
IoV นวตักรรมเพือ่ยานยนต์อจัฉรยิะ 
การแข่งขันในธุรกิจยานยนต์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกเหนือจากจะเป็นการพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีเครื่องยนต์  
พละก�าลัง และการใช้พลังงานแล้ว การออกแบบภายนอกและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ยังเป็นส่ิงที่ผู้ผลิตยานยนต์มีการ
พฒันามาอย่างต่อเนือ่งด้วยเช่นกนั และเมือ่ระบบไอททีีทั่นสมยั การสือ่สารความเรว็สงู การเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร การเชือ่มโยง
ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาของยุค IoT หรือ Internet of Things ท�าให้ทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อโลกของอินเทอร์เน็ต
และมีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้น 

ในด้านของเทคโนโลยี IoT ในรถยนต์นั้นมีการพัฒนาแบบเฉพาะเจาะจงไปสู่ เทคโนโลยี IoV (Internet of Vehicle) และ Connected Cars 
ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการสื่อสารระหว่างรถยนต์กับรถยนต์ หรือรถยนต์กับอุปกรณ์แวดล้อมต่างๆ เท่านั้น หากแต่เป็นการน�าไปสู่การเพิ่ม 
ความปลอดภัยทางถนน การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ



IoV เป็นโซลูช่ันส�าคัญของหัวเว่ย ซึ่งท�างานบนเทคโนโลยีหลัก 
ที่ประกอบด้วย IoT การประมวลผลแบบคลาวด์ และข้อมูล 
ขนาดใหญ่ เพื่อน�าเสนอโซลูชั่นด้าน IoV แบบครบวงจรที่เป็น
ระบบเปิด โดยโซลูชั่นด้าน IoV ได้รวมเอาข้อมูล อุปกรณ์ และการ
จดัการท�างานเข้าด้วยกนัผ่านการตดิตัง้ใช้งานระบบเข้าถึงเครอืข่าย 
ที่ปลอดภัยและครบวงจร การปรับใช้อุปกรณ์ที่มีความยืดหยุ่น  
รวมถึงการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการ
สร้างแหล่งรายได้ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ 

โซลูชั่นด้าน IoV ท่ีพัฒนาโดยหัวเว่ย ใช้โซลูชั่น Agent ในการ
ปรับปรุง และลดความซับซ้อนในการพัฒนาเทอร์มินอลของ 
ผู้ผลิตยานพาหนะหลายๆ ราย และป้องกันการเชื่อมต่อที่ซับซ้อน
เพื่อให้การเข้าถึงเทอร์มินอลได้อย่างรวดเร็ว นี่เป็นการสร้างความ
สามารถของแอพพลิเคชัน่ได้อย่างมากมายส�าหรับบรกิาร IoV เพือ่
ให้มัน่ใจว่าพนัธมติรในอุตสาหกรรมทีม่คีวามปลอดภัยสูง สามารถ
เชื่อมต่อรถยนต์หลายล้านคันในเวลาเดียวกัน เป็นระบบเปิดที่ช่วย
ให้การพัฒนาต่อยอดเป็นเรื่องง่าย พัฒนาบริการใหม่ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว และลดรอบการเปิดตัวบริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง 
ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาลงมาตามล�าดับ

IoV ในโลกของความเป็นจริง 
ในอนาคตจะมี Connected Cars ที่ถูกควบคุมด้วยระบบ
การสื่อสารส�าหรับยานพาหนะเร่ิมลงมาวิ่งบนท้องถนนมาก
ขึ้น ผลการศึกษาล่าสุดได้ประเมินว่าในปี 2563 จะมีรถยนต์
ถึงร้อยละ 90 ท่ีติดต้ังระบบการสื่อสารแบบฝังตัว หรือที่รู ้จัก
ในช่ือ C2X (Car-to-X Communication) ซึ่งท�าหน้าที่เช่ือมต่อ 
กับสัญญาณไฟจราจร สัญญาณเตือนรถเสียการแจ้งเตือนการท�า
ถนน บริการฉุกเฉิน และบริการเชิงพาณิชย์อื่นๆ

C2X ยังเป็นท่ีรู ้จักในฐานะของระบบรับส่งข ้อมูลระยะไกล 
(Telematics) ซ่ึงเป็นระบบท่ีรวมสัญญาณวิทยุกับโปรโตคอลของ
การสื่อสารเข้าด้วยกันเพื่อส่ง รับ และเก็บข้อมูลของยานพาหนะ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อน

ได้อย่างชาญฉลาดมากข้ึน นอกจากน้ี C2X ยังเป็นช่องทางใน 
การสร้างรายได้อีกด้วย เช่น บริษัทประกันสามารถเสนอแผน
ประกนัภยัแบบจ่ายเบีย้ประกนัทีจ่ะมอบรางวลัให้แก่คนขบัรถอย่าง 
ปลอดภัย 

