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ช�ดผจญเพล�งไฮเทค (3011)

การจ�ดการและร�บม�อก�บภ�ยพบ�ตต0างๆ เป#นส�งท��ช�มชน
ท�3งหลายท��วโลกให(ความส4าค�ญ โดยเฉพาะในพ�3นท��ท��ห0าง
ไกลความเจรญและย�งไม0ม�ระบบเคร�อข0ายโทรคมนาคมเข(า
ไปถ8ง ตลอดจนในพ�3นท��ท��ระบบเคร�อข0ายในบรเวณท��เกดเหต�
น�3นถ:กท4าลายลง รวมท�3งในบรเวณท��ม�การใช(ระบบเคร�อข0าย
โทรคมนาคมพร(อมๆ ก�นจ4านวนมากในเวลา เด�ยวก�นเพ��อ
รายงานข0าวและตดตามผ:(ส:ญหาย จากข(อจ4าก�ดด�งกล0าว
ระบบการส��อสารผ0านดาวเท�ยมจ8งเป#นส�งท��คนห�นมาให(ความ
สนใจ เน��องจากช0วยแก(ป;ญหาข(อจ4าก�ดต0างๆ ท��ได(กล0าวมา
แล(วข(างต(น

ในป;จจ�บ�นระบบการจ�ดการและร�บม�อก�บภ�ยพบ�ตต0างๆ
ย�งม�ข(อจ4าก�ดในเร��องของการตดต0อส��อสารระหว0างผ:(ประสบ-
ภ�ยก�บเจ(าหน(าท�� หร�อระหว0างเจ(าหน(าท��ด(วยก�นเองก�บศ:นย�
บ�ญชาการ และบ0อยคร�3งท��ม�ผ:(ส:ญหายและบาดเจ=บเน��องมา
จากไม0ม�การแจ(งเต�อนภ�ยล0วงหน(า ขาดช0องทางส��อสาร ขาด
ข(อม:ลข0าวสารในการท��จะให(ผ:(ประสบภ�ยได(ร�บม�อก�บส�งท��เกด
ข83น และถ8งแม(ว0าจะสามารถท4าการส��อสาร ก�นได(ก=ย�งไม0
สามารถท��จะส0งข(อม:ลประเภทกราฟฟ?ก เช0น แผนท�� หร�อภาพ
ถ0ายผ0านดาวเท�ยม ท��จะช0วยท�มเจ(าหน(าท��ก:(ภ�ยได(เข(าไปย�ง
จ�ดเกดเหต�ได(

ศ:นย�ป@องก�นสาธารณภ�ยของประเทศโปรต�เกส (the
Portuguese Civil Protection) จ8งได(ม�โครงการพ�ฒนา การ
บรการให(ม�ความเท��ยงตรงและแม0นย4ามากข83น โดยเพ�ม
ประสทธภาพในการบรหารจ�ดการท�มงานท��จะเข(าไปช0วย
เหล�อผ:(ประสบเหต�ในเวลาท��เกดเหต�ขณะน�3น และร�บประก�น
การบรการว0าสามารถด4าเนนไปได( แม(ว0าระบบ  การส��อสาร
บนพ�3นโลกจะไม0ท4างานก=ตาม ซ8�งระบบบรการใหม0น�3จะช0วย
ระบ�ต4าแหน0งของเจ(าหน(าท��ท��ก4าล�งปฏบ�ตงาน ในท��เกดเหต�ว0า
อย:0ท��จ�ดใดบ(าง และสามารถบอกได(ถ8งสภาพร0างกายของเจ(า
หน(าท��คนน�3นได(ว0าสามารถทนต0อสภาวะ แวดล(อมในท��เกด
เหต�ได(ต0อไปหร�อไม0 หร�อสมควรท��จะเปล��ยนให(เจ(าหน(าท��คน
อ��นเข(าไปแทนได(อย0างท�นท0วงท� ตลอดจนช0วยในการจ�ดการ
ให(ท�มงานสามารถเคล��อนท��ไป ย�งจ�ดต0างๆ ท��หน0วยบ�ญชา
การต(องการได(

