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สมารทโฟน...ภัยจากการดักฟงโทรศัพท 
 

ณัฐดนัย สิงหคลีวรรณ* 
  

*สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

 
บทนํา 

สมารทโฟน (Smart Phone) เปน
เทคโนโลยีดานอุปกรณส่ือสารสวนบุคคลที่
อํานวยความสะดวกใหผูใชงานอยางมาก ซ่ึง
นอกจากจะใชโทรออก รับสายเขา ถายภาพ ดู
หนังและฟงเพลงแลว ยังมีความสามารถของ
เครื่องคอมพิวเตอรพกพาที่รองรับการใชงาน
ระดับเครือขายที่มีการติดตอส่ือสารทั่วโลกติด
มาดวยทําใหสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณ
ภายนอก ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ระบบ
คนหาตําแหนงดวยดาวเทียม (GPS) และยัง
สามารถติดตั้งโปรแกรมที่ผูใชงานสนใจไดอีก
มากมาย ดวยความสามารถดังกลาวและราคาที่
ไมสูงมากดังเชนโทรศัพทเคลื่อนที่ในยุคกอน 
ทําใหทุกคนสามารถมีไวใชงานไดงาย  แตใน
ดานลบก็อาจเปนจุดเริ่มตนของภัยรายที่เกิด
จากความไมรูในการมีสมารทโฟนไวใชงานก็
ได ภัยรายที่เกิดขึ้นไมใชภัยรายที่ทําใหเกิดโรค
ตางๆ กับรางกาย แตเปนภัยที่เกิดจากการนํา
เทคโนโลยีนี้ไปใชในการลวงความลับจากการ
ดักฟงโทรศัพท 

 

ก า ร ดั ก ฟ ง ด ว ย วิ ธี ดั ก จั บ สั ญญ าณ
โทรศัพท 

ความพยายามในการหาขอมูลจากการ
ดักฟงโทรศัพทเปนเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแตยัง
เปนโทรศัพทระบบอนาล็อก (Analog) ไมวา
จะเปนโทรศัพทบาน หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ 
โดยระบบอนาล็อกเปนระบบที่ดักฟงไดงาย
เพราะยังไมมีการเขารหัส เพียงแคตอสายดัก
ฟงเขาที่ตูสายซ่ึงมีเบอรของบานหรือสถานที่
เปาหมายอยู แลวสามารถบันทึกเสียงสนทนา
ได แตเมื่อระบบโทรศัพทพัฒนาเขาสูยุคดิจิทัล 
(Digital Age) ซ่ึงสามารถเชื่อมเขากับโครงขาย
อินเทอรเน็ตได วิธีการดักฟงก็พัฒนาขึ้นตาม
ระบบที่เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน โดยการดักฟง
นั้นสามารถทําไดโดยการใช “เครื่องดักฟง
แบบพกพา” ซ่ึงไดรับความนิยมมากใน
ปจจุบัน เนื่องจากเครื่องมีขนาดไมใหญมากมี
ลักษณะคลายกระเปาใสเอกสาร แตสามารถ
รับสัญญาณโทรศัพทของเปาหมายไดในรัศมี 
1 กิโลเมตร ภายในประกอบดวยเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพาซึ่งติดตั้งโปรแกรม
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สําหรับการดักฟงไว การใชงานจะตองนํา
กระเปาไปที่ เสารับสัญญาณของโทรศัพท
เปาหมาย จากนั้นปอนขอมูลหมายเลขประจํา
เครื่อง (IMEI) และเบอรโทรศัพท ก็จะ
สามารถดักฟงการสนทนาได โดยปกติจะใช
ในกิจการนักสืบ  เชน  สืบเรื่องชูสาวหรือ
กิจการดานความมั่งคงของชาติ แตก็มีการแอบ
ใชเพื่อประโยชนทั้งทางการเมือง ทางธุรกิจ 
และสวนตัว เชนกัน  

 

 
ภาพที่  1  เ ครื่ อ งมื อ สํ าห รับดั กสัญญาณ

โทรศัพท  
ที่มา (secret santa, 2555) 

 

การดักฟงดวยโปรแกรม 
แบบที่ สอง เปนโปรแกรมดักฟ ง

โทรศัพทมือถือ (Spy Phone) ซ่ึงไดรับความ
นิยมมากในปจจุบัน พัฒนาขึ้นสําหรับใช
ติดตามในกรณีที่เราทําสมารทโฟนหายและ
ตองการติดตามคืนมา แตก็มีผูคิดไมดีนํามาใช
เพื่อดักฟงการสนทนาหรือลวงความลับของ
ผูอ่ืน ซ่ึงวิธีการใชงานตองติดตั้งโปรแกรมนี้ลง
ในสมารทโฟนกอน เพื่อเปลี่ยนเปนเครื่องมือ
ในการแอบฟงการสนทนา แอบดูขอความสั้น 

และดูขอมูลการใชโทรศัพท จากผูที่คอยดัก
ลวงความลับของผู อ่ืนไดอยางดี เพียงแตนํา
หมายเลขประจําเครื่องและเบอรโทรศัพทของ
เปาหมายใสลงในโปรแกรมและใชเวลาไมถึง 
5 นาทีในการติดตั้งลงในสมารทโฟนเปาหมาย
ผานทางขอความสั้น  หรือ  เมมโมรี่การด 
เทานั้น โดยที่เครื่องที่ใชควบคุมการทํางานไม
ตองลงโปรแกรมใดๆ ทั้งสิ้น เพราะหมายเลข
ของเครื่องควบคุมจะถูกบันทึกลงไปใน
ขั้นตอนการติดตั้ งโปรแกรมแลว  และยัง
สามารถเปลี่ยนเบอรควบคุมไดหากทราบรหัส
คําสั่งในการเปลี่ยนเบอร โดยการทํางานของ
โปรแกรมดักฟงโทรศัพทมือถือจะไมทิ้ ง
รองรอยใด  ๆ  ไวบนเครื่ อง เป าหมายให
สังเกตเห็น เชน ไมมีหมายเลขหรือขอความ
ส้ันจากเครื่องควบคุมไปยังเครื่องเปาหมาย ไม
มีเสียงกริ่งเรียก ไมมีการสั่น ไมมีไฟกระพริบ 
ไมสามารถตรวจ คนหาหรือดูโปรแกรมซึ่งฝง
ตัวในเครื่องได  

 

 
ภาพที่ 2 การทํางานของโปรแกรมดักฟง  
            โทรศัพทมือถือ 

  ที่มา  (ไอที 24 ช่ัวโมง, 2555) 
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ความสามารถของโปรแกรม 
ดั ง ที่ ก ล า ว ไ ป แ ล ว ใ น ข า ง ต น 

จุดประสงคหลักของโปรแกรมนี้ที่พัฒนาขึ้น
สําหรับติดตามสมารทโฟนกลับคืนเมื่อทําหาย 
จึงทําใหโปรแกรมนี้มีความสามารถที่โดดเดน
ในการควบคุมและสั่งงานสมารทโฟนไดดังนี้ 

1. ทํ า ก า ร คั ด ล อกข อ ค ว า มสั้ น 
(SMS) ทั้งหมดภายในเครื่องเปาหมายไปยัง
เครื่องควบคุมและเมื่อเครื่องเปาหมายมีการสง
ขอความสั้นออก หรือ มีขอความเขาก็จะมีการ
คัดลอกขอความเหล านั้นสงไปยัง เครื่ อง
ควบคุมทุกครั้ง   

2. สามารถสั่งงานจากระยะไกลดวย
ข อความสั้ นไปยั ง เครื่ อ ง เป าหมาย  เพื่ อ
วัตถุประสงค ดังนี้ 

2.1 ส่ั ง ใ ห เ ป ด ร ะบบทํ า ง า น 
(Active the Software) หรือ หยุดระบบการ
ทํางานชั่วคราว (Deactive the Software) ของ
โปรแกรม 

2.2 ส ง ข อ ค ว า ม สั้ น พ ร อ ม
รหัสผาน เพื่อเปลี่ยนหมายเลขใหมที่ใชในการ
ควบคุม 

2.3 ส่ังรีสตารท (Restart) เครื่อง
เปาหมายได ในกรณีที่เครื่องมีอาการผิดปกติ 

3. เมื่อเครื่องเปาหมายมีการโทรออก
หรือรับสาย โปรแกรมจะสงขอมูลเบอรโทร
ออกหรือเบอรที่รับสายใหเครื่องควบคุมทราบ 
รวมทั้งสามารถเชื่อมตอโทรศัพทในรูปแบบ
ประชุม 3 สาย เพื่อฟงการสนทนาได 

 
 

             ภาพที่ 3 จําลองภาพการดักฟง 
          ที่มา  (ไอที 24 ช่ัวโมง, 2555) 
 

4. หากเครื่องเปาหมายมีระบบ GPS 
โปรแกรมสามารถแสดงตําแหนง (location) 
ของเครื่องเปาหมายวาอยูบริเวณใดของโลก 
หรือหากไมมีหรืออยูในบริเวณอับสัญญาณก็
จะแสดง เปนตํ าแหน งของ เสาสัญญาณ
โทรศัพทแทน 

5. สามารถสงขอความแจงเตือนเมื่อ
เครื่องเปาหมายเปลี่ยนซิมการด (Sim Card)
หรือเปลี่ยนเบอรโทรศัพท 

6. มีการรายงานผานขอความสั้นไป
ยังเครื่องควบคุมตลอดเวลาวา  โปรแกรม
ทํางานอยูหรือเครื่องเปาหมายไดทําอะไรไป
บาง 

7. แมวา เครื่องเปาหมายจะถูกปด
เครื่อง เครื่องควบคุมก็ยังสามารถโทรเขาไปฟง
เสียงรอบๆ มือถือเปาหมายไดโดยไมมีเสียง
กร่ิง การสั่น หรือไฟหนาจอกระพริบ หรือ ทิ้ง
หมายเลขตกคางไวในมือถือเปาหมาย 
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วิธีการสังเกตหากถูกติดตั้งโปรแกรม 
แม ว า โปรแกรมประ เภทดั กฟ ง

โทรศัพทมือถือจะทํางานแบบไมทิ้งรองรอย
ใด ๆ ไวบนสมารทโฟนของเราก็ตาม แตก็มีวิธี
สังเกตและจับพิรุธไดวาโดนติดตั้งโปรแกรมนี้
ไวหรือไม  

1. สังเกตวาคาบริการใชโทรศัพท 
เชน คาโทรศัพท ขอความสั้น และบริการ
อินเทอร เน็ตมากผิดปกติห รือไม  เพราะ
โทรศัพทจะถูกสั่งใหติดตอไปยังเครื่องควบคุม
โดยที่เจาของโทรศัพทไมรูตัว จึงเสียคาบริการ
นี้เพิ่มขึ้น แตอาจสังเกตไมไดหากใชบริการ
แบบเหมาจาย 

2. สมารทโฟนมีประสิทธิภาพของ
โทรศัพทมือถือลดลงหรือไม เชน แบตเตอรรี
ลดลงมากผิดปกติเมื่อทําการโทรศัพท หรือมัก
มีเสียงแทรกเขามาบอยครั้งขณะที่สนทนา 

3. ทดลองปดระบบการรับสายซอน
และการประชุมแบบหลายสาย  และหมั่น
ตรวจสอบวาระบบเหลานี้ถูกเปดใชงานขึ้นมา
ใหมเองหรือไม  

 

วิธีการปองกันตัว 
วิธีการปองกันตนเองจากโปรแกรม

ประเภทดักฟงโทรศัพทมือถือสามารถทําได
ดังนี้  

1. อยาใหใครยืมสมารทโฟนไป
ใชงาน เพราะอาจถูกนําหมายเลขประจําเครื่อง 
(IMEI) ไปใชในการติดตั้งโปรแกรมได 

2. ไมเปดขอความหรือดาวนโหลด

โปรแกรมจากเบอรโทรที่ไมรูจักหรือจากแหลง
ที่ไมนาเช่ือถือ 

3. หากมีความจํา เปนตองซอม
สมารทโฟนใหเลือกรานซอมที่ไวใจได เพราะ
รานซอมสามารถติดตั้งโปรแกรมนี้ลงใน
เครื่องไดไมยาก  

4. ใ ช วิ ธี ก า ร โ อ น ส า ย ไ ป ยั ง
หมายเลขปลายทางเบอรอื่น เพื่อหลอกเซลไซต 
(Cell Site) ของเครื่องรับไมใหติดตามไปยัง
หมายเลขใหมได โดยอาจใชการ โอนสาย 2–3 
คร้ัง ได แตการโอนสายจะตองใชเบอรที่ไมใช
เครือขายเดียวกันจึงจะไดผล 

5. ไมพูดความลับสุดยอดทาง
โทรศัพท หรือไมนําสมารทโฟนไวในหอง
ประชุมในวาระสําคัญหรือกรณีประชุมลับ  

6. วิธีการสุดทายคือ  เปลี่ยนทั้ง
เบอรโทรศัพท ซิมการด และเครื่องสมารท
โฟนใหมทั้งหมด รวมทั้งอาจตองเปลี่ยนที่
ทํางาน   

 

ความผิดตามกฎหมาย 
 สําหรับในแงของกฎหมายแลว การใช
งานโปรแกรมดักฟงโทรศัพทมือถือเพื่อลวง
ความลับของขอมูลจากบุคคลอื่นนั้นมีความผิด
ตามกฎหมาย โดย พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 74 ระบุวา 
“ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อดักรับไวใช
ประโยชน เปดเผยขอความ  ขาวสาร  หรือ
ขอมูลอ่ืนใดที่มีการสื่อสารทางโทรคมนาคม
โดยไมชอบดวยกฎหมาย มีโทษ จําคุกไมเกิน 
2 ป หรือปรับไมเกิน 400,000 บาท หรือทั้งจํา



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 12 (2): 2555                 23 
 

ทั้งปรับ กรณีเจาหนาที่รัฐหรือเอกชนขอให
บริษัทโทรคมนาคมดักฟง และเปดเผยขอมูล
ทุกรูปแบบ มีโทษ จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับ
ไมเกิน 400,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และ
ทางบริษัทโทรคมนาคมก็จะมีความผิดรวม
ดวย” (ราชกิจจานุเบกษา, 2544) นอกจากนี้ยัง
อาจมีความผิด ตามประกาศคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๑  
(ราชกิจจานุเบกษา, 2549) พระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๕ 
และมาตรา  ๒๖ (สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2547) พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา  
๔๖ (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542) 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด พ.ศ.๒๕๑๙ มาตรา ๑๔ จัตวา (สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2519) แลวแตวา
ความผิดที่เกิดขึ้นจะเขาขายกฎหมายใดอีกบาง
หรือที่นิยมเรียกวา “ตางกรรมตางวาระ” 
 อยางไรถาสงสัยวากําลังถูกละเมิด
สิทธิและเสรีภาพดวยวิธีการเชนนี้ ควรทําดังนี้ 
(1) เก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่ถูกละเมิด (ถา
ทําได) (2) แจงความที่สถานีตํารวจ จากนั้น
เจาหนาที่ตํารวจจะดําเนินคดีตามกฎหมายและ
ประสานความรวมมือกับกระทรวงไอซีที
ตอไป  (อ างถึ งใน  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2555) (3) หาก
ตองการขอขอมูลการใชงานโทรศัพทอยาง
ละเอียดจากผูใหบริการ ใหสงสําเนาการแจง
ความและการทําหนังสือรองเรียนเพื่อขอ

ตรวจสอบขอมูลไปยังกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได  
 

บทสรุป 
การสรางและใชโปรแกรมดักฟง

โทรศัพทมือถือสามารถทําไดจากการนําโมดูล
โทรศัพทเคลื่อนที่และโมดูลไมโครคอนโทร-
เลอรมาทํางานรวมกัน พบวาสามารถเขียน
โปรแกรมสั่ ง ง านด ว ยข อคว ามสั้ น จ าก
โทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องอื่นไปสั่งงานหรือนํา
ขอมูลที่ตองการออกมาจากโทรศัพทเคลื่อนที่
นั้นได เชน ขอมูลจาก GPS หรือแมกระท่ังสั่ง
การให โมดูลโทรศัพทนั้ นทํ า ง านตามที่
ตองการได เชน การสั่งปด-เปดระบบไฟฟา
ภายในบานผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ดังนั้นจึงไม
เปนการยากที่จะเขียนโปรแกรมเพื่อส่ังการให
สมารทโฟนทํางานเพื่อสงขอมูลตาง ๆ หรือ
คั ดลอกข อคว ามสั้ นภ าย ใน เครื่ อ งห รือ
แมกระทั่งโทรติดตอไปยังเครื่องควบคุมโดย
อัตโนมัติเมื่อมีการใชงานโทรศัพทเพื่อเปนนัก
ลวงความลับ  
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