ทวปียโุรปเองกจ็ะมกีารบงัคบัให้รถยนต์ใหม่ต้องติดตัง้ระบบส่ือสาร
บนรถที่มีการติดต่อกับบริการฉุกเฉินต่างๆ โดยอัตโนมัติ และ
แจ้งเตือนรถยนต์คันอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ 
นอกจากนี้ยังมีบริการที่สะดวกสบายอื่นๆ เกิดตามมาอีก เช่น การ
ก�าหนดตารางเวลาในการบ�ารุงรักษา และการปรับแต่งการตั้งค่า
เพือ่ให้เกดิความสะดวกสบายแก่คนขบั และผู้โดยสารสามารถตรวจ
สอบความผิดปกติของรถได้ตามเวลาจริง และอาจแก้ไขได้ผ่าน 
ค�าสัง่ทีถ่กูส่งมาโดยซอฟต์แวร์จากศนูย์บรกิาร หากไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ รถก็จะขับตรงไปที่อู่ซ่อมรถที่อยู่ใกล้ที่สุดเพ่ือซ่อมแซม
ทางกายภาพ  โดยระบบดังกล่าวจะถามเจ้าของรถโดยอัตโนมัต ิ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และขออนุมัติก่อนที่จะสั่งซ่อม

อย่างไรก็ตามเป็นที่คาดกันว่าผู้ผลิตรถยนต์จะสร้างความแตกต่าง
ให้ตนเองโดยการพัฒนาฟังก์ชั่นการท�างาน และแอพพลิเคชั่นที่มี
ความสามารถด้าน C2X ด้วยพื้นฐานการออกแบบเพื่อตอบสนอง
ความกงัวลด้านความปลอดภยั บรกิารทีม่คีวามสามารถด้าน C2X 
จะถูกสร้าง และปรับแต่งเพื่อใส่ความสะดวกสบายและการบ�ารุง
รักษาเชิงป้องกันไว้ในกิจกรรมเดียว 

ขณะเดยีวกนัการรกัษาความปลอดภยักเ็ป็นสิง่จ�าเป็นเพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าจะสามารถปฏิบัติตามนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด 
ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการส่งข้อมูลของยานพาหนะตามเวลา
จริง การปรับปรุงจะต้องมั่นใจว่ายานพาหนะที่สอดคล้องกับ 
ข้อก�าหนดตามมาตรฐานทีจ่ะแตกต่างกนัไปในแต่ละภมูภิาค ความ
ร่วมมอือย่างต่อเนือ่งระหว่างคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรม
รถยนต์และหน่วยงานภาครัฐจะมีส่วนส�าคัญที่จะท�าให้คุณสมบัต ิ
ที่จ�าเป็นอย่าง C2X แพร่หลายออกไป



หัวเว่ยกับการพัฒนา Connected Cars 
และการท�างานร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์
ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นไอทีระดับโลก หัวเว่ยได้ร่วมเป็น
พันธมิตรกับผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นบริษัทไอที หรือ
บริษัทโทรคมนาคม แต่ผู้สร้างรถที่เป็นผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนอะไหล่
ให้ผู้ผลิตรถยนต์ ก็มีความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติด้วยการท�างาน
ร่วมกับผู้ผลิต OEM หัวเว่ยจะช่วยเพิม่มูลค่าให้กบัแรงงานทีมี่ทักษะ
สูงในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมยานยนต์

เมื่อใดก็ตามท่ีผู้บริโภคซื้อรถใหม่จากแบรนด์ชั้นน�าที่ผู้ซื้อสามารถ
มัน่ใจได้ว่ามกีารตดิตัง้ และรวมความสามารถด้านการรับส่งข้อมลู
จากระยะไกลไว้บนรถเรยีบร้อยแล้ว ต่อไปนีแ้นวโน้มจะถกูก�าหนด
ขึ้นโดยผู้ค้าซอฟต์แวร์ส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ
โทรศัพท์มือถือ 

นอกจากน้ีผู้ผลิตรถยนต์ยังคาดหวังท่ีจะส่งอัพเดตที่เกี่ยวกับ C2X 
ให้กับลูกค้าของพวกเขาไปยังระบบบนรถได้โดยตรง ซึ่งวิธีนี้ลูกค้า
จะไม่ยึดติดอยู่กับระบบปฏิบัติการ หรือซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น
เวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่นหนึ่ง แต่พวกเขาจะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ 
ที่ช่วยให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงคุณสมบัติใหม่ล่าสุดที่ส่งผ่าน
บริการคลาวด์บนคลาวด์ได้

