เรื่องอาชญากรรมการรบกวนหรือ Jammer ระบบรีโมทรถยนต์ไม่ ให้ ทางานได้
1.ย่านความถีข่ องรี โมทรถยนต์
ในปัจจุบนั รี โมทรถยนต์นิยมใช้อยู่ 2 ความถี่ คือ 315 และ 433 MHz (บางประเทศกาหนดให้ใช้ย่าน
330MHz) เพื่อป้ องกัน การรบกวนย่านความถี่วิทยุต่างๆส่ วนการทางานของรี โมทรถยนต์จะผสมรหัสเข้ากับ
คลื่นวิทยุ จึงทาให้การส่ งสัญญาณของรี โมทไปได้ไกล ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งกีดขวางก็สามารถส่งการควบคุมได้
1.1 ย่านความถีก่ บั ยีห่ อ้ รถ
ในส่ วนของย่านความถี่กบั ยี่ห้อรถ ไม่สามารถระบุได้แน่ ชดั ว่ารถยี่ห้อไหนใช้ความถี่ย่านใด
เนื่องจากยีห่ อ้ รถยนต์แต่ละยีห่ อ้ มีหลายรุ่ น ซึ่งแต่ละรุ่ นใช้ยา่ นความถี่ต่างกัน หรื ออาจจะใช้ท้ งั สอง
ย่านความถี่ ทั้งนี้ ข้ ึน อยู่กบั ร้านหรื อตัวแทนที่ติ ดตั้งรวมถึงราคาของตัว รี โมทด้วย เพราทั้ง 2ย่าน
ความถี่น้ ีราคาต่างกัน โดยย่าน 315MHz จะมีราคาที่แพงกว่า ย่าน 433MHz
หมายเหตุ *ในกรณีของพวกอาชญากรรมที่ใช้จะใช้เครื่ อง Jammer ที่สามารถหาซื้อได้ตามเวปทัว่ ไปที่สามารถ
แจมได้ท้งั 2 ย่านความถี่พร้อมกันดังรู ปที่1

รู ปที่1
2.ผลจากเครื่ องตัดสัญญาณรี โมทรถยนต์ในขณะกดรี โมทเพื่อล็อค
2.1 ทาให้ประตูรถยนต์ไม่ลอ็ ค ทาให้คนร้ายสามารถเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าได้หรื อ
สามารถโจรกรรมรถยนต์ของเราก็ได้
2.2 ไม่มีสญ
ั ญาณไฟกระพริ บตอบรับหลังจากกดรี โมท ถ้าเราไม่สงั เกตก็จะไม่รู้ว่ารถยนต์ของเรา
ล็อคหรื อไม่ลอ็ ค
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2.3 ไม่มีเสียงตอบรับหลังจากการกดรี โมท ก็จะทาให้เราไม่รู้อีกเช่นเดียวกับ ข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2
3. ผลจากเครื่ องตัดสัญญาณรี โมทรถยนต์ในขณะกดรี โมทเพื่อปลดล็อค
3.1 มีเสียงสัญญาณกันขโมยดังขึ้นเอง (ขึ้นอยูก่ บั ยีห่ อ้ สัญญาณกันขโมย)
3.2 ทาให้ประตูรถไม่ปลดล็อคจากนั้น เมื่อต้องการใช้รถ เราก็จะต้องเอากุญแจไปเปิ ดประตูรถทาให้
สัญญาณกันขโมยทางาน ซึ่งเกิดจากตัวสัญญาณกันขโมยของเราก็ยงั ทางานอยูน่ ้ นั เอง
3.2 ไม่มีสญ
ั ญาณไฟกระพริ บ
3.3 ไม่มีเสียงตอบรับหลังจากการกดรี โมท
4. วิธีป้องกัน
4.1 ตรวจสอบด้วยสายตาจากการดูสญ
ั ญาณไฟกะพริ บ
4.2 เช็คด้วยการฟังเสียงสัญญาณ จากตัวรถ
4.3 เช็คด้วยการเปิ ดประตูดว้ ยตัวเองให้แน่ใจว่ารถล็อคแล้ว
4.4 ใช้อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณรี โมท ดังรู ปที่2

รู ปที่ 2

5. การโจรกรรมทรัพย์สินรู ปแบบใหม่
ปัญหาในเรื่ องโจรกรรมโดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับการขโมยของในรถยนต์มีหลายรู ปแบบ เช่ น ทุบกระจก
