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	 สิ่งใดที่มีคุณอนันต์	สิ่งนั้นอาจท�าให้เกิดโทษมหันต์ได้เช่นกัน	ในโลกยุคอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้	เป็นทั้งบ่อเกิดโอกาสและช่องทางใน
การท�าธรุกจิใหม่ๆ	ทีไ่ม่เคยมมีาก่อน	โดยการใช้ประโยชน์จากเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ซึง่มมีากมายแทบไม่จ�ากดั	เวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์
อย่างอะเมซอน	www.amazon.com		หรือเว็บประมูลสินค้าอย่างอีเบย์	www.ebay.com	ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบในการริเริ่มรูป
แบบธรุกจิออนไลน์		ในต่างประเทศอย่างเช่นสหรฐัอเมรกิาหรอืหลายประเทศในยโุรป	การซือ้ขายสนิค้าผ่านทางอนิเทอร์เนต็เป็นเรือ่งปกติ
ธรรมดามากๆ	รวมทั้งในประเทศไทยเราก็เช่นกัน	 โอกาสและช่องทางต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมใหม่ๆ	บนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น
เว็บไซต์ซื้อขายสินค้า	 ประมูลสินค้า	 โปรแกรมสนทนาออนไลน์	(Instant	Messaging	-	IM)	 เครือข่ายเพื่อนในสังคมออนไลน์	(Social	
Networking)	และอื่นๆ	เปรียบเหมือนดาบสองคมที่น�ามาใช้ในด้านดีก็ได้หรือน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเสียหายก็ได้เช่นกัน	
โจรกรรมและภัยอันตรายทั้งหลายในโลกไซเบอร์นั้น	แม้ว่าจะไม่สามารถก่อภัยอันตรายทางกายโดยตรง	แต่ก็สามารถสร้างความเสียหาย
ทางทรัพย์สนิไม่ใชน่้อย	การจะรวบรวมรูปแบบของภัยบนอินเทอร์เน็ตมาไว้ทั้งหมดคงเป็นไปได้ยากเพราะอาชญากรไซเบอรก์็พยายามหา
อุบายใหม่ๆ	 ตลอดเวลา	 ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงภาพรวมของการหลอกลวง	 ต้มตุ๋น	 ที่พบเจอบ่อยครั้ง	 ประเภทตั้งแต่ระดับผิวเผิน
จนถึงระดับที่แนบเนียนและสร้างความเสียหายแก่ผู้คนได้จ�านวนมาก	

สแปมอีเมล์ (Spam emails) หรืออีเมล์ขยะ (Junk emails) 

	 สแปมอีเมล์และอีเมล์ขยะ	เป็นอีเมล์ที่ไม่เป็นที่ต้องการของผู้รับ	เปรียบได้กับใบปลิวในตู้ไปรษณีย์หน้าบ้าน		สแปมอีเมล์เป็นอีเมล์
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า	 บริการ	 โดยที่เราไม่ได้ต้องการหรือร้องขอ	 แต่บางครั้งก็มาในรูปแบบของการขอ	
บรจิาค	การขอความช่วยเหลอื	หรอืแม้แต่ทีแ่นบเนยีนมากขึน้กค็อืจดหมายลกูโซ่	ตวัอย่างเนือ้หาในจดหมายลกูโซ่เช่น	ส่งมาจาก	Hotmail	
เพื่อตรวจสอบการใช้งาน	และต้องให้ส่งต่อหาคนอื่นๆ	มิฉะนั้นอีเมล์จะใช้ไม่ได้อีก	หรือบางคนอ้างว่าลูกป่วย	และถ้าอีเมล์นี้ถูกส่งไปหา
คนอื่นต่อไปเป็นทอดๆ	จะมีคนบริจาคให้	1	 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐทุกหนึ่งคนที่ได้รับเมล์นี้	และสารพัดเรื่องที่จะแต่งขึ้นเพื่อหลอกให้เรา
รีบส่งต่ออีเมล์นั้นไปหาคนอื่นๆ	ให้มากที่สุดโดยเร็ว	เรื่องเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ทั้งในแง่ทฤษฎีและปฏิบัติ	สิ่งที่ควรท�าเมื่อได้รับอีเมล์ประเภท
นี้คือ	ลบทิ้งทันที	
	 สแปมอีเมล์โดยตัวมันเองไม่ได้สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับแต่อย่างใด	 อย่างมากก็เป็นเพียงความน่าร�าคาญเวลาเปิดกล่อง
จดหมายขึน้มาดแูล้วพบว่ามแีต่จดหมายขยะและต้องเสยีเวลาลบทิง้	ไม่ต่างจากการทีเ่ปิดตูไ้ปรษณย์ีหน้าบ้านแล้วพบว่ามแีต่ใบปลวิโฆษณา
ใส่อยู่เต็มไปหมด	 สแปมอีเมล์เกิดขึ้นได้อย่างไร	 เป็นที่ทราบกันดีว่าการส่งอีเมล์ไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากกว่าค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ
อนิเทอร์เนต็	จงึท�าให้องค์กรธรุกจิบางแห่งเหน็ช่องทางในการลดต้นทนุ	โดยการใช้อเีมล์เพือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์	โดยรวบรวมอเีมล์ของ
กลุ่มเป้าหมายโดยวิธีต่างๆ	เช่น	ซื้อจากธุรกิจที่ขายอีเมล์แอดเดรสโดยเฉพาะ	หรือรวบรวมจากเว็บไซต์สาธารณะที่เราสมัครไว้	ยกเว้นว่า
ถ้าผู้ใช้เข้าไปชมเว็บไซต์หรือซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ต่างๆ	 แล้วแสดงจุดประสงค์ว่าต้องการรับจดหมายข่าวเมื่อมีสินค้าใหม่หรือโปรโมชั่น	
มิฉะนั้นแล้ว	 การใช้อีเมล์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง	 อาจเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึกในทางลบต่อธุรกิจของ
ตนเอง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้รับได้รับอีเมล์เหล่านี้มากหรือถี่จนเกินไป	
	 โดยสรุปสแปมอีเมล์หรืออีเมล์ขยะเหล่านี้เป็นสิ่งที่รบกวนการเวลาท�างานและการใช้งานอีเมล์เท่านั้น	 ยังไม่ถึงกับสร้างความเสีย
หายต่อผู้ใช้แต่อย่างใด	อีกรูปแบบหนึ่งของความพยายามโฆษณาสินค้าอย่างไม่สร้างสรรค์	คือ	ปลอมตัวมากับโปรแกรมสนทนาออนไลน์

เมื่อเทคโนโลยีในโลกออนไลน์
ถูกนำ�ม�ใช้อย่�งไม่สร้�งสรรค์

ธน�กร  ลิขิต�ภิวัฒน์  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

66-69.indd   66 19/8/2553   10:04:54



Executive Journal 67

ข้อคว�มจ�กโปรแกรมสนทน�ออนไลน์ (Instant messaging)

	 ทุกท่านคงเคยได้ยินข่าวคราวครึกโครมของอาชญากรรม
ในการหลอกลวงเหยื่อที่รู้จักผ่านจากการพูดคุยกันออนไลน์หรือที่
เรียกว่าแชท	(Chat)	 ด้วยความแพร่หลายของโปรแกรมสนทนา
ออนไลน์อย่าง	MSN,	Yahoo	messenger,	ICQ	และอื่นๆ	แต่ใน
บทความนี้จะขอจ�าเพาะเจาะจงถึงแง่ที่เกี่ยวข้องกับอันตรายทาง
ทรัพย์สินและการใช้งานทั่วไปเท่านั้น	รูปแบบใหม่ในการหลอกล่อ
ผู้ใช้งานหรือผู้บริโภค	 ก็คือการส่งข้อความผ่านทางโปรแกรม
สนทนาข้างต้น	 และเชิญชวนให้เข้าไปชมเว็บไซต์ขายสินค้าหรือ
อื่นๆ	 	 ที่ส�าคัญก็คือข้อความถูกส่งมาจากเพื่อนหรือคนรู้จัก	 ซึ่ง
ท�าให้ดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น	ตัวอย่างข้อความประเภทนี้เช่น	
							please	check	this	site	www.melofeel.in		
หรือใช้ข้อความยาวหน่อยเพื่อความน่าเชื่อถือเช่น	
	 Hey,	how	are	you.	Just	wanted	to	let	you	know	about	
these	new	supplements	I	tried.	I	lost	12	pounds	in	just	a	week	
and	a	half.	Best	thing,	it	only	cost	me	$5.	Check	it	out	here:	
http://warmlast.com
                      
	 จากข้อความจะเห็นว่าเป็นเหมือนเพื่อนส่งข้อความคุยกัน
หรือการบอกต่อปากต่อปากตามปกติ	 สาเหตุที่คนร้ายสามารถ
สวมรอยใช้ชือ่เพือ่นของเราส่งข้อความมาถงึเราได้นัน้	เป็นไปได้ว่า
เครือ่งคอมพวิเตอร์ของเหยือ่ผูเ้คราะห์ร้ายตดิไวรสัโทรจนั		ซึง่ผูร้้าย
ออกแบบมาเพื่อลอบขโมยข้อมูลรหัสในโปรแกรมดังกล่าวโดย
เฉพาะ	เมือ่ได้ข้อมลูแล้ว	คนร้ายกส็ามารถแฝงตวัเป็นเหยือ่และส่ง
ข้อความหาบุคคลในลิสต์ได้อย่างง่ายดาย	สังเกตุว่าข้อความที่ส่ง
มาให้นัน้	มกัจะมลีงิค์เพือ่ให้เราคลกิเปิดด	ูซึง่เป็นไปได้ทัง้ลงิค์ของ
