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รู้ทนักลโกงของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ก่อนอื่นตอ้งขอแสดงความยนิดกีบัผูป้ระกอบการตดัขนสุนขัทุกท่านดว้ย เน่ืองจากตอนน้ีในแวด
วงตลาดขายอุปกรณ์ตดัขนสนุขับา้นเรานัน้ตื่นตวักนัมาก เกดิการแขง่ขนักนัมากขึน้ ทาํใหผู้ป้ระกอบการ
ตดัขนสุนัขสามารถเลอืกซื้อสนิคา้ไดห้ลากหลายช่องทาง ไม่ถูกจํากดัเพยีงคนขายไม่กี่ราย ซึง่ส่งผลให้
ราคาสนิคา้นัน้ถูกลงดว้ย แต่ถงึอยา่งไร ก่อนทีจ่ะเลอืกซือ้กใ็ชว้จิารณญาณดว้ยละกนันะครบั 

ในฉบบัน้ีผมจะมานําเสนอ “รูท้นักลโกงของมจิฉาชพีในโลกออนไลน์” รายละเอยีดของเน้ือเรื่อง
ทัง้หมดในฉบบัน้ี ตอ้งขอขอบคุณ คุณอสิรยี ์หริญักจิเจรญิ ดว้ยครบั ทีช่่วยเขยีนและเรยีบเรยีงเรื่องราว
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกบัทางร้านของเราเมื่อไม่นานมาน้ี ดงันัน้ในฉบบัน้ีผมจะมาตีแผ่ว่ามจิฉาชีพในโลก
ออนไลน์เคา้มวีธิกีารโกงกนัอยา่งไร 

เร่ืองท่ี 1: SMS Alert 
เมื่อวันที่ 18/10/55 เวลา 19.33 น . ได้มีชายคนนึง โทรมาที่ร้านและได้สอบถามข้อมูล

เกี่ยวกบัปตัตาเลี่ยนตดัขนสุนัขยีห่อ้ AESCULAP ในราคาตวัละ 22,000 บาท เคา้บอกว่า เคา้อยู่
อุบลราชธานี มชีาวต่างชาตสินใจปตัตาเลี่ยนรุ่นน้ี (ชาวต่างชาตใินที่น้ี กค็อื คนประเทศเพื่อนบ้านเรา
น่ีเอง) เคา้สนใจทีจ่ะซือ้ปตัตาเลี่ยนรุ่นน้ี 2 ตวั เป็นราคารวม 44,000 บาท โดยทีเ่คา้ไม่ต่อราคาสกัคํา 
และจะโอนเงนิมาใหใ้นพรุง่น้ี โดยใหท้างรา้นสง่เลขทีบ่ญัชใีหไ้ปทาง SMS  ทางรา้นกไ็ดจ้ดัการสง่เลขที่
บญัชขีองธนาคารไทยพาณชิยใ์หท้าง SMS  

ในวนัที่ 19/10/55 เวลา 08.22 น. ชายดงักล่าวได้โทรเขา้มาและบอกว่าได้ทําการโอนเงนิเขา้
บญัชขีองรา้นมาแลว้ ในจํานวนเงนิ 44,000 บาท ซึง่ทางรา้นไดบ้อกกลบัไปว่า “เดีย๋วจะส่งสนิคา้ให ้ขอ
ชื่อและทีอ่ยูใ่นการจดัสง่ดว้ย” ชายดงักล่าวไดต้อบกลบัวา่ “เดีย๋วจะแจง้กลบัทาง SMS แลว้กนั”   
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เมื่อได้วางสายจากชายดงักล่าว ทางรา้นไดไ้ปเปิด SMS เพื่อเชค็ยอดเงนิในบญัช ีรูส้กึว่า
แปลกๆ เพราะทางรา้นไดส้มคัรบรกิาร SMS Alert กบัทางธนาคารไทยพาณิชย ์(SMS Alert คอื บรกิาร
แจง้เตอืนทุกความเคลื่อนไหวของบญัชผีา่นทาง SMS)  เน่ืองจาก SMS ของชายดงักล่าวไมไ่ดถู้กสง่มา
จากเบอรโ์ทรศพัทข์องธนาคารไทยพาณชิย ์แต่เป็น SMS ทีถู่กสง่มาจากมอืถอืเครื่องนึง คอืเบอร ์+668-
8026-0321 โดยปกตแิลว้เบอรโ์ทรศพัทข์องธนาคารไทยพาณิชยท์ีใ่ชใ้นการส่ง SMS คอื 02-777-7777 
แต่คุณอสิรยีบ์นัทกึเบอรน้ี์ลงในโทรศพัทเ์ป็น Scb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMS จากธนาคารไทยพาณิชย ์   SMS จากชายคนดงักล่าว 
 
