดเงินตามการขับจริง ระบบนําทาง และอื่นๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานรถยนต์ได้อย่างครบวงจร
ในอนาคต ผู้เล่นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เล่นในอุตสสาหกรรมเนื
าหกรรมเนื้อหาและแอพ
พลิเคชัน อาทิ Microsoft Google และ Apple จะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทุกๆ บริการในระบบนิเวศของ
5

Connected car, automotive value chain unbound. (September 2014). Retrieved October 2017, from
https://www.mckinsey.de/files/mck_connected_car_report.pdf
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Connected Car นี้ โดยการพัฒนาดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับผู้ผลิตรถยนต์ที่พยายามที่จะพัฒนาบริการ
เนื้อหา แอพพลิเคชันใหม่ๆ ตลอดจนแพลตฟอร์มของบริการ ซึ่งเป็นผลให้บริการในระบบนิเวศของ Connected
Car จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอนาคตที่แต่ละบริการภายในระบบนิเวศนี้จะมีผู้เล่นหรือผู้ให้บริการที่แยกออก
จากกันอย่างชัดเจน จะเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ให้บริการกลุ่มเดียวกันแต่ให้บริการในทุกๆ บริการในระบบนิเวศของ
Connected Car นี้

Connected Car กับโอกาสและความท้าทายของประเทศไทยในยุค Thailand 4.0
ปัญหาด้านการคมนาคมขนส่งทางถนนถือได้ว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่สําคัญของประเทศไทยของเรา โดยจาก
ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทยมีจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ 2 ของโลก6
ในขณะที่เ มื องหลวงของเราอย่า งกรุ งเทพฯ ก็ติ ด อั น ดั บในเรื่ องการเป็ น เมื องที่ การจราจรติ ดขั ด ที่ สุ ดอั น ดั บ 2
ของโลก จากการจัดอันดับของ TomTom ผู้ผลิตอุปกรณ์ GPS7 ในอีกด้านหนึ่ง ประเทศไทยก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์
รายใหญ่อันดับ 12 ของโลก จากข้อมูลของ International Organization of Motor Vehicle Manufacturers8
คําถามคือ Connected Car จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้
อย่างไร หากมองปัญหาทั้งความปลอดภัยทางถนนและการจราจรดังกล่าวข้างต้น และศักยภาพของประเทศไทยใน
ฐานะผู้ผลิตรถยนต์แล้ว Connected Car ก็อาจเป็นโอกาสอันดียิ่งของประเทศไทย ทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจใน
ฐานะผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ และโอกาสทางสั ง คมในการแก้ ปั ญ หาการจราจรและความปลอดภั ย ทางถนน
อีกทั้งรั ฐบาลก็ ได้กําหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์ส มัยใหม่ เป็นหนึ่ งในอุต สาหกรรมเป้า หมายของประเทศ 10
อุตสาหกรรม (S-Curve) ซึ่งจะนําประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่ง Connected Car จะเป็นส่วนหนึ่งของ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นี้ นอกเหนือจากยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้มีการพูดถึงมากในระยะเวลาที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม การพัฒนา Connected Car ให้ใช้งานได้จริงก็มีความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
ร่ ว มมื อ กั น ของอุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมากอย่ า งอุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละอุ ต สาหกรรม
โทรคมนาคม โดยในต่างประเทศได้มีความพยายามในการร่วมมือกันระหว่างทั้งสองอุตสาหกรรม เกิดเป็นสมาคม
5G Automotive Association ขึ้น การปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและการคมนาคมขนส่ง
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของ Connected Car ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
บุคคล เป็นต้น ซึ่งจําเป็นที่ทุกภาคส่วนในระบบนิเวศจะต้องร่วมมือกันหาทางออกในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ร่วมกัน
6

WHO (2015). "WHO Report 2015: Data tables". Retrieved October 2017, from
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/GSRRS2015_data/en/
7

TomTom Traffic Index 2017. (21 February 2017). Retrieved October 2017, from
http://corporate.tomtom.com/releasedetail.cfm?releaseid=1012517
8