ในโครงการด�งกล0าว ได(ม�การพ�ฒนาช�ดส4าหร�บเจ(า
หน(าท��ก:(ภ�ย ช��อว0า “I-Garment” ข83น ซ8�งเป#นช�ดสวมใส0เต=มต�ว
แบบไฮเทคท��ม�การตดต�3งอ�ปกรณ�และเซนเซอร�ส4าหร�บว�ด

ต4าแหน0งและว�ดส�ญญาณต0างๆ ท��จ4าเป#น เช0น อ�ณหภ:ม และ
อ�ตราการเต(นห�วใจของผ:(สวมใส0ไว(ด(วย โดยข(อม:ลท��ว�ดได(
จากอ�ปกรณ�เซนเซอร�น�3จะถ:กส0งผ0านทางอ�ปกรณ�เช��อมต0อไร(
สาย ไปย�งศ:นย�ป@องก�นสาธารณภ�ยท��ส4าน�กงานใหญ0 เพ��อท4า
การประมวลผลและส0งข(อม:ลก�บไปย�งเจ(าหน(าท��ในจ�ดท��เกด
เหต�ผ0านทางคอมพวเตอร�แบบพกพาหร�อแล=ปท=อป

 

  

      I-Garment จะประกอบไปด(วยองค�ประกอบ 4 ส0วนท��
ส4าค�ญ ได(แก0 ส0วนของช�ดส4าหร�บสวมใส0 เซนเซอร�และข(อม:ล
พ�3นฐานท��จ4าเป#น ระบบโทรคมนาคม และซอฟต�แวร� ซ8�งใน
ส0วนของช�ดผจญเพลงน�3ท4ามาจากว�สด�ท��ท�นสม�ยท�� ผลตข83น
เพ��อป@องก�นผ:(สวมใส0จากอ�นตรายต0างๆ ท��อาจเกดข83นในขณะ
ก4าล�งปฏบ�ตงานรวมท�3งเน(นท��ความสะดวกสบายของผ:(สวมใส0
เป#นหล�ก และภายในช�ดด�งกล0าวจะม�การฝ;งเซนเซอร�ระบบ
ร�บ-ส0งส�ญญาณโทรคมนาคม อ�ปกรณ�ระบ�ต4าแหน0ง อ�ปกรณ�
ส0งส�ญญาณเต�อนภ�ยและอ�ปกรณ�จ4าเป#นอ��นๆ ไว(ภายใน เพ��อ
ช0วยในการส0งส�ญญาณแบบไร(สายบอกต4าแหน0งและสถานะ
การณ�ท��เจ(าหน(าท��น�3นๆ ประสบอย:0 ไปย�งคอมพวเตอร�ในรถ
ควบค�ม (Operating Field Vehicles: OFV) และข(อม:ลท��ได(
ร�บน�3จะถ:กส0งต0อไปย�งศ:นย�จ�ดการกลางท��ต�3งอย:0ในเม�องด(วย
ระบบผ0านดาวเท�ยม เพ��อวเคราะห�ข(อม:ลท��ได(ร�บตลอดจน
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วเคราะห�สถานการณ�และส��งการต0อไปได(อย0างท�นท0วงท�

เม��อโทรศ�พทKเคล��อนทM�กล�ยเปPนบ�ตรเครด�ต  (3012)

ป;จจ�บ�นบรษ�ทผ:(พ�ฒนาเทคโนโลย�ในประเทศสหร�ฐ
อเมรกาหลายบรษ�ท ได(ห�นมาให(ความสนใจในการพ�ฒนา
ระบบส��อสารและซอฟต�แวร�เพ��อเช��อมต0อบ�ตรเครดตเข(าก�บ
โทรศ�พท�เคล��อนท�� ท4าให(สามารถจ0ายค0าอาหาร ค0าจอดรถ
หร�อแม(กระท��งค0าแท=กซ��โดยใช(โทรศ�พท�เคล��อนท��

บรษ�ท MobileLime เป#นบรษ�ทแรกท��ได(พ�ฒนาระบบ
ช4าระเงนผ0านโทรศ�พท�เคล��อนท��ในประเทศสหร�ฐอเมรกา
ระบบด�งกล0าวสามารถใช(งานได(ก�บร(านค(าท��เข(าร0วมเป#น
พ�นธมตรของ MobileLime ในเม�องบอสต�น และเม�องใน
แถบตอนเหน�อของมลร�ฐนวยอร�ค 

วธ�การใช(งานระบบ MobileLime สามารถท4าได(โดยการ
ลงทะเบ�ยนท��หน(าเว=บไซต�ของบรษ�ท โดยกรอกข(อม:ลเก��ยว
ก�บโทรศ�พท�เคล��อนท�� และข(อม:ลอ��นๆ จากน�3นก=ท4าการเล�อก
ข(อม:ลว0าจะเช��อมโยงโทรศ�พท�เคล��อนท��เคร��องด�งกล0าวเข(าก�บ
บ�ตรเครดตหร�อบ�ญช�ธนาคารใด หล�งจากน�3นเม��อล:กค(าต(อง
การใช(งาน เช0น การช4าระค0าอาหารก=เพ�ยงแค0โทรศ�พท�เข(า
ไปย�งหมายเลขของศ:นย�บรการล:กค(า (Call center) จากน�3น
ระบบตอบร�บอ�ตโนม�ตจะสอบถามข(อม:ลและรห�สของร(านค(า
(เป#นรห�สท��ออกโดยบรษ�ท MobileLime) พร(อมท�3งระบ�
จ4านวนเงนท��ต(องการช4าระ จากน�3นล:กค(าก=เพ�ยงแจ(งให(ทาง
ร(านอาหารทราบถ8งรห�สส��ต�วหล�งของเบอร�โทรศ�พท�เคล��อนท��
เพ��อเป#นหล�กฐาน และทางร(านค(าก=จะด4าเนนการออกใบเสร=จ
ร�บเงนให(

อย0างไรก=ด� วธ�การด�งกล0าวอาจม�ความย�0งยากในการ
ด4าเนนการ เช0น การต(องโทรศ�พท�ไปย�ง call center เพ��อแจ(ง
ยอดเงนและท4าการอน�ม�ต ด�งน�3นบรษ�ทอ�ตสาหกรรมช�3นน4า
ของสหร�ฐฯ เช0น ธนาคารเชสส� (Chase) บรษ�ทโนเก�ย
(Nokia) บรษ�ทฟ?ลปส� (Phillips) บรษ�ทว�ซ0า (Visa) และ
บรษ�ทไวโวเทค (ViVOtech) จ8งได(รวมต�วก�นและประกาศ
ด4าเนนการโครงการน4าร0องการประย�กต�ใช(เทคโนโลย� Near
Field Communication (NFC) ส4าหร�บการประย�กต�ใช(งาน
ส4าหร�บโทรศ�พท�เคล��อนท�� เช0น การช4าระเงนแบบไร(ส�มผ�ส
(Contactless payment) บรการข(อม:ลทางโทรศ�พท�เคล��อน
ท�� (Mobile Content) ส4าหร�บเทคโนโลย�น�3นเป#นการผสม
ผสานการระบ�ต�วบ�คคล (identification) ก�บเทคโนโลย� ไร(
สาย  ด�งน�3นจ8งท4าให(อ�ปกรณ�ท��ใช( NFC สามารถส��อสารก�นได(
อย0างม��นใจว0าไม0การรบกวนจากโจรไซเบอร�ท�3งหลาย

ท�3งน�3 NFC ท��พ�ฒนาโดยบรษ�ทโซน�� (Sony) และบรษ�ท
ฟ?ลปส�ม�ค�ณสมบ�ตทางเทคนคค�อใช(คล��นความถ��ในการส��อ
สารในย0าน 13.56 MHz. ม�ระยะส0งส:งส�ดระยะ 20 เซนตเมตร
(ระยะท��ใช(โดยเฉล��ยประมาณ 10 ซม.) ม�ความเร=วในการส0ง
ข(อม:ลระหว0าง 106-424 kbps. ม�ท�3งร:ปแบบในการส��อสารท�3ง
แบบพาสซ�พ (Passive) และแอ=คท�พ (Active) สามารถใช(
งานในระบบเคร�อข0ายไร(สาย เช0น Bluetooth ได(  และได(ร�บ
มาตรฐาน ISO และ ECMA ป;จจ�บ�นบรษ�ทท�3งสอง ได(ม�การ
ร0วมม�อก�บบรษ�ทผ:(ลตและพ�ฒนาโทรศ�พท�เคล��อนท��ต0างๆ จ�ด
ต�3งเป#น NFC Forum เพ��อด4าเนนการผล�กด�นให(เกดการ
ประย�กต�ใช(งานในวงการและม�มาตรฐานสากล

