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เมื่อ
ย้อนกลับไปหลายเดือนก่อน ผมเคยน�าเสนอบทความที่
กล่าวถึงเทคโนโลยี RFID หรือ Radio Frequency Iden-

tification ที่มีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tag) ซึ่ง
สามารถอ่านค่าได้โดยผ่านคลื่นวิทยุจากระยะห่าง เพื่อตรวจ ติดตาม
และบันทึกข้อมูลที่ติดอยู่กับป้าย โดยน�าไปฝังไว้ หรือติดอยู่กับวัตถุ
ต่างๆ เช่น ตัวผลิตภัณฑ์ กล่อง หรือสิ่งของใดๆ ซึ่งจะสามารถติดตาม
ข้อมลูของวตัถ ุ1 ชิน้ว่า คอือะไร ผลติทีไ่หน ใครเป็นผูผ้ลติ ผลติอย่างไร 
ผลิตวันไหนและเมื่อไร ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนก่ีชิ้นและแต่ละชิ้นมา
จากท่ีไหน รวมท้ังระบตุ�าแหน่งทีต่ัง้ของวตัถุนัน้ๆ ว่าในปัจจบุนัอยูส่่วน
ใดในโลก โดยไม่จ�าเป็นต้องอาศยัการสมัผสั (Contact-Less) หรอืต้อง
เหน็วตัถนุัน้ๆ ก่อน แต่จะท�างานโดยใช้เครือ่งอ่านทีส่ือ่สารกบัป้ายด้วย
คลืน่วทิยใุนการอ่านและเขยีนข้อมลู ส่วนใหญ่นยิมใช้ในอตุสาหกรรม
การผลิต ห่วงโซ่อุปทาน ระบบการขนส่งสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วน
อุตสาหกรรม การแพทย์และการเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันหลายท่าน

คงสังเกตเหน็ว่ามนักลมกลืนกับการด�าเนนิชวิีตประจ�าวันของเรามาก
ขึ้น อาทิ Easy Pass ที่เป็นระบบการจ่ายค่าบริการการใช้ทางพิเศษ 
การใช้บัตรส�าหรับผ่านเข้าออกห้องพักในสถานที่ชั้นน�า บัตรโดยสาร
ของสายการบิน บัตรจอดรถ หรือในฉลากของสินค้า เป็นต้น 

ด้วยคุณสมบัติและความสามารถของเทคโนโลยีดังกล่าว 
ยังมีข้อจ�ากัดหลายส่วน อาทิ ปัญหาด้านความถี่ของคลื่นวิทยุที่ใช้
อปุกรณ์ หรอืวสัดทุีต้่องตดิตัง้ Tag ปัญหาด้านความเป็นส่วนตวั ข้อมูล
ส่วนบุคคลและความปลอดภัย ข้อจ�ากัดในการประยุกต์ใช้งานและ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้งานเทคโนโลยีที่มีในวงจ�ากัด จึงได้มีการ
พัฒนาโดยอาศัยความสามารถของ RFID เพื่อการท�างานในรูปแบบ
ใหม่ขึ้นในชื่อ Near Field Communication หรือ NFC 

NFC คืออะไร

Near Field Communication หรอื NFC เป็นเทคโนโลยสีือ่สาร
ไร้สายระยะสัน้ประมาณ 4-10 ซ.ม. ทีใ่ช้ได้ดกีบัโครงสร้างพ้ืนฐานแบบ
ไม่สมัผสั เพือ่การสือ่สารระหว่างเครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิส์ในระยะใกล้ๆ 
NFC ถูกพัฒนาขึ้นโดย Sony และ NXP โดยใช้คลื่นความถี่ 13.56 
MHz. บนพื้นฐานมาตรฐาน ISO 14443 หรือ RFID นั่นเอง ปัจจุบัน
บริษัททั้งสองได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ลิตและพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที ่
จดัตัง้เป็น NFC Forum เพือ่ให้เกดิการใช้งานในรปูแบบต่างๆ มากขึน้ 
มบีรษิทัโทรศพัท์มอืถอืชัน้น�าของโลกประกาศทีน่�าเทคโนโลยดีงักล่าว
มาประยุกต์ใช้กับโทรศัพท์มือถือ อาทิ Nokia, Samsung, Motorola 
เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยี NFC จะรองรับกับเทคโนโลยี RFID ดังนี้

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

NFC Forum Platform RFID Compatible

NFC Forum Type 1 tag Innovision Topaz

NFC Forum Type 2 tag Mifare Ultralight
Mifare Ultralight C

NFC Forum Type 3 tag Sony Felica

NFC Forum Type 4 tag DESfire
SmartMX

แบบไร้สายแห่งอนาคต

เทคโนโลยีการเชื่อมต่ออุปกรณ์
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เทคโนโลยี NFC นี้ช่วยให้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์สามารถ

ท�าได้ง่ายข้ึน ต่างจากเทคโนโลยีไร้สายประเภทอื่น ได้แก่ Wifi หรือ 
Bluetooth ท่ีต้องมีตั้งค่าต่างๆ ก่อนการใช้งาน แต่เทคโนโลยี NFC 
เพียงแค่น�าอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ ไปใกล้กับเครื่องอ่าน หรือ 
RFID tag ก็สามารถที่จะท�าการส่งข้อมูลระหว่างกันได้ทันที โดยไม่
จ�าเป็นต้องมีการตั้งค่าใดๆ ก่อนการใช้งาน