หลงัจากเชค็ SMS ทางรา้นจงึไดโ้ทรไปสอบถามกบัทางธนาคารไทยพาณิชยว์่า “มยีอดโอนเขา้

มาไหม ในจํานวน 44,000 บาท” ทางธนาคารไดท้ําการตรวจสอบและตอบกลบัมาว่า “ไม่ม ียอดน้ีโอน
เขา้มาเลยคะ่”   

จากนัน้ทางรา้นไดโ้ทรศพัทก์ลบัไปหาชายดงักล่าว เมือ่ชายดงักล่าวรบัโทรศพัท ์ทางรา้นไดถ้าม
ว่า “ไม่มยีอดโอนเขา้มาเลย” ชายดงักล่าวกท็ําเป็นสญัญาณขาดๆ หายๆ และวางหไูปเลย จากนัน้ทาง
รา้นไดโ้ทรกลบัไปอกีครัง้ คราวน้ีปิดเครือ่ง ไมม่สีญัญาณ และกไ็มไ่ดม้กีารสง่ SMS ทีอ่ยูก่ลบัมาอกีเลย  

 
โดยปกตแิลว้การบรกิารสง่ SMS Alert จะมทีีม่าทีไ่ป 2 วธิกีารดว้ยกนัคอื 
1. SMS Alert จากการสมคัรใช้บริการท่ีธนาคาร ซึ่งวธิกีารน้ีคุณจะต้องเสยีค่าบรกิาร

ประมาณเดอืนละ 10-20 บาท ทุกครัง้ทีม่กีารเคลื่อนไหวทางบญัช ีทางธนาคารจะสง่ SMS มาเตอืนคุณ
ทนัททีางโทรศพัทม์อืถอื 
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2. SMS Alert จากการทาํการโอนเงินผา่นทางตู้ ATM หรือผา่นทางเวบไซตข์องธนาคาร 
ซึง่วธิกีารน้ีผูโ้อนเงนิจะต้องกรอกขอ้มูลเบอรโ์ทรศพัทข์องผูร้บัเงนิเพื่อรบั SMS แจง้เตอืนสถานะการ
โอนเงนิ ในระหว่างทีคุ่ณจะทาํการโอนเงนินัน้ จะเมนูขึน้มาถามคุณว่า “ตอ้งการสง่ SMS ไปหาผูร้บัเงนิ
หรอืไม”่ ถา้ใครเลอืกเมนูน้ีทางระบบกจ็ะใหคุ้ณป้อนเบอรโ์ทรศพัทข์องผูร้บัเงนิ วธิกีารน้ีผูร้บัเงนิกจ็ะได ้
SMS เตนิทนัทเีชน่กนัครบั ทีส่าํคญัวธิกีารน้ีละครบัทีพ่วกมจิฉาชพีชอบใช ้

