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วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำ�ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เทคโนโลยีการเชื่อมต่ออุปกรณ์

แบบไร้สายแห่งอนาคต
จบ

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

บัตรโดยสารรถ BTS MRT บัตรเงินสด บัตรสะสมแต้ม เป็นต้น ท�ำให้
เมือ่ NFC เป็นทีน่ ยิ มและผูใ้ ห้บริการบัตรต่างๆ ท�ำ Application ส�ำหรับ
บริการของตนลงบนอุปกรณ์ เราอาจไม่ตอ้ งพกบัตรมากมาย เช่น Visa
อาจจะออก Application ที่สามารถแทน Visa Wave หลายบัญชีและ
ให้เราเลือกบัญชีทตี่ อ้ งการใช้ได้จากโทรศัพท์มอื ถือ หรือ Sony อาจจะ
ออก Application ที่ใช้จ�ำลองบัตร FeliCa เพื่อที่เราสามารถเอา
โทรศัพท์มอื ถือของเราไปลงทะเบียนกับ MRT เพือ่ ใช้แทนบัตรโดยสาร
ได้ ซึง่ ในโหมดนีเ้ ราสามารถน�ำมาใช้กบั ระบบทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั ได้
เราจึงจะได้ประโยชน์จาก NFC อย่างเห็นเป็นรูปธรรมที่สุด

โดย

สรุปการใช้งาน เทคโนโลยี NFC มีอยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะ
ได้แก่
1. ท�ำงานเป็น RFID Tag ในอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ใน
ลักษณะนี้จะท�ำงานเสมือนเป็นบัตร Contactless ซึ่งนั่นหมายความ
ว่าอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือตามมาตรฐาน NFC จะเสมือนเป็นบัตรใน
รูปแบบใดก็ได้ตามมาตรฐาน ISO 14443 และ FeliCa ที่พบมากก็คือ
เป็น Contactless Smart Card เพื่อใช้ในการท�ำธุรกรรม โทรศัพท์มือถือ
ที่มีเครื่องอ่าน NFC ฝังอยู่สามารถท�ำงานเป็น RFID tag ได้ ซึ่งต่าง
จากเครื่องอ่าน RFID ในปัจจุบันที่ท�ำหน้าที่เป็นเครื่องอ่านเพียงอย่าง
เดียว
การท�ำงานในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะใช้ใน Application ด้าน
การเงิน เช่น การจ่ายเงินช�ำระค่าผ่านทาง การจ่ายเงินตาม POS (Point
of Sell) ต่างๆ เพียงแค่น�ำโทรศัพท์มือถือไปใกล้กับเครื่องอ่าน RFID
ที่ติดตั้งไว้ที่จุดช�ำระเงิน ก็สามารถทาการช�ำระเงินได้ แทนการช�ำระ
เงินด้วยบัตร RFID หรือเงินสด นอกจากนั้นเราสามารถขยายการใช้
งานอุปกรณ์ NFC ชิ้นเดียวเป็นบัตรหลายใบได้ เช่น เป็นบัตรเครดิต
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ตัวอย่างการใช้มือถือท�ำงานเป็น RFID Tag

2. ท�ำงานเป็นเครือ่ งอ่าน RFID อุปกรณ์ เช่นโทรศัพท์มอื ถือ
ที่มีเครื่องอ่าน NFC ฝังอยู่ สามารถท�ำงานเป็นเครื่องอ่าน RFID เมื่อ
ต้องการอ่านข้อมูลจาก RFID Tag ในโหมดนี้อุปกรณ์ NFC สามารถ
ท�ำตัวเสมือนเป็นเครือ่ งอ่านเขียน Contactless Smart Card (หรือบาง
ครัง้ เรียกว่า Tag) โดยจะสามารถอ่านข้อมูลจาก Tag ทีต่ ดิ อยูใ่ น Smart
poster หรือจุดให้บริการข้อมูล การประยุกต์ใช้งาน เช่น ท�ำการส่งเสริม
การขายโดยแจกคูปองส่วนลดส�ำหรับ 50 คนแรกที่มาอ่านโฆษณาที่
จุดให้บริการ ซึ่งการก�ำหนดจานวนแบบนี้ไม่สามารถท�ำได้โดยการใช้
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Bar Code Tag ที่เป็นภาพแบบ 2 มิติ และยังสามารถท�ำ One-Touch
Setup สาหรับ Wi-Fi และ Bluetooth คือ ช่วยในการจับคูอ่ ปุ กรณ์ NFC
ที่มี Bluetooth หรือ Wi-Fi ในโหมด Ad-hoc เพียงแค่เอาอุปกรณ์มา
แตะกันก็จะการจับคู่ให้อัตโนมัติส�ำหรับการใช้งานในลักษณะ Smart
Poster เป็นต้น
โดยทีโ่ ปสเตอร์จะมี RFID Sticker เมือ่ ต้องการอ่านข้อมูลจาก
RFID Sticker เพียงแค่น�ำโทรศัพท์มือถือที่มีเครื่องอ่านไปอ่าน RFID
Sticker บนโปสเตอร์ ข้อมูลในโปสเตอร์ก็จะปรากฏขึ้นมาบนโทรศัพท์
มือถือ