2016 Production Statistics. Retrieved October 2017, from http://www.oica.net/category/production-statistics/2016-statistics/
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สํานักงาน กสทช. จะมีบทบาทสนับสนุนและกํากับดูแล Connected Car ได้อย่างไร
Connected Car จะทําให้ผู้เล่นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเข้ามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์
และเกิดความต้องการใช้งานคลื่นความถี่ที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการสื่อสารและการใช้งานเซนเซอร์ พร้อมทั้งทํา
ให้รถยนต์กลายเป็นอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งสํานักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงานกํากับดูแลกิจการสื่อสารและบริหาร
คลื่นความถี่ของประเทศ ย่อมต้องมีส่วนในการสนับสนุนและกํากับดูแล เพื่อให้การพัฒนา Connected Car
ในประเทศไทยเติบโตไปได้ โดยสํานักงาน กสทช. จะมีบทบาทดังนี้
การบริหารคลื่นความถี่ เพื่อรองรับการสื่อสารของ Connected Car และเซนเซอร์ต่างๆ เช่น เรดาร์
โดยสํานักงาน กสทช. ได้ดําเนินการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) และประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar)
ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและรองรับการใช้งานสําหรับรถยนต์ไร้คนขับ และอยู่ระหว่างการพิจารณา
คลื่นความถี่สําหรับการสื่อสาร Vehicle-to-Everything: V2X เพื่อจัดเตรียมท่าทีของประเทศไทยเรื่องการกําหนด
คลื่นความถี่ดังกล่าวในการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ในปี 2019 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่สอดคล้องกันระหว่างประเทศและทําให้การส่งออกรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไป
ขายในต่างประเทศดําเนินการได้สะดวกด้วย
การกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม เมื่อรถยนต์เชื่อมต่อผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทหนึ่ง ก็ย่อมมีการกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานทางเทคนิค เลขหมาย การติดต่อเลขหมายฉุกเฉินใน
กรณีเกิดอุบัติเหตุ การทํางานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ (Interoperability) และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
เป็นต้น
นอกจากการกํากับดูแลภายใต้อํานาจของสํานักงาน กสทช. โดยตรงแล้ว ยังมีความเป็นไปได้ในการร่วมมือ
กับหน่วยงานการกํากับดูแลอื่นที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งในลักษณะของการร่วมมือกํากับดูแล (Collaborative
Regulation) ด้วย อาทิ กระทรวงคมนาคม กองบังคับการตํารวจจราจร สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นต้น โดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เช่น ข้อกําหนดของรถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ Connected Car โครงสร้างพื้นฐานของ Connected Car ตามถนน
(เช่น สัญญาณไฟจราจร) กฎจราจรเพื่อรองรับการใช้งานของรถยนต์ไร้คนขับ การประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่
สําหรับรถยนต์ที่ใช้งานร่วมกันกับผู้อื่นตามแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันและรถยนต์ไร้คนขับ เป็นต้น

7

2560 ไตรมาส 4

[CONNECTED CAR]

บทสรุป
จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วมานี้ จะเห็ น ว่ า การนํ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข้ า มาใช้ กั บ รถยนต์ ทํ า ให้ ร ถยนต์ ก ลายเป็ น
Connected Car และเกิดการประยุกต์ใช้งานรูปแบบใหม่ๆ โดยมีผู้เล่นเข้ามาเกี่ยวข้องจากหลายอุตสาหกรรม
ซึ่งจะช่วยให้การคมนาคมขนส่งมีความปลอดภัย ความคล่องตัว ความสะดวกสบาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Connected Car จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่ Thailand 4.0 สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) แต่ทั้งนี้ การพัฒนา Connected Car ก็มีความท้าทาย
หลายประการ ซึ่งต้องอาศัยทุกภาคส่วนในระบบนิเวศร่วมมือกันพัฒนา โดยสํานักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงาน
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การสื่ อ สารและบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ข องประเทศจะเดิ น หน้ า สนั บ สนุ น ผลั ก ดั น ให้ ก ารพั ฒ นา
Connected Car ของประเทศไทยประสบความสําเร็จสู่ Thailand 4.0 ต่อไป
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