ดงันัน้แนวทางทีจ่ะป้องกนัจากพวกมจิฉาชพีเหล่าน้ีกค็อื 
1. สมคัรบรกิาร SMS Alert กบัทางธนาคาร ทุกครัง้ทีม่กีารเคลื่อนไหวทางบญัชคีุณจะรูท้นัท ี
2. ถา้คุณไม่แน่ใจว่าเงนิเขา้บญัชแีลว้หรอืยงั ใหโ้ทรสอบถามกบัทางธนาคารทนัทเีลย เพื่อให้

แน่ใจว่าเงนิไดเ้ขา้มาอยู่ในบญัชคีุณแลว้ เพราะบางครัง้บรกิาร SMS Alert จะเตอืนกต่็อเมื่อมกีาร
เคลื่อนไหวทางบญัชมีากกวา่ 500 บาท (อนัน้ีอา้งองิจากธนาคารไทยพาณชิยค์รบั) 

 
เร่ืองท่ี 2: ส่งของก่อน เด๋ียวโอนเงินให้ 
น่ีกเ็ป็นอกีหน่ึงเรื่องทีท่างรา้นไดเ้จอ เมื่อไม่นานน่ีเอง ประมาณ 1-2 เดอืนมาแลว้ วนันัน้ไดร้บั

โทรศพัทจ์ากน้องผูห้ญงิคนนึง ไดโ้ทรมาสอบถามเกี่ยวกบัปตัตาเลี่ยน ทางรา้นกไ็ดใ้หค้ําตอบไปตามที่
เค้าต้องการ จากนัน้ทางรา้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเป็นพเิศษ เพราะคดิว่าเป็นเพยีงการโทรมาถามขอ้มูล
สนิคา้ของลกูคา้ตามปกต ิ

จากนัน้ผ่านไปอกี 2-3 วนั น้องผู้หญิงคนน้ีก็ได้โทรมาสัง่ของกบัทางร้าน ราคาสนิค้าทัง้หมด
ประมาณ 10,500 บาท ทางรา้นกไ็ดเ้ตรยีมแพคของเพือ่รอยนืยนัการโอนเงนิจากลกูคา้  

จากนัน้อกี 2-3 วนั น้องผูห้ญงิคนน้ีกไ็ดโ้ทรมา และน้องผูห้ญงิกใ็หท้างรา้นพดูคุยกบัแมข่องน้อง
เคา้ เพือ่ถอืวา่เป็นการยนืยนัวา่สัง่ของจรงิและจะโอนเงนิมาในวนัดงักล่าว จากนัน้ทางรา้นกเ็ฝ้ารอ้งเพลง 
รอ รอ รอ ไมม่กีารโอนเงนิเขา้มาในบญัชวีนันัน้แต่อยา่งใด  

แต่ผา่นมาอกี 2-3 วนั น้องผูห้ญงิกโ็ทรมาอกีทางรา้นกร็บีบอกก่อนเลยว่า “น้อง ยงัไมไ่ดโ้อนเงนิ
มาเลยนะ” น้องผูห้ญงิกต็อบวา่ “จะโอนใหเ้ดีย๋วน้ีเลยคะ่” ทางรา้นกร็อแลว้ รออกี แต่กไ็มไ่ดโ้อนเขา้บญัชี
สกัท ีทางรา้นจงึมคีวามคดิทีจ่ะคดิเอาของแกะออกมา เพราะว่าสนิคา้มนัถูกแพครอหลายวนัแลว้ แต่อกี
ใจนึงก็ไม่อยากแกะของออก เพราะคดิว่าลูกคา้เป็นคนต่างจงัหวดั อาจจะมเีรื่องไม่สะดวกไปโอนเงนิ
ทนัท ีทีส่าํคญัอกีอยา่งนึงกค็อื น้องผูห้ญงิคนน้ีเคา้พดูจาไดน่้าสงสารมาก 