หรื อการสแกนระบบรี โมทคอนโทรล ล่าสุ ดคือการรบกวนหรื อแจมระบบรี โมทไม่ให้ทางานได้ ดังนั้นรี โมท
รถยนต์จึงกลายเป็ นเครื่ องมือที่อานวยความสะดวกแก่เจ้าของรถไปทุกหนทุกแห่ ง "เปิ ด ปิ ด" ประตูรถโดยไม่
ต้องเอื้อมมือไปกดล็อคเอง จนหลายคนเข้าใจว่ารี โมททาหน้าที่กนั ขโมย การใช้งานรี โมทจนเคยชินทาให้ขาด
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ความระมัดระวังไม่ได้ตรวจสอบหลังสั่งการให้ปิดประตู บางครั้งคนขับแทบจะไม่มองรถเวลาล็อคด้วยรี โมท
ด้วยซ้ าไปเพราะเชื่อใจระบบนัน่ เอง
รี โ มทคอนโทรลนั้น จะทางานร่ ว มกัน ระหว่างตัวรั บสัญ ญาณกับตัว ส่ งสัญญาณ การแจมสัญญาณ
เป็ นไปได้ทุกยีห่ อ้ ที่จะเกิดอาการไม่ลอ็ คของประตูได้ เพราะมีการรบกวนสัญญาณกัน
ระบบสัญญาณของรี โมท สามารถแบ่งออกได้เป็ นสองกลุ่มอีก เช่น กัน คือคลื่นวิทยุแบบอนาล็อก มี
ต้นทุนการผลิตต่านิยมใช้กบั รถระดับกลางและระดับล่าง ใช้งานโดยใช้สญ
ั ญาณวิทยุคลุมรัศมีรถ 3-5 เมตรในทุก
ทิศทาง ทาให้สงั่ การรี โมทได้ทุกมุมในระยะไม่เกิน 5-10 เมตร สัญญาณรี โมทแบบคลื่นวิทยุดิจิตอล เป็ นรี โมทที่
มีระบบสูงกว่าและมีตน้ ทุนการผลิตสูงกว่า นิยมใช้ในระระดับบน แต่มีรถบางยี่ห้อระดับกลางที่ให้ความสาคัญ
กับระบบความปลอดภัย จะเลือกระบบนี้ ให้ลูกค้า ด้วยตัว รับสัญญาณที่ มีประสิ ทธิภ าพสู งและคลื่น ที่มีค วาม
ละเอียด การสัง่ การสามารถทาได้ไกลถึง 50 เมตร ในขณะที่ระบบอินฟาเรดไม่นิยมใช้กบั รถยนต์ เพราะต้องให้
ตัวรับและตัวส่งอยูใ่ นทิศทางเดียวกันหรื อจ่อเข้าหากันถึงจะทางานได้
5.1 การกวนสัญญาณ รี โมทไม่ให้ลอ็ ค
สาหรั บปั ญหาระบบรี โ มทคอนโทรลที่ ไม่ยอมล็อ คระบบประตู เนื่ องจากมีก ารกดรี โมทอื่น ๆ ส่ ง
สัญญาณของคลื่นรี โมทไปรบกวนคันที่ ตอ้ งการล็อ คนั้น เป็ นเรื่ องจริ งที่ทาได้ เมื่อรายงานข่าวนี้ ออกไปมีค น
พิสูจน์กนั ในขณะที่ค่ายรถยนต์ก็ทราบข้อจากัดนี้ดี และได้มีการเขียนไว้ในคู่มือการใช้รถเพื่อให้เจ้าของรถทราบ
ส่วนใหญ่แล้วรี โมทที่มีคลื่นอนาล็อก ซึ่งมีลกั ษณะการทางานคลุมตัวรถในรัศมี 4-5 เมตร จะโดนกวนสัญญาณ
ได้ง่ายกว่า ทาให้เจ้าของไม่สามารถล็อคประตูได้ในขณะกดล็อค
5.2 พื้นที่สญ
ั ญาณที่มีการรบกวน
สัญญาณรี โมทจะทางานก็ต่อเมื่อตัวรับและตัวส่ งสามารถมองเห็นกันได้โดยไม่มีกวนจากสัญญาณ
คลื่นวิทยุ คลื่นแม่เหล็กหรื อจาก รี โมทด้วยกันเอง สาหรับพื้นที่ที่มีคลื่นต่างๆ เหล่านี้ จานวนมากและ ทาให้รถที่
มีระบบสมาร์ทเอ็นทรี ไม่ทางาน ส่ งผลให้รถไม่สามารถสตาร์ ทติดได้ คือบริ เวณห้างมาบุญครองเนื่ องจากเกิด
เหตุการณ์ที่รถลูกค้าไปจอดแล้วสตาร์ทไม่ติด ต้องสัง่ การด้วยระบบแมนนวล ที้งนี้ รี โมทที่ใช้งานด้วยคลื่นแบบ