ตัวอย่างของรถยนต์เมอร์ซิเดส-เบนซ์รุ่นใหม่บางรุ่นมีการติดตั้ง 
โมดูลของหัวเว่ยส�าหรับระบบรับส่งข้อมูลจากระยะไกลและ 
แอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย  หัวเว่ยคาดว่าสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมการ 
เข้าถึงภาคธุรกิจยานยนต์ก็คือ LiteOS ระบบปฏิบัติการส�าหรับ
อุปกรณ์ IoT ซ่ึงถกูออกแบบมาเพือ่ให้พลงัทีห่ลากหลายกบัอุปกรณ์
อัจฉริยะ 

ขณะที่ LiteOS Application Program Interfaces (APIs) ถูก 
สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ 
ส�าหรับอุปกรณ์อัจฉริยะท่ีใช้โพรเซสเซอร์แบบฝังตัวได้ง่ายขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรรายอื่นๆ เพื่อ
รวมองค์ประกอบเหล่านีเ้ข้าไว้ในแหล่งทรัพยากรเดียวกนั และแหล่ง
ทรัพยากรเหล่านี้ที่อยู่ภายในระบบนิเวศจะถูกน�าไปรวมเข้ากับ 
ระบบช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ระบบน�าทาง และบริการการจัดการ
ขบวนรถ

ระบบภายนอกตัวรถ
หากพิจารณาจากภายนอกตัวรถแล้ว โซลูชั่นส�าหรับศูนย์ข้อมูล  
ผู ้ให้บริการด้านการสื่อสาร และบริการคลาวด์ยังได้ถูกถักทอ 
เข้าด้วยกันเพื่อท�าให้เกิดความหลากหลายของบริการในขณะ 

เดินทางที่จะรวมเอาทุกอย่างตั้งแต่การตรวจสอบยานพาหนะไป
จนถึงเนื้อหาของสื่อ และแม้แต่การค้นหาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับ 
เส้นทางการเดินทางมากที่สุด เกือบทุกฟังก์ช่ันของ C2X จะต้อง
อาศยัระบบหลงับ้านทีแ่ขง็แกร่งนอกรถ ทีม่แีนวโน้มจะถกูจดัเตรยีม
โดยระบบนิเวศของพันธมิตร  เพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูล 
และข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากที่สุดแก่คนขับและผู้โดยสารของ
พวกเขา

พันธมิตร
ผูผ้ลติรถยนต์ต้องการพันธมติรทางธรุกจิด้านไอทแีละการสือ่สารท่ี
แขง็แกร่งในการด�าเนนิการให้บริการ C2X ในระดบัโลก ยกตวัอย่าง
เช่นรถยนต์ในยุโรปมีเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมท่ี
แตกต่างกันมากกว่าในตะวันออกกลาง หลังจากใช้งานมาหลายปี 
ชุดข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ระหว่างยุโรปและตะวันออกกลางจะ
ค่อนข้างแตกต่างกัน บริการคลาวด์แบบบูรณาการที่ให้บริการโดย
พันธมิตรทางด้านไอซีทีที่ผ่านการรับรองจะช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์
สามารถให้ประสบการณ์การขบัขีท่ีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะในทุกสภาพ
ท้องถิ่น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หัวเว่ยพัฒนาโซลูชั่น IoV ส�าหรับ
อุตสาหกรรมรถยนต์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของ C2X 
ที่เป็นตลาดใหม่หัวเว่ยได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีผู้ผลิตรถยนต์
ชั้นน�าของยุโรป ไม่ว่าจะเป็น เมอร์ซิเดส-เบนซ์ บีเอ็มดับเบิลยูและ
ออดี้ ส�าหรับเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งบ่งบอกถึงอนาคตที่สดใสของ
แพลตฟอร์ม C2X ส�าหรับบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่

ยกตัวอย่างเช่น รถต่างๆ ที่ติดต้ังหน่วยประมวลผลและโมดูลด้าน
การสื่อสารของหัวเว่ยที่ได้รับการออกแบบให้มีการเข้าถึงข้อมูล
ส�าคัญจากการตรวจสอบได้โดยตรงซ่ึงสามารถถ่ายโอนไปยัง 
ศูนย์บริการใกล้เคียงที่ตั้งอยู่ทั่วโลกผ่านทางเครือข่าย 5G และ 
eLTE ที่มีความปลอดภัย บริการคลาวด์แบบโอเพ่นซอร์สที่ด�าเนิน
การโดยหัวเว่ย และพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีให้การ
เชือ่มต่อระหว่างแพลตฟอร์มการรบัส่งข้อมลูจากระยะไกลของ C2X 
เพื่อการน�าทาง อีคอมเมิร์ซ และระบบสื่อแบบส่งตรงถึงผู้บริโภค

พัฒนาการดังกล่าว นอกเหนือจากจะแสดงให้ 
เห็นถึงความมุ่งม่ันต้ังใจในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ของหัวเว่ยแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
การพัฒนาของรถยนต์ในอนาคตที่ก�าลังจะมาถึง 
ในเร็ววันนี้อีกด้วย
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