รู้ทนั กลโกงของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกบั ผูป้ ระกอบการตัดขนสุนขั ทุกท่านด้วย เนื่องจากตอนนี้ในแวด
วงตลาดขายอุปกรณ์ตดั ขนสุนขั บ้านเรานัน้ ตื่นตัวกันมาก เกิดการแข่งขันกันมากขึน้ ทําให้ผปู้ ระกอบการ
ตัดขนสุนัขสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทาง ไม่ถูกจํากัดเพียงคนขายไม่ก่รี าย ซึง่ ส่งผลให้
ราคาสินค้านัน้ ถูกลงด้วย แต่ถงึ อย่างไร ก่อนทีจ่ ะเลือกซือ้ ก็ใช้วจิ ารณญาณด้วยละกันนะครับ
ในฉบับนี้ผมจะมานําเสนอ “รูท้ นั กลโกงของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์” รายละเอียดของเนื้อเรื่อง
ทัง้ หมดในฉบับนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณอิสรีย์ หิรญ
ั กิจเจริญ ด้วยครับ ทีช่ ่วยเขียนและเรียบเรียงเรื่องราว
ต่ างๆ ที่เกิดขึ้นกับทางร้านของเราเมื่อไม่นานมานี้ ดังนัน้ ในฉบับนี้ผมจะมาตีแผ่ว่ามิจฉาชีพในโลก
ออนไลน์เค้ามีวธิ กี ารโกงกันอย่างไร
เรื่องที่ 1: SMS Alert
เมื่อ วัน ที่ 18/10/55 เวลา 19.33 น. ได้ มีช ายคนนึ ง โทรมาที่ร้ า นและได้ ส อบถามข้ อ มู ล
เกี่ยวกับปตั ตาเลี่ยนตัดขนสุนัขยีห่ อ้ AESCULAP ในราคาตัวละ 22,000 บาท เค้าบอกว่า เค้าอยู่
อุบลราชธานี มีชาวต่างชาติสนใจปตั ตาเลี่ยนรุ่นนี้ (ชาวต่างชาติในที่น้ี ก็คอื คนประเทศเพื่อนบ้านเรา
นี่เอง) เค้าสนใจทีจ่ ะซือ้ ปตั ตาเลี่ยนรุ่นนี้ 2 ตัว เป็ นราคารวม 44,000 บาท โดยทีเ่ ค้าไม่ต่อราคาสักคํา
และจะโอนเงินมาให้ในพรุง่ นี้ โดยให้ทางร้านส่งเลขทีบ่ ญ
ั ชีให้ไปทาง SMS ทางร้านก็ได้จดั การส่งเลขที่
บัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ให้ทาง SMS
ในวันที่ 19/10/55 เวลา 08.22 น. ชายดังกล่าวได้โทรเข้ามาและบอกว่าได้ทําการโอนเงินเข้า
บัญชีของร้านมาแล้ว ในจํานวนเงิน 44,000 บาท ซึง่ ทางร้านได้บอกกลับไปว่า “เดีย๋ วจะส่งสินค้าให้ ขอ
ชื่อและทีอ่ ยูใ่ นการจัดส่งด้วย” ชายดังกล่าวได้ตอบกลับว่า “เดีย๋ วจะแจ้งกลับทาง SMS แล้วกัน”
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เมื่อได้วางสายจากชายดังกล่าว ทางร้านได้ไปเปิ ด SMS เพื่อเช็คยอดเงินในบัญชี รูส้ กึ ว่า
แปลกๆ เพราะทางร้านได้สมัครบริการ SMS Alert กับทางธนาคารไทยพาณิชย์ (SMS Alert คือ บริการ
แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวของบัญชีผา่ นทาง SMS) เนื่องจาก SMS ของชายดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งมา
จากเบอร์โทรศัพท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ แต่เป็ น SMS ทีถ่ ูกส่งมาจากมือถือเครื่องนึง คือเบอร์ +6688026-0321 โดยปกติแล้วเบอร์โทรศัพท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ทใ่ี ช้ในการส่ง SMS คือ 02-777-7777
แต่คุณอิสรียบ์ นั ทึกเบอร์น้ีลงในโทรศัพท์เป็ น Scb

SMS จากธนาคารไทยพาณิ ชย์

SMS จากชายคนดังกล่าว