แต่พอเวลาผา่นไปประมาณ 4-5 วนั ทางรา้นกไ็ดร้บัโทรศพัทจ์ากน้องผูห้ญงิคนน้ีอกี เคา้ไดบ้อก
วา่ “ตอนน้ีหนูยนือยูห่น้าธนาคารแลว้ค่ะ พีช่่วยไปยนืรอทีห่น้าไปรษณียไ์ดไ้หมค่ะ พอพีส่ง่ของปุ๊บ เดีย๋ว
หนูโอนเงนิใหเ้ลยค่ะ สง่เลขที ่EMS ใหห้นูดว้ยนะค่ะ พอพีส่ง่เลขที ่EMS แลว้ หนูโอนเงนิใหท้นัทเีลย
คะ่” 

พอน้องผูห้ญงิพดูจบ ทางรา้นกเ็ลยตอบไปว่า “วธิน้ีีไมม่ใีครเคา้ทํากนันะค่ะ น้องตอ้งโอนเงนิค่า
ของมาก่อน แลว้พีถ่งึจะส่งของให ้อกีอย่างทางรา้นพีไ่ม่โกงหนูหรอกค่ะ หนูสามารถไปเชค็เลขที ่EMS 
จากทางหน้าเวบไซตข์องรา้นไดเ้ลยคะ่ พีจ่ะมาโกงหนูใหเ้สยีชื่อรา้นทาํไม พีย่งัตอ้งทาํอาชพีน้ีอกียาวค่ะ” 
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และน้องผูห้ญงิกพ็ดูว่า “อ๋อ เคา้ไมใ่ช่ว่าสง่เลขที ่EMS ก่อน แลว้ตอ้งโอนเงนิหรอืค่ะ หนูไมท่ราบค่ะ งัน้
หนูไมเ่อาแลว้คะ่ ขอบคุณคะ่” 

สาํหรบัในกรณีทางรา้นเรากไ็ม่ไดถ้อืโทษโกรธอะไร น้องเคา้อาจจะไม่รูจ้รงิๆกไ็ด ้และอกีอย่าง
ทางรา้นของเรากไ็มไ่ดร้บัความเสยีหายอะไรดว้ย  

ปจัจุบนักย็งัมลีูกคา้หลายๆ ท่านยงัเลอืกใชบ้รกิารพสัดุเกบ็เงนิปลายทางกบัทางรา้นของเราอยู ่
แต่อย่างที่บอกแหละครบัการใชบ้รกิาร พกง. ค่าธรรมเนียมมนัแพง เพราะว่าทางไปรษณียเ์คา้ต้องส่ง
เอกสารกลบัไปกลบัมา ทางรา้นเราจงึตอ้งขอเกบ็ค่าบรกิารเพิม่อกี 100 บาทดว้ยครบั ลมืบอกไปอกี
อยา่งนึงครบั มลูค่าสนิคา้ทีจ่ะสง่แบบ พกง. นัน้ ตอ้งมมีลูค่าไมเ่กนิ 15,000 บาทต่อกล่องครบั มากกว่า
นัน้ตอ้งแบ่งออกเป็น 2 กล่องครบั 

เป็นยงัไงกนับา้งครบักบักลโกงของมจิฉาชพีในโลกออนไลน์ พวกมจิฉาชพีกป็รบัตวัปรบั เปลีย่น
วธิกีารตลอดเวลาใหท้นักบัยุคสมยัเพื่อใหเ้หยื่อตายใจ ภยัใกล้ตวัเหล่าน้ีมนัเขา้มาประชดิเราทุกทแีล้ว
ครบั บางทมีนัอาจจะเกดิขึน้กบัท่านหรอืคนใกลเ้คยีงของท่านกไ็ด ้อย่างไรกต็ามผมกอ็ยากใหผู้อ้่านทุก
ท่านมสีติ มวีิจารณญาณก่อนที่จะติดสนิใจทําอะไรลงไป เพื่อที่จะไม่ได้เป็นเหยื่อของพวกมจิฉาชีพ
เหล่าน้ี พบกนัใหมฉ่บบัหน้าครบั  
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