โครงการทดลองน4าร0องน�3เป#นการทดสอบการประย�กต�
ใช(โทรศ�พท�เคล��อนท��ร�0นใหม0 ท�3งน�3ทางกล�0มพ�นธมตรเจ(าของ

โครงการน4าร0องด�งกล0าว คาดการณ�ว0าภายในปw ค.ศ. 2010
มากกว0าร(อยละ 50 ของโทรศ�พท�เคล��อนท��จะบรรจ�ชป NFC
ท4าให(ผ:(บรโภคสามารถใช(เคร��องโทรศ�พท�เคล��อนท��ในการ
ช4าระเงน เช0น เม��อท4าการซ�3อสนค(าเสร=จส3นและอย:0ในข�3นตอน
การช4าระเงน ล:กค(าสามารถช4าระเงนได(โดยการถ�อเคร��อง
โทรศ�พท�เคล��อนท��ใกล(ก�บเคร��องอ0านท��ม�ความปลอดภ�ย หล�ง
จากน�3นระบบจะแสดงผลบ�ตรเครดตท��ล:กค(าท4าการเช��อมต0อ
ก�บโทรศ�พท�ให(ล:กค(าเล�อกท4ารายการและกดส0งข(อม:ล จาก
น�3นระบบจะส0งใบเสร=จร�บเงนอเล=กทรอนกส�มาย�งล:กค(าภาย
ในไม0ก��วนาท� ท�3งน�3ข�3นตอนท4างานท�3งหมดสามารถ ด4าเนน
การได(โดยใช(เคร�อข0ายส��อสารการช4าระเงนของบ�ตร เครดตท��
ม�การใช(งานอย:0ในป;จจ�บ�น และในอนาคตผ:(บรโภคสามารถ
ดาวน�โหลด (download) ข(อม:ลจากโปสเตอร�หร�อป@าย
โฆษณาและจ�ดเก=บลงบนเคร��องโทรศ�พท�เคล��อนท��ได(

จากการทดสอบระบบพบว0าการ
ช4าระเงนผ0านระบบช4าระเงนแบบไร(สาย
น�3น สามารถด4าเนนการเสร=จส3นสมบ:รณ�
ใช(เวลาเพ�ยง 2-5 วนาท� ซ8�งหากช4าระ
เงนผ0านระบบเงนสดจะใช(เวลา
ประมาณ 9-12 วนาท� ส0วนการช4าระ
ด(วยบ�ตรเครดตท��วไปจะใช(ระยะเวลามากกว0าการช4าระเงน
แบบไร(ส�มผ�สน�3ก0อให(เกดการช4าระเงนท��รวดเร=วและง0ายดาย
ย�งข83น ซ8�งจะช0วยลดการเข(าควช4าระเงนในร(านค(าต0างๆ