หลังจากเช็ค SMS ทางร้านจึงได้โทรไปสอบถามกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ว่า “มียอดโอนเข้า
มาไหม ในจํานวน 44,000 บาท” ทางธนาคารได้ทําการตรวจสอบและตอบกลับมาว่า “ไม่มี ยอดนี้โอน
เข้ามาเลยค่ะ”
จากนัน้ ทางร้านได้โทรศัพท์กลับไปหาชายดังกล่าว เมือ่ ชายดังกล่าวรับโทรศัพท์ ทางร้านได้ถาม
ว่า “ไม่มยี อดโอนเข้ามาเลย” ชายดังกล่าวก็ทําเป็ นสัญญาณขาดๆ หายๆ และวางหูไปเลย จากนัน้ ทาง
ร้านได้โทรกลับไปอีกครัง้ คราวนี้ปิดเครือ่ ง ไม่มสี ญ
ั ญาณ และก็ไม่ได้มกี ารส่ง SMS ทีอ่ ยูก่ ลับมาอีกเลย
โดยปกติแล้วการบริการส่ง SMS Alert จะมีทม่ี าทีไ่ ป 2 วิธกี ารด้วยกันคือ
1. SMS Alert จากการสมัครใช้บริ การที่ ธนาคาร ซึ่งวิธกี ารนี้คุณจะต้องเสียค่าบริการ
ประมาณเดือนละ 10-20 บาท ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเคลื่อนไหวทางบัญชี ทางธนาคารจะส่ง SMS มาเตือนคุณ
ทันทีทางโทรศัพท์มอื ถือ
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2. SMS Alert จากการทําการโอนเงิ นผ่านทางตู้ ATM หรือผ่านทางเวบไซต์ของธนาคาร
ซึง่ วิธกี ารนี้ผโู้ อนเงินจะต้องกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของผูร้ บั เงินเพื่อรับ SMS แจ้งเตือนสถานะการ
โอนเงิน ในระหว่างทีค่ ุณจะทําการโอนเงินนัน้ จะเมนูขน้ึ มาถามคุณว่า “ต้องการส่ง SMS ไปหาผูร้ บั เงิน
หรือไม่” ถ้าใครเลือกเมนูน้ีทางระบบก็จะให้คุณป้อนเบอร์โทรศัพท์ของผูร้ บั เงิน วิธกี ารนี้ผรู้ บั เงินก็จะได้
SMS เตินทันทีเช่นกันครับ ทีส่ าํ คัญวิธกี ารนี้ละครับทีพ่ วกมิจฉาชีพชอบใช้
ดังนัน้ แนวทางทีจ่ ะป้องกันจากพวกมิจฉาชีพเหล่านี้กค็ อื
1. สมัครบริการ SMS Alert กับทางธนาคาร ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเคลื่อนไหวทางบัญชีคุณจะรูท้ นั ที
2. ถ้าคุณไม่แน่ ใจว่าเงินเข้าบัญชีแล้วหรือยัง ให้โทรสอบถามกับทางธนาคารทันทีเลย เพื่อให้
แน่ ใจว่าเงินได้เข้ามาอยู่ในบัญชีคุณแล้ว เพราะบางครัง้ บริการ SMS Alert จะเตือนก็ต่อเมื่อมีการ
เคลื่อนไหวทางบัญชีมากกว่า 500 บาท (อันนี้อา้ งอิงจากธนาคารไทยพาณิชย์ครับ)
เรื่องที่ 2: ส่งของก่อน เดี๋ยวโอนเงิ นให้
นี่กเ็ ป็ นอีกหนึ่งเรื่องทีท่ างร้านได้เจอ เมื่อไม่นานนี่เอง ประมาณ 1-2 เดือนมาแล้ว วันนัน้ ได้รบั
โทรศัพท์จากน้องผูห้ ญิงคนนึง ได้โทรมาสอบถามเกี่ยวกับปตั ตาเลี่ยน ทางร้านก็ได้ให้คําตอบไปตามที่
เค้าต้องการ จากนัน้ ทางร้านก็ไม่ได้สนใจอะไรเป็ นพิเศษ เพราะคิดว่าเป็ นเพียงการโทรมาถามข้อมูล
สินค้าของลูกค้าตามปกติ
จากนัน้ ผ่านไปอีก 2-3 วัน น้องผู้หญิงคนนี้ก็ได้โทรมาสังของกั
่
บทางร้าน ราคาสินค้าทัง้ หมด
ประมาณ 10,500 บาท ทางร้านก็ได้เตรียมแพคของเพือ่ รอยืนยันการโอนเงินจากลูกค้า
จากนัน้ อีก 2-3 วัน น้องผูห้ ญิงคนนี้กไ็ ด้โทรมา และน้องผูห้ ญิงก็ให้ทางร้านพูดคุยกับแม่ของน้อง
เค้า เพือ่ ถือว่าเป็ นการยืนยันว่าสังของจริ
่
งและจะโอนเงินมาในวันดังกล่าว จากนัน้ ทางร้านก็เฝ้าร้องเพลง