ตัวอย่างการสื่อสารในลักษณะ Peer to Peer (P2P)

ภาพการเปรียบเทียบ NFC ทั้ง 3 โหมด

Smart poster

3. การสื่อสารในลักษณะ Peer to Peer (P2P) เครื่องอ่าน
NFC สองเครื่องสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันโดยตรงได้ โหมดนี้จะ
ท�ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ NFC ด้วยกัน คล้ายกับการ
ที่มือถือมี Bluetooth แล้วท�ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยการการจับคู่
(Pair) เครื่องเข้าด้วยกันแล้วแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น นามบัตร รูปถ่าย
แฟ้มข้อมูลอื่นๆ แต่ว่าส�ำหรับ NFC แล้ว ไม่ต้องมีการจับคู่เหมือน
Bluetooth เพียงแค่เลือกข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนแล้วน�ำอุปกรณ์
NFC ที่รองรับโหมดนี้มาแตะหรือสัมผัสกัน ข้อมูลดังกล่าวก็จะถูก
ท�ำการถ่ายโอนกันระหว่างอุปกรณ์ เพราะรัศมีท�ำการของ NFC อยู่ใน
ระดับน้อยกว่า 10 ซ.ม. ซึง่ ต่างจาก Bluetooth ซึง่ ออกแบบไว้ให้สอื่ สาร
ข้อมูลในระยะหลายเมตร การแลกเปลี่ยนข้อมูลท�ำได้ผ่านโปรโตคอล
TCP/IP หรือ OBEX (เหมือนกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Bluetooth
หรือ IrDA)
นอกจากแลกเปลีย่ นข้อมูลแล้วยังสามารถใช้ทำ� การ synchronize ข้อมูลกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือสอง
เครือ่ งทีม่ ฟี งั ก์ชนั NFC สามารถทีจ่ ะส่งข้อมูลให้แก่กนั ได้โดยตรง เพียง
น�ำโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง เข้ามาใกล้กันในระยะที่เครื่องอ่านที่อยู่ใน
โทรศัพท์ทั้งสองสามารถอ่านกันได้ ก็สามารถที่จะส่งข้อมูลถึงกันได้
โดยไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็น
GPRS หรือ EDGE เป็นต้น

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี NFC จะได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก
ในปัจจุบนั แต่อปุ กรณ์โทรศัพท์มอื ถือทีร่ องรับเทคโนโลยี NFC ยังมีอยู่
อย่างจ�ำกัด ดังนั้น ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อรองรับกับเทคโนโลยี NFC ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น ตัวอย่าง
เช่น เทคโนโลยี SIM Card และเสาอากาศ เป็นการต่อเสาอากาศเพิ่ม
จาก SIM Card ของโทรศัพท์มอื ถือ ซึง่ ได้แก่ SIM pass, N-Flex เป็นต้น
โดยใช้ RFID ทีค่ ลืน่ ความถี่ 13.56 Mhz เทคโนโลยีนมี้ กี ารใช้อย่างแพร่
หลายในประเทศจีน

ความเสี่ยงในการใช้ NFC

ถึงแม้วา่ ข้อมูลที่ NFC สามารถรับส่งได้นนั้ จะท�ำได้ในปริมาณ
ไม่มากและระยะทางในการท�ำงานนั้นมีจ�ำกัด แต่ก็เป็นข้อมูลที่
ค่อนข้างมีความส�ำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลการท�ำธุรกรรมด้าน
การเงิน รวมทัง้ ตัวเทคโนโลยีเองยังมีชอ่ งโหว่ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัย
ที่อาจท�ำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถใช้เป็นช่องทางเข้ามาโจมตีผู้ใช้งานได้
ซึ่งสาเหตุหลักๆ ของภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับ NFC นั้นเกิดจาก
รูปแบบการท�ำงานทีจ่ ะเน้นความรวดเร็วในการติดต่อสือ่ สารเป็นหลัก
จึงอาจท�ำให้ไม่มกี ารยืนยันตัวตนทีด่ แี ละเพียงพอ นอกจากนีย้ งั พบว่า
ในปัจจุบัน NFC ยังไม่มีการเข้ารหัสลับข้อมูลที่รับส่งในการท�ำงาน
ระดับฮาร์ดแวร์ ส่งผลให้เกิดปัญหาภัยคุกคาม อาทิ
➲ การดักรับข้อมูล (Eavesdropping) ผูไ้ ม่หวังดีจะดักข้อมูล
ที่มีการรับ-ส่งระหว่างอุปกรณ์ NFC กับเครื่องอ่าน โดยน�ำอุปกรณ์
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ดักรับข้อมูลมาครอบไว้ที่ด้านสัมผัสของเครื่องอ่าน ซึ่งวิธีการโจมตี
ลักษณะนี้จะคล้ายๆ กับการท�ำ Skimming ตู้ ATM ที่มีผู้ไม่หวังดีน�ำ
อุปกรณ์มาครอบเครื่องอ่านบัตรหรือครอบแป้นพิมพ์ไว้เพื่อดักข้อมูล
➲ การแก้ไขข้อมูล/การท�ำให้ขอ
้ มูลเสียหาย (Data Manipulation/Data Corruption)
ผู้ไม่หวังดีดักรับข้อมูลแล้วแก้ไขข้อมูลระหว่างทาง ซึ่งอาจ
เป็นการแก้ไขข้อมูลทางการเงิน หรือเปลี่ยนข้อมูลที่มรการรับ-ส่งให้
เกิดความผิดพลาด เพื่อไม่ให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการนั้นได้ตามปกติ
(Denial of Service)
➲ Relay Attack เป็นการโจมตีในลักษณะ Man-in-theMiddle ผู้ไม่หวังดีจะหลอกให้เครื่องของผู้ใช้ส่งข้อมูลมาที่ตัวเองก่อน
แล้วค่อยส่งข้อมูลนั้นต่อไปให้กับเครื่องอ่าน NFC อีกทีหนึ่งและเมื่อ
ได้รับข้อมูลจากเครื่องอ่าน NFC ก็จะส่งกลับไปให้เหยื่อ จุดประสงค์
ของการโจมตีในลักษณะนี้คือเพื่อการขโมยข้อมูล ตัวอย่างซอฟต์แวร์
ที่สามารถใช้ในการโจมตีในลักษณะนี้ได้ เช่น NFCProxy

ตัวอย่างการโจมตีแบบ Replay Attack

ชุดค�ำสั่งไม่พึงประสงค์ (Malicious code)
อุปกรณ์ที่ใช้บริการธุรกรรมผ่านระบบ NFC จะต้องมีการเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรมไว้ในตัวเครื่องด้วย เช่น หมายเลข
บัตรเครดิต เป็นต้น ซึง่ หากอุปกรณ์ดงั กล่าวติดมัลแวร์ทถี่ กู สร้างขึน้ มา
เพื่อขโมยข้อมูล ก็อาจถูกขโมยเงิน หรือถูกขโมยข้อมูลส�ำคัญไปได้
นอกจากนีอ้ าจมีการใส่ชดุ ค�ำสัง่ ทีเ่ ป็นอันตรายไว้ใน NFC Tag เพือ่ ให้
เครื่องที่เข้ามาอ่านข้อมูลประมวลผลค�ำสั่งที่เป็นอันตราย เช่น การใส่
ค�ำสัง่ ทีใ่ ช้ในการท�ำ Factory Reset โทรศัพท์มอื ถือไว้ใน NFC เป็นต้น
➲ เครื่องหาย หรือถูกขโมย หากเป็นโทรศัพท์มือถือที่มี
ข้อมูลทางการเงินอยู่ก็อาจถูกขโมยหรือสูญเสียข้อมูลส�ำคัญได้ แต่
หากเป็นโทรศัพท์มอื ถือทีใ่ ช้แทนบัตรผ่านประตู ก็อาจท�ำให้ผไู้ ม่หวังดี
เข้าถึงสถานที่หวงห้ามได้
➲
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แนวทางป้องกัน

เนื่องจากระบบการท�ำงานของ NFC นั้น ถูกออกแบบมาเพื่อ
ให้สามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่ได้มกี ารตรวจสอบ
หรือยืนยันตัวบุคคลที่ซับซ้อนมากนัก ดังนั้น การท�ำให้ระบบมีความ
มัน่ คงปลอดภัยจึงเป็นหน้าทีข่ องผูพ้ ฒ
ั นาเทคโนโลยีทตี่ อ้ งมีการตรวจ
สอบ หรือเข้ารหัสลับข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีดักรับ
หรือแก้ไขข้อมูลระหว่างทาง ซึ่งส�ำหรับผู้ใช้งานควรตระหนักอยู่เสมอ
ว่าระบบทีใ่ ช้งานอยูอ่ าจยังไม่มกี ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทีด่ พี อ
หรืออาจมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาดัดแปลงระบบเพื่อให้ท�ำงานผิดปกติ ซึ่ง
อาจท�ำได้โดยการตรวจสอบเครือ่ งอ่าน NFC ว่ามีอปุ กรณ์แปลกปลอม
ติดตั้งอยู่หรือเปล่า ไม่ควรน�ำอุปกรณ์ไปแตะเข้ากับ NFC Tag ที่
น่าสงสัย รวมถึงระมัดระวังในการเก็บข้อมูลส�ำคัญไว้ในเครื่องและ
ควรก�ำหนดรหัสผ่านส�ำหรับการใช้งานโทรศัพท์มอื ถือ เพือ่ ป้องกันผูไ้ ม่
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