 
เป@าหมายหล�กของโครงการน4าร0องน�3เพ��อจะลดปรมาณ

การช4าระเงนสดท��ม�ยอดการช4าระไม0ส:งน�ก ซ8�งจะช0วยให(การ
ช4าระเงนสะดวกข83น  ท�3งน�3ต�วเลขจากรายงานในหน�งส�อ The
Wall Street Journal พบว0าการช4าระเงนส4าหร�บสนค(าและ
บรการท��ม�ม:ลค0าต�4ากว0า 5 เหร�ยญสหร�ฐ ม�ม:ลค0าประมาณ
1.32 ล(านล(านเหร�ยญสหร�ฐฯของการใช(จ0ายของผ:(บรโภค
และคดเป#นจ4านวนกระบวนการช4าระเงนประมาณ 4 แสนล(าน
เหร�ยญสหร�ฐฯ คร�3งเม��อปw ค.ศ. 2003 นอกจากน�3จากการ
ส4ารวจย�งพบว0า คนอเมรก�นกว0า 37 ล(านคนสนใจท��จะใช(จ0าย
ผ0านบ�ตรส4าหร�บการซ�3อสนค(าและบรการท��ม�ม:ลค0าต�4ากว0า 5
เหร�ยญสหร�ฐ  ด�งน�3นจ8งเป#นท��คาดการณ�ว0าระบบการช4าระเงน
แบบไร(สายน0าจะได(ร�บความนยมในส�งคมคนอเมรก�นมากข83น 

ส4าหร�บในแถบภ:มภาคเอเซ�ยน�3น บรษ�ท Network for
Electronics Transfers Singapore Pte Ltd (NETS) ได(
พ�ฒนาต(นแบบการประย�กต�ใช(งานก�บบ�ตรแทนเงนสด (Cash
card) ซ8�งจะท4าให(โทรศ�พท�เคล��อนท��สามารถใช(เพ��อการช4าระ
เงนโดยวธ�การแตะบนเคร��องอ0าน/ช4าระเงน และจะเป#น
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ภาพแสดงวธ�การท4างานของระบบ 



โครงการน4าร0องแรกในแถบภ:มภาคเอเช�ยแปซฟ?กท��ใช(
เทคโนโลย� NFC เพ��อการช4าระเงน โดยม�เป@าหมายท��จะเป?ด
ต�วในปw ค.ศ. 2006 และม�0งเน(นให(บรการในร(านอาหารจาน
ด0วน หร�อร(านขายสนค(า ระบบการซ�3อขายต��ว และระบบการ
แลกเปล��ยนข(อม:ลแบบ peer-to-peer เช0น เพลง เกม และ
ร:ปภาพ นอกจากน�3ทาง NETS ย�งได(พ�ฒนาการช4าระเงนและ
ผสมผสานก�บเทคโนโลย�การย�นย�นต�วบ�คคลด(วยวธ�การ
ทางช�วภาพ โดยได(จ�ดท4าเป#น 2 ร:ปแบบได(แก0 แบบท��ใช(  �
Biometric เพ��อทดแทนรห�สส0วนบ�คคล (PIN Code) โดย
ล:กค(าจะต(องจดทะเบ�ยนลายพมพ�น3วม�อและส�ญล�กษณ� ท��
ระบ�ต�วบ�คคล (Identifier)เช0น เบอร�โทรศ�พท�เคล��อนท��และ
เช��อมต0อก�บบ�ญช� เม��อล:กค(าต(องการช4าระเงนก=เพ�ยงแค0ใช(
ลายพมพ�น3วม�อและ identifier เพ��อย�นย�นการช4าระเงน และ
แบบท�� 2 ค�อการเก=บลายพมพ�น3วม�อลงในต�วบ�ตร ด�งน�3นใน
ข�3นตอนการช4าระเงนล:กค(าจะม�การเปร�ยบเท�ยบลายพมพ�น3ว
ม�อท��เก=บอย:0ในบ�ตรเพ��อการย�นย�นการอน�ม�ตการจ0ายเงน

ก�รใชSเหง��อเพ��อคSนห�ต�วตนทM�แทSจร�ง (3013)

ม�อท��ช�0มด(วยเหง��ออาจจะไม0เป#นท��ช��นชอบน�กส4าหร�บค:0
เต(นร4าของค�ณ แต0ในว�นหน8�งม�นจะสามารถช0วยปกป@องบ�ญช�
ธนาคารของค�ณให(รอดพ(นจากแฮกเกอร� (hacker) ได( 