และเพือ่จะใช้ NFC ในโทรศพัท์มอืถือน้ันจะต้องมอีงค์ประกอบ 
2 ส่วน คือ 

1. โทรศัพท์มือถือจะต้องเป็น NFC phone กล่าวคือจะต้องมี 
built-in antenna และ NFC chip

2. จะต้องมี secure chip ที่ใช้เก็บข้อมูลที่ต้องการความ
ปลอดภัยในระดับสูง เช่น Credit/Debit information, banking ap-
plications เป็นต้น ซึง่ในกรณนีีม้อียู ่2 รปูแบบด้วยกนั คอื รปูแบบแรก
มี chip ติดตั้งแยกต่างหากในอุปกรณ์เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ รูป
แบบที่ 2 คือเอาข้อมูลเหล่าจัดเก็บใน SIM card ซึ่งรูปแบบที่ 2 นี้เป็น
รูปแบบที่ Mobile operators ส่วนใหญ่ต้องการเป็นผู้ให้บริการ 

โดยอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี NFC 
น้ัน จะต้องได้รับการรับรองจาก NFC Forum ในลักษณะของ
สัญลกัษณ์รับรองการผา่มาตรฐานเทคโนโลยี Near Field Communi-
cation ซึ่งเรียกว่า N Mark ดังภาพ

การประยุกต์ใช้งาน NFC

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี NFC ในระยะแรกจะเน้นการ
ใช้ NFC บนโทรศัพท์มือถือแทนกระเป๋าสตางค์เงินสด ในการช�าระค่า
โดยสารขนส่งมวลชน ค่าอาหารและบริการ ซึ่งเป็นเงินจ�านวนไม่มาก
นั้น โดยรูปแบบการจ่ายเงินด้วย Chip NFC บนโทรศัพท์มือถือนี้มีใช้
กันอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีและเขตปกครองพิเศษ

ฮ่องกง ล่าสดุรฐับาลของประเทศจนีกเ็ตรยีมการเพือ่น�าเอาระบบ NFC 
มาประยกุต์ใช้งานกบัโครงข่ายคมนาคมของประเทศด้วยเช่นกนั ส่วน
ทางฝั่งอเมริกาและยุโรป ได้บุกเบิกและพัฒนาระบบการจ่ายเงินด้วย
การแตะ หรือสัมผัสโทรศัพท์มือถือ โดย AT&T, T-Mobile USA, และ 
Verizon Wireless ผู้พัฒนาโทรศัพท์มือถือและบริการรายใหญ่ของ
อเมริการ่วมมือกันพัฒนาและทดสอบระบบการจ่ายเงินบนโทรศัพท์
มือถือ (Mobile Payment) 

ส่วนในประเทศไทยเองได้เริ่มน�าเทคโนโลยี NFC มาประยุกต์
ใช้งานตัง้แต่ 3 ปีก่อน โดยผูใ้ห้บรกิารบตัรเครดติวซ่ีา น�าเอาระบบ Pay 
Wave มาใช้กับ Nokia 6212 ซึ่งก็มีพันธมิตรรายใหญ่อย่างธนาคาร
กสิกรไทยและผู้ให้บริการเครือข่ายอย่าง AIS ในชื่อ “GSM Mobile 
payWave” เป็นบริการช�าระเงินด้วยเทคโนโลยี Near Field Com-
munication (NFC) ซึง่ ได้รบัความร่วมมอืจากบรษัิท Gemalto ซึง่เป็น
ผู้พัฒนาระบบ Mobile Contactless ชั้นน�าระดับโลก ในการพัฒนา
ระบบการช�าระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบ 
Touch and Go และก�าลังเป็น 1 ในเทคโนโลยีซึ่งเป็น Trend ที่มาแรง
ที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคสามารถใช้โทรศัพท์มือถือช�าระค่าสินค้าและ
บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพียงยื่นโทรศัพท์มือถือเข้าไปที่
เครื่องอ่านบัตร Visa payWave เครื่องอ่านบัตรก็จะด�าเนินการอ่าน
ข้อมลูบตัรเครดติทีบ่รรจภุายในโทรศพัท์มอืถอืและท�าการประมวลผล
ข้อมูลเพื่ออนุมัติการช�าระค่าสินค้า หรือบริการนั้นๆ ทันที โดยใน
อนาคตจะมีการขยายการใช้บริการดังกล่าวไปยังผู้ให้บริการอื่นๆ ที่
สามารถใช้ประโยชน์ของการช�าระสินค้าแบบ Touch and Go โดย
บริการดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ถึง 1,500 ร้านค้าทั่วประเทศ 

ส�าหรับผู้ให้บริการเครือข่าย True ก็ได้พัฒนา “Touch Sim” 
โดยร่วมมือกับทีมงาน Guru ในประเทศจีน ออกเป็น Sim Card ที่ติด
แผงวงจร RFID เข้าไป แต่ต้องมกีารพฒันาอกีระยะหนึง่เนือ่งจากการ
ที่แผงวงจรมีขนาดใหญ่และใช้กับมือถือได้เฉพาะบางรุ ่นเท่านั้น 
ปัจจุบันได้มีการใช้งานเทคโนโลยี NFC ในโทรศัพท์มือถือแทนบัตร
ผ่านเข้า-ออกของพนักงานในส�านักงานใหญ่ True Corporation 
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