ดับเบิลซิกแนลในรถหรู ๆ หรื อรถพรี เมียม เมื่อตัวรับจับได้ว่ามีการส่ งสัญญาณซ้ าๆ หลายๆ ครั้งเครื่ องจะสงสัย
ไว้ก่อนว่าเป็ นการสัง่ การด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ปกติ เช่น อาจจะมีการสแกนเพื่อปลอดล็อค ขโมยรถระบบจะสั่ง
การให้รถล็อคการสตาร์ทไว้ก่อน
5.3 การขโมยสัญญาณ
ปัจจุบนั มิจฉาชีพมีระบบการขโมยสัญญาณรี โมทด้วยเครื่ องสแกนเนอร์ เพียงแค่คนร้ายนั่งรออยู่ใน
ระยะไม่ห่างจากรถเหยือ่ ซึ่งส่วนใหญ่มกั จะจอดรถติดกับรถเหยือ่ หรื อไม่ก็จอดตรงกันข้ามแล้วเปิ ดระบบสแกน
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รอให้เหยือ่ มาและปลดล็อคหรื อล็อคประตู เครื่ องสแกนจะจับสัญญาณและแสดงสัญญาณว่าล็อค หรื อปลดล็อค
จากนั้นก็ใช้สญ
ั ญาณนั้นมาเปิ ดประตู มิจฉาชีพเหล่านี้มาจากแก๊งไต้หวันและเวียดนามซึ่งเก่งเรื่ องนี้มาก
ดังนั้น ด้วยเหตุผลของความปลอดภัยทาให้ผผู้ ลิตรถบางยีห่ อ้ ออกแบบระบบรี โมท ได้กาหนดรัศมีการ
ทางานไม่เกิน 5 เมตร เนื่องจากปัจจุบนั เป็ นที่ทราบกันดีกว่ามิจฉาชีพมีการใช้อุปกรณ์ไฮเทคในการสแกนและ
ตรวจจับคลื่นเพื่อนาไปโจรกรรมรถยนต์ ยิง่ รัศมีทาการกว้างก็ยงิ่ ไม่ปลอดภัยสาหรับคนใช้รถ
(อ้างอิงจากhttp://www.komchadluek.net _วันที่คน้ ข้อมูล : 27มีนาคม 2556)
5.4 ลูกค้าต้องคอนเฟิ ร์มการล็อค
วิธีการใช้รีโมทที่ถูกต้อง คนใช้ตอ้ งหันไปดูว่าระบบรี โมททางานแล้วหรื อยัง นั่นคือดูที่ประตูว่าล็อก
หรื อไม่ ผูข้ บั รถต้องตรวจสอบด้วยสายตาหรื อจากการดูสัญญาณไฟกะพริ บ โดยปกติ สัญญาณไฟของรถจะ
กะพริ บและมีเสียงดัง 1 ครั้งหมายถึงการล็อคและกะพริ บ 2 ครั้งคือการปลดล็อค โดยลูกค้าสามารถตั้งให้มีเสี ยง
หรื อไม่ดว้ ยตัวเองแต่ไม่สามารถตั้งการเปิ ดไฟสัญญาณไฟล็อคหรื อไม่ลอ็ คได้
5.5 ข้อจากัดของรี โมท
รี โมทเป็ นระบบที่ตอ้ งการไฟเลี้ยงตลอดเวลาหากว่าแบตเตอรี่ รถยนต์หมด รี โมทก็ใช้ไม่ได้ตอ้ งไข
กุญแจ หรื อกรณี ที่แบตเตอรี่ มีแรงไฟต่า ระบบภาครับก็ทางานไม่สมบูรณ์อาจจะไม่รับสัญญาณไปสัง่ งานกล่อง
ให้ดึงก้านล็อค นอกจากนี้คลื่นแม่เหล็กในบางพื้นที่และคลืน่ วิทยุที่กระจายอยูใ่ นอากาศทัว่ ไป หากสัญญาณแรง
หรื อคลื่นตรงกันกับรี โมทก็จะเกิดการรบกวน ทาให้รีโมทรวนชัว่ ขณะ การทางานของระบบรี โมท หากต้องการ
แจมระบบอย่างตั้งใจกวนสัญญาณด้วยระบบรี โมทตัวอื่นๆ ที่เป็ นข่าวถือเป็ นข้อจากัดหนึ่งที่เจ้าของรถต้องรู้
6. เครื่ องตัดสัญญาณรี โมทรถยนต์ส่วนใหญ่ที่พวกกลุ่มมิจฉาชีพเอามาใช้ก็จะหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทัว่ ไป
และราคาก็ไม่แพงจึงทาให้ง่ายต่อการนาเอามาใช้ทางที่ผดิ กฎหมายอย่างที่เป็ นข่าว ดังรู ปที่3

รู ปที่3
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