จากการศ8กษาของน�กวจ�ยจากมหาวทยาล�ย Clarkson
ประเทศสหร�ฐอเมรกา ซ8�งได(ร�บท�นสน�บสน�นการวจ�ยจาก
National Security Agency พบว0าเคร��องอ0านลายน3วม�อ
สามารถถ:กตบตาด(วยภาพลายน3วม�อท��ถ:กท4าเท�ยมข83นโดย
แป@งป;�นท��น4ามาท4างานศลปะหร�อเจลาตน รวมไปถ8งร:ปแบบ
การท4าเท�ยมของน3วท��สร(างจากแบบพมพ�ทางท�นตกรรม หร�อ
แม(กระท��งการน4าน3วท��ต�ดออกมาจากศพมาท4าการสวมรอย
เป#นบ�คคลท��เส�ยช�วตน�3น

ในการทดสอบลายน3วม�ออย0างเป#นระบบก�บต�วอย0างกว0า
60 ต�วอย0าง โดยวธ�ท��นยมใช(ในป;จจ�บ�นค�อการอ0านลายน3วม�อ
จากภาพถ0ายลายน3วม�อจ�บค:0ก�บต�วอย0างลายน3วม�อในฐาน
ข(อม:ลท��ม�อย:0พบว0า ม�ลายน3วม�อปลอมประมาณร(อยละ 90
ท��ม�ความเหม�อนของจรงอย0างมาก แต0เม��อน�กวจ�ยปร�บปร�ง
เคร��องอ0านให(ด�ข83นอย0างเป#นระบบด(วยการค(นหาหล�กฐาน
และการพส:จน�เอกล�กษณ�/การพส:นจ�ต�วตน (authenticate)
จากวธ�การข�บเหง��อวธ�ด�งกล0าวสามารถช0วยให(ลดลายน3วม�อ
ปลอมลงได(ถ8งร(อยละ 10

แนวความคดในการวเคราะห�ล�กษณะการข�บเหง��อบนม�อ
และน3วเป#นความหว�งใหม0ทางไบโอเมทรกซ� (Biometric
หร�อการพส:จน�ต�วตนจากค�ณสมบ�ตเฉพาะทาง
ช�วภาพของต�วบ�คคลเช0น เส�ยง ภาพถ0ายใบหน(า ลายน3วม�อ
ม0านตา) ในการเอาชนะแฮ=กเกอร� เพราะเหง��อท��ถ:กข�บออกมา
ของผ:(ท��ย�งม�ช�วตน�3นจะเร�มจากรอบๆ ร:ข�มขนและแผ0ไปตาม
ส�นหร�อเนนต0างๆ บนฝ�าม�อและน3วต0อเน��อง ซ8�งเปร�ยบ เสม�อน
เป#นการสร(างลายม�อช��อหร�อลายเซ=นท��ชนดท��เล�ยนแบบหร�อ
ปลอมก�นได(ยาก  

ท�3งน�3แนวการวเคราะห�ด�งกล0าวถ:กค(นพบโดยนาย
Stephanie Schuckers  รองศาสตราจารย�ทางด(านวศวกรรม
ไฟฟ@าและคอมพวเตอร�ในมหาวทยาล�ย Clarkson ซ8�งเป#นผ:(
ค(นพบและอธบายร:ปแบบของการข�บเหง��อจากการอ0าน ภาพ
ลายน3วม�อ โดยน3วของคนท��ตายแล(วจะไม0ม�เหง��อออก ส0วน
ภาพลายน3วม�อจากน3วคนท��ย�งม�ช�วตจะม�ระด�บความช�3น ท��
เปล��ยนแปลงเฉพาะซ8�งเกดจากการข�บเหง��อ แต0ศพและภาพ
ลายน3วม�อท��ท4าข83นไม0สามารถแสดงผลเช0นน�3นได(

นอกจากงานวจ�ยของมหาวทยาล�ย Clarkson ท��
พยายามจะพส:จน�ต�วตนให(ถ:กต(องจากการอ0านร:ปแบบการข�บ
เหง��อจากบนม�อและน3วแล(ว ย�งม�การวจ�ยของบรษ�ท NEC ท��ม�
ความพยายามในล�กษณะเด�ยวก�นกล0าวค�อ น�กวจ�ยจาก
บรษ�ท NEC ได(พ�ฒนาเทคโนโลย�เสม�อนจรงท��สามารถถ0าย
ภาพเน�3อเย��อใต(ผวน3วม�อในล�กษณะ 3 มต เพ��อให(สามารถใช(
จ�บค:0ก�บต�วอย0างในฐานข(อม:ลได(อย0างแม0นย4ามากข83น  นอก
จากน�3น บร ษ�ทฟ:จส8 (Fujitsu) ย�งได(พ�ฒนาเทคโนโลย�
พส:จน�ต�วบ�คคลจากล�กษณะของเส(นเล�อดด4าด(วย