รอ รอ รอ ไม่มกี ารโอนเงินเข้ามาในบัญชีวนั นัน้ แต่อย่างใด
แต่ผา่ นมาอีก 2-3 วัน น้องผูห้ ญิงก็โทรมาอีกทางร้านก็รบี บอกก่อนเลยว่า “น้อง ยังไม่ได้โอนเงิน
มาเลยนะ” น้องผูห้ ญิงก็ตอบว่า “จะโอนให้เดีย๋ วนี้เลยค่ะ” ทางร้านก็รอแล้ว รออีก แต่กไ็ ม่ได้โอนเข้าบัญชี
สักที ทางร้านจึงมีความคิดทีจ่ ะคิดเอาของแกะออกมา เพราะว่าสินค้ามันถูกแพครอหลายวันแล้ว แต่อกี
ใจนึงก็ไม่อยากแกะของออก เพราะคิดว่าลูกค้าเป็ นคนต่างจังหวัด อาจจะมีเรื่องไม่สะดวกไปโอนเงิน
ทันที ทีส่ าํ คัญอีกอย่างนึงก็คอื น้องผูห้ ญิงคนนี้เค้าพูดจาได้น่าสงสารมาก
แต่พอเวลาผ่านไปประมาณ 4-5 วัน ทางร้านก็ได้รบั โทรศัพท์จากน้องผูห้ ญิงคนนี้อกี เค้าได้บอก
ว่า “ตอนนี้หนูยนื อยูห่ น้าธนาคารแล้วค่ะ พีช่ ่วยไปยืนรอทีห่ น้าไปรษณียไ์ ด้ไหมค่ะ พอพีส่ ง่ ของปุ๊บ เดีย๋ ว
หนูโอนเงินให้เลยค่ะ ส่งเลขที่ EMS ให้หนูดว้ ยนะค่ะ พอพีส่ ง่ เลขที่ EMS แล้ว หนูโอนเงินให้ทนั ทีเลย
ค่ะ”
พอน้องผูห้ ญิงพูดจบ ทางร้านก็เลยตอบไปว่า “วิธนี ้ีไม่มใี ครเค้าทํากันนะค่ะ น้องต้องโอนเงินค่า
ของมาก่อน แล้วพีถ่ งึ จะส่งของให้ อีกอย่างทางร้านพีไ่ ม่โกงหนูหรอกค่ะ หนูสามารถไปเช็คเลขที่ EMS
จากทางหน้าเวบไซต์ของร้านได้เลยค่ะ พีจ่ ะมาโกงหนูให้เสียชื่อร้านทําไม พีย่ งั ต้องทําอาชีพนี้อกี ยาวค่ะ”
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และน้องผูห้ ญิงก็พดู ว่า “อ๋อ เค้าไม่ใช่ว่าส่งเลขที่ EMS ก่อน แล้วต้องโอนเงินหรือค่ะ หนูไม่ทราบค่ะ งัน้
หนูไม่เอาแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ”
สําหรับในกรณีทางร้านเราก็ไม่ได้ถอื โทษโกรธอะไร น้องเค้าอาจจะไม่รจู้ ริงๆก็ได้ และอีกอย่าง
ทางร้านของเราก็ไม่ได้รบั ความเสียหายอะไรด้วย
ปจั จุบนั ก็ยงั มีลูกค้าหลายๆ ท่านยังเลือกใช้บริการพัสดุเก็บเงินปลายทางกับทางร้านของเราอยู่
แต่อย่างที่บอกแหละครับการใช้บริการ พกง. ค่าธรรมเนียมมันแพง เพราะว่าทางไปรษณียเ์ ค้าต้องส่ง
เอกสารกลับไปกลับมา ทางร้านเราจึงต้องขอเก็บค่าบริการเพิม่ อีก 100 บาทด้วยครับ ลืมบอกไปอีก
อย่างนึงครับ มูลค่าสินค้าทีจ่ ะส่งแบบ พกง. นัน้ ต้องมีมลู ค่าไม่เกิน 15,000 บาทต่อกล่องครับ มากกว่า
นัน้ ต้องแบ่งออกเป็ น 2 กล่องครับ
เป็ นยังไงกันบ้างครับกับกลโกงของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ พวกมิจฉาชีพก็ปรับตัวปรับ เปลีย่ น
วิธกี ารตลอดเวลาให้ทนั กับยุคสมัยเพื่อให้เหยื่อตายใจ ภัยใกล้ตวั เหล่านี้มนั เข้ามาประชิดเราทุกทีแล้ว
ครับ บางทีมนั อาจจะเกิดขึน้ กับท่านหรือคนใกล้เคียงของท่านก็ได้ อย่างไรก็ตามผมก็อยากให้ผอู้ ่านทุก
ท่านมีสติ มีวิจารณญาณก่อนที่จะติดสินใจทําอะไรลงไป เพื่อที่จะไม่ได้เป็ นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพ
เหล่านี้ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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