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การสืบคนขอมูลภายในโทรศัพทเคลือ่นที่สําหรับใชในการระบุตําแหนง 
เพื่อนําไปใชในการที่จะคนหาหลักฐานทางโทรศพัทเคลื่อนที ่
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บทคัดยอ 

 ปจจุบันโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิตประจําวันในสังคมท่ีมีความสําคัญมากขึ้น 

เนื่องจากบริษัทผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ไดเพิ่มศักยภาพใหกับตัวสินคาเพื่อการแขงขันในการตลาดโดยการเพิ่ม

โปรแกรมตางๆ เชน กลองถายรูป ระบบระบุตําแหนงบนพื้นโลก เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภค 

โทรศัพทเคลื่อนที่ไดกลายเปนคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กและมีน้ําหนักเบาจึงสามารถนําติดตัวไปไดทุกที่ 

และมีแนวโนมวาจะมีผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในการเลนอินเทอรเน็ตเพื่อเขาเว็บไซตหาขอมูลและติดตอส่ือสารกับกลุม

สังคมออนไลนมากขึ้นเรื่อยๆ เชนเดียวกันกับทุกๆเทคโนโลยี อาชญากรจะพยายามหาชองทางในการดึงขอมูล

สวนตัวของบุคคลเพื่อเพิ่มประโยชนใหกับตัวเอง  

 ดังนั้นการคนหาหลักฐานทางโทรศัพทเคลื่อนที่จึงเกิดขึ้นเพื่อใชสืบคนขอมูลของอาชญากร ในการสืบสวน

เจาหนาที่ตองใชหลายโปรแกรมในการสืบคนขอมูลจากโทรศัพทเคลื่อนที่ไมวาจะเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ของพยาน

หรือผูตองสงสัยเพื่อคนหาหลักฐานทางโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อแสดงในชั้นศาล เพื่อพิสูจนวาใครเปนผูกระทําความผิด

ที่แทจริง ดังนั้นการคนหาขอมูลตองมีความถูกตอง และไมเปล่ียนแปลง โดยสามารถตรวจสอบขั้นตอนรายละเอียด

การทํางานไดตั้งแตกอนที่จะเก็บโทรศัพทเคลื่อนที่การที่เกิดเหตุจนกระทั่งถึงกองพิสูจนหลักฐาน เพราะหลักฐานที่มี

มากทําใหเกิดความสับสนไดจึงจําเปนตองมีโปรแกรมในการคนหาขอมูลเพื่อชวยเหลือเจาหนาที่ในการแสดงผล

รายงานผลโดยจะระบุตําแหนงบุคคลได โดยโปรแกรมดังกลาวจะดึงขอมูลที่สําคัญออกมาจากฐานขอมูลที่อยูใน

โทรศัพทเคลื่อนที่ และเปรียบเทียบกับ วัน และเวลาที่กําหนดโดยเจาหนาที่ โปรแกรมจะคนหาขอมูลที่เกี่ยวของโดย

จะแสดงตําแหนงพิกัดที่อยูบนแผนที่ วัน และเวลา เพื่อใหเจาหนาที่ทราบหลักฐานที่อยูของคนราย และพยาน 

คําสําคัญ : คนหาหลักฐานทางโทรศัพทเคลื่อนที่  สืบคนขอมูล  หลักฐาน  การระบุตําแหนง 

 
ABSTRACT 

There are over 6 billion people around the world in 2011 (Rosenberg Matt, 2011), who are using 

over 5 billion mobiles in the world (Wikimedia Foundation, Inc., 2011). That means almost everyone 

have a mobile phone.  As the technology of mobile companies grows, most mobile smart phone come 

with cameras, high technology software, GPS, and more application available to download.  A mobile 

                                                 
1 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ. นครปฐม 73170  

 Faculty of Graduate Studies in Technology of Information System Management, Department of Engineering, Mahidol University, 

 Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 303 

phone is no longer a voice communication.  It becomes a small personal computer.  The smart phone 

segment has been increasing its number in the market share today due to its variety of function and 

application that user can choose to download.  Because of more functionality, they become a useful 

source of information about a person. 

Like every new technology, when there is a social connection, criminals will find a way to 

search for that information and use it for their personal benefit.  Most of case with mobile involvement is 

about fraud.  This is because more people are using online banking, or mobile banking for their 

transaction.  

Mobile phone crime becomes more awareness in public today; not only fraud but using mobile 

phone as terrorist bombing activator as well. Governments in some countries are taking a step into stop 

some criminal acts or make it more difficult for illegal activities by having policy on mobile registration.   

Law enforcement now have mobile forensic team to acquire data for crime case.  There are 

varieties of the mobile forensic programs that law enforcement use to acquire data from both victim and 

suspect mobile phones.  The evidence collecting from mobile phone, will carefully store without any 

modification to final report.  This report is the important evidences in the court of law.  This project will 

help law enforcement shorten time in forensic process by match information from mobile logs to identify 

location of the user. 

Key Words : mobile forensic, acquire data, evidence, location identification 
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คํานํา 

ในประเทศไทย การคนหาหลักฐานจากโทรศัพทเคลื่อนที่เปนเทคโนโลยีสาขาใหมที่เจาหนาที่กองพิสูจน

หลักฐานใชในคดีตางๆ แตเนื่องจากเปนเทคโนโลยีใหมทําใหมีผูเชี่ยวชาญในสาขานี้ไมเพยีงพอในการทาํคดี เพราะ

ในปจจุบันโทรศัพทเคลื่อนที่ไดกลายเปนคอมพิวเตอรขนาดเล็ก ทําใหมีขอมูลมากมายในโทรศัพทเคลื่อนที่ ทําใหมี

ความยากลําบากใหการสืบคนขอมูล  ในแตละคดีไมไดมีเพียงโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องเดียวที่ตองคนหาขอมลู 

นอกจากผูตองสงสัยแลว ยังอาจมีทั้งของพยานและผูเสียหายรวมอยูดวย เจาหนาที่จึงมีโทรศัพทเคลื่อนที่และขอมูล

มากมายที่จะตองตรวจคน ทําใหเกิดความลาชาและเกิดขอผิดพลาดไดงาย อีกทั้งหากเจาหนาที่มีอคติตอผูตอง

สงสัยอาจทําใหคดีเดินไปในทิศทางที่ไมตรงกับผลของหลักฐาน ซึ่งอาจนําไปสูการตัดสินคดีที่ไมตรงกับความเปน

จริง หรือทําใหเกิดความลาชาในการจับตัวผูกอเหตุ การออกแบบเครื่องมอืน้ี มีเพือ่ชวยเจาหนาที่ในการสืบคนขอมูล

ที่มีความเกี่ยวของกันและแสดงผลในแบบที่เขาใจไดงาย เพื่อชวยลดขอผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย โดยโปรแกรมนี้

สามารถที่จะแสดงขอมูลที่ไดจากโทรศัพทเคลื่อนที่และสามารถนํามาใชเพือ่แสดงตําแหนงที่อยูบนแผนที่ในชวง

ระยะเวลาที่ตองการได  
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อุปกรณและวิธีการ 
ในโครงงานนี้ ใชโปรแกรม Oxygen Forensic (Oxygen Software Russia, 2010) เพื่อดึงขอมูลที่อยู 

รูปภาพ และขอมูลการเชื่อมตออินเทอรเน็ต เพราะโปรแกรม Oxygen Forensic สามารถสืบคนขอมูลที่ถูกเก็บไวกับ

ภาพถายได และในแตละภาพถายที่ดึงออกมานั้นจะสามารถบอกตําแหนงพิกัดของสถานที่ผูใชได เนื่องจาก

โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนสี่จะบันทึกขอมูล ตาํแหนงลองจิจดู ละติจูด วันที่และเวลา ลงไปพรอมกับรูปถายดวยดังที่

แสดงใน figure 1 

Figure 1  Photos information result from Oxygen Forensic which has longitude, latitude location, 

date, time stamp 

และใชโปรแกรม (Mobiledit Forensic Compelson Labs, 2010) เพื่อดึงขอมูลมาตรฐานเชนการโทรเขา-ออก 

ขอความ จากโทรศัพทเคลื่อนที่ เหตุผลในการใชสองโปรแกรมในการสืบคนขอมูลนั้น เพื่อที่จะตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูลที่ดึงออกมา และเพื่อจะไดมีหลักฐานอางอิงระหวางสองโปรแกรมวาสามารถดึงขอมูลออกมาได
ครบถวนหรือไม ดังที่แสดงใน figure 2 

 
Figure 2  Mobiledit result shows the general information of mobile phone 

 

โทรศัพทเคลื่อนที่ที่เลือกใชในโครงงานนี้คือไอโฟนสี่ เพราะเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีความนิยมมากขึ้น

เร่ือยๆ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เนื่องจากในงานอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเหลานี้ จําเปนที่จะตองใชอุปกรณทีม่ี

การตอบสนองที่วองไว และกาวหนากวาเหยื่อ จึงมีความเปนไปไดสูงวาโทรศัพทเคลื่อนที่ยี่หอและรุนนี้จะถูกใชเปน

อุปกรณไดมากกวาโทรศัพทเคลื่อนที่อื่นๆในทองตลาด 
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วิธีการของโครงงานนี้คือหลังจากที่ใชสองโปรแกรมสืบคนขอมูลไดแลว เจาหนาที่จะดึงรายงานผลออกมา

ยังคอมพิวเตอร กอนจะนําขอมูลที่ไดจากโปรแกรมสืบคนขอมูลทั้งสองขางตนไปใสในฐานขอมูล MySQL เพื่อที่จะ

ไดนํามาเปรียบเทียบ หรือ หาความสัมพันธของขอมูล ขอมลูดังกลางจะถูกเก็บไวเชนที่แสดงใน figure 3  

Figure 3  Import to MySQL 

 

เหตุผลที่ตองนํารายงานมาใสในฐานขอมูลนี้เนื่องจากรายงานที่ดึงออกมานั้นมีการเก็บแฟมขอมูลไม

เหมือนกนั จึงจาํเปนตองนํามาเก็บไวในฐานขอมูลที่สามารถแปลงแฟมขอมูลรายงานใหเปนภาษาเดียวกันได อีกทั้ง

โปรแกรมนี้สามารถที่จะจัดการฐานขอมูลไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการทํางานตามขั้นตอนปกติของ

เจาหนาที่สืบสวนกอนหนาที่จะมีโครงงานนี้ เจาหนาที่จะตองใชวธิีการเปรียบเทียบหรือหาความสมัพนัธโดยการใช

ความเชี่ยวชาญของตัวบุคคลในการตรวจสอบ เชนมองหาดวยตาเปลา หรือ เก็บขอมูลไวในตารางลําดับเหตุการณ 

และเนื่องจากขอมูลที่ตองตรวจสอบมีจํานวนมาก จึงเปนไปไดสูงที่อาจจะทําใหขอมูลบางอยางถูกมองขามไป และ

ทําใหการทํางานมีความลาชากวาเวลาที่กําหนด 

หลังจากไดเก็บขอมูลที่ตองการไวในฐานขอมลูแลว จึงใชโปรแกรมภาษา PHP (Rasmus Lerdorf et al., 

2010) ในการดึงขอมูลจากฐานขอมูลนี้ โดยเจาหนาที่สามารถที่จะเลือกวันเวลาที่ตองการใหแสดงผลได หลังจาก

เลือกวันเวลาที่ตองการแลว ขอมูลที่เลือกไวจะแสดงตําแหนงที่อยูของบุคคลบนแผนที่ในหนาเว็บไซต โดยอางอิง

จากขอมูลลองจิจดู และละติจูด ที่อยูภายในรูปภาพของโทรศัพทเคลื่อนที่ แลวจึงใชโปรแกรมในการคนหาขอมูลที่

เกี่ยวเนื่อง และแสดงผลลัพธที่ตองการ จากชวงเวลาระหวางวันและเวลาที่ไดเลือกเอาไวกอนหนานี้ บนแผนที่

อางอิงจากกูเกิ้ล ดังที่แสดงใหเห็นใน figure 4 
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Figure 4  Result report page of the project 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 หลังจากสืบคนขอมูลจากรูปถายที่ทําการถายไวและเก็บเขาไปยังฐานขอมูลแลว โปรแกรมจะดึงขอมูลจาก

หนาเว็บไซตโดย อางอิงจากการกําหนดวันเวลาที่ตองการของเจาหนาที่ โดยเมื่อกดปุมตกลงแลว โครงงานที่สรางไว

จะคนหาความสัมพันธของขอมูลที่ได และแสดงผลที่กําหนดไดอยางถูกตอง โดยผลลัพธไดแสดงอยูใน figure 5 

ผลลัพธนี้จะสามารถชวยเจาหนาที่ในการสืบคนหลักฐานที่อยูของผูตองสงสัย พยาน และเหยื่อไดอยางแมนยํา 

นอกจากนี้หนารายงานจะแสดงการโทรเขา ออก ขอความตางๆ ในวันเวลาที่ไดกําหนดไวขางตน ไวบนหนาเว็บไซต

ไซดเดียวกันไดอีกดวย ทําใหแมจะไมมีหลักฐานรูปถาย กย็ังสามารถใชประโยชนจากขอมูลอื่นๆในเวลาระหวางที่

กําหนดไว ซึ่งขอมูลเหลานี้จะแสดงใหเห็นกิจกรรมที่ผูใชงานทําระหวางเกิดเหตุได 

 
Figure 5  Project Result shows the date and time selected with location shown on Google Map 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
 หลังจากที่สรางโปรแกรมคนหาความสัมพันธของขอมูลขึ้นมา และไดทําการทดลองโดยใสคาที่ตองการจะ

คนหาลงไป ผลสัพธที่ไดออกมาไดอยางทีค่าดหวังไว โดยโปรแกรมสามารถที่จะบอกพิกัดตําแหนงที่อยูไดอยาง

แมนยําหลังจากกําหนดเวลาแลว ผลลัพธไดแสดงใหเห็นวาเจาของโทรศัพทเคลื่อนที่นั้นไดมีการโทรศัพทออกไปหา

ใครบาง มใีครที่โทรเขามาหาบาง มีขอความอะไรที่สงเขา-ออกบาง โดยในสวนของแผนที่จะมีการแสดงใหเห็นวามี

การเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ไหนมาบาง และยังสามารถที่จะรูไดอีกวา ผูใชโทรศัพทนั้นไดเดินทางไปที่ไหนมาบาง เมื่อ

รูขอมูลพิกัดตําแหนงที่อยูที่แนนอนแลว ก็สามารถที่จะนาํขอมูลที่ไดมาเปนหลักฐานที่อยูกับรูปคดีตางๆ 

ตัวอยางเชน ในคดียาเสพติด เจาหนาที่สามารถตรวจสอบไดวา ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่มีการเดินทางไปในสถานที่

ใดบางในเวลาที่ทราบวามีการซื้อขายยาเสพติด หรืออาจจะขยายผลไปยังเสนทางที่ผูใชไปเปนประจํา เพื่อดูวามี

เสนทางขนยายอยางไร ซึ่งรายงานเหลานี้ก็จะชวยใหเจาหนาที่ใชเวลาในการสืบสวนคดีในระยะเวลาที่ส้ันลง และ

สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชในชั้นศาลได เพราะสามารถคนหาแหลงที่มาและไมมกีารเปล่ียนแปลงของขอมูลใน

ทุกขั้นตอน 

 สวนขอเสนอแนะคือการพัฒนาโปรแกรมนี้ใหสามารถใชกบัโทรศัพทเคลื่อนที่รุนอื่นๆไดมากขึ้น เพราะ

โทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจบุันนั้นมีการพัฒนาออกสูตลาดอยางรวดเร็ว หากมีการสนับสนุนใหผูที่มีความสามารถ

พัฒนาโปรแกรมนี้ใหสามารถทํางานไดครอบคลุมมากขึ้น หรือสามารถที่จะดึงขอมูลจากระยะไกลได เจาหนาที่

สืบสวนก็สามารถคลี่คลายคดีไดอยางสะดวกรวดเร็วและหาหลักฐานเพื่อจบักุมอาชญากรไดอยางถูกตอง เพราะ

นอกจากระบบนี้จะชวยใหทํางานไดอยางรวดเร็วแลว ยังชวยลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดอีกดวย 
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