แม(ว0าเทคโนโลย�การพส:จน�ต�วตนด(วยระบบ
ไบโอเมทรกซ� จะได(ร�บการพ�ฒนาอย0างต0อเน��อง แต0ในแต0ละ
วธ�ก=ย�งม�ความไม0สมบ:รณ�อย:0 เช0น การพส:จน�ต�วตนด(วยเส�ยง
ถ8งแม(จะเป#นวธ�ท��ถ:กยอมร�บว0าได(ผลแม0นย4าและยากท��จะม�
การเล�ยนแบบ แต0ม�นก=อาจเป#นป;ญหาเม��อต(องพส:จน�เส�ยงน�3น
ผ0านทางโทรศ�พท�หากสายโทรศ�พท�ไม0ม�ประสทธภาพพอ
ส0วนวธ�การสแกนม0านตาท��ให(ผลด� แต0ในทางการค(ากล�บท4า
ได(ไม0ง0ายน�ก ส0วนวธ�การสแกนใบหน(าจะเป#นวธ�การท��ให( ผล
แม0นย4าน(อยกว0าวธ�อ��นๆ แต0เทคโนโลย�น�3ได(ถ:กเล�อกมา
ส4าหร�บใช(ในหน�งส�อเดนทางอเล=กทรอนกส� เพราะเป#นการ
พส:จน�ต�วตนท��ท4าให(ผ:(คนร:(ส8กเหม�อนอาชญากรน(อยท��ส�ด

ท��มา: 
3011: http://telecom.esa.int/telecom/www/object/index.cfm?fobjectid=12843
3012: http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,122590,00.asp
         NETS Payments At The Tap Of Your Mobile Phone http://www.nets.com.sg/corporate/press26_2005.asp
         Industry Leaders Announce First Large-Scale Near Fiels Communication Trial in North America
         http://www.vivotech.com/newsroom/press_releases/nfc_trial_release.asp
         ViVOtech and USA Technologies Partnes to Develop Contactless Payment System for the $1.32 Trillion                                      
         Micro-Payments Segment
3013: http://news.zdnet.com/2100-1009_22-6003440.html?tag=zdnn.alert

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IT Digest เป#นวารสารอเล=กทรอนกส� ท��จ�ดท4าข83นเผยแพร0โดยไม0คดค0าใช(จ0าย หากท0านสนใจเป#นสมาชก หร�ออ0านบทความ
ย(อนหล�ง โปรดตดต0อเราได(ท��เว=บไซต� http://www.nectec.or.th/pub/itdigest/ หร�อทางไปรษณ�ย�อเล=กทรอนกส� 
digest@nectec.or.th
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ท��ปร8กษา: ทว�ศ�กด� กออน�นตก:ล และ ชฎามาศ ธ�วะเศรษฐก�ล บรรณาธการบรหาร: ก�ลยา อ�ดมวทต
กองบรรณาธการ: จราภรณ� แจ0มช�ดใจ, ถวดา มตรพ�นธ�, พรรณ� พนตประชา, อภญญา กมลส�ข, อลสา คงทน และ
จนตนา พ�ฒนาธรช�ย 
สงวนลขสทธ� (c) 2548 โดยศ:นย�เทคโนโลย�อเล=กทรอนกส�และคอมพวเตอร�แห0งชาต สวทช. การน4าไปต�พมพ�หร�อเผยแพร0
ในส��ออ��นจะท4าได(ต0อเม��อได(ร�บอน�ญาตเป#นลายล�กษณ�อ�กษรจากเจ(าของลขสทธ�เท0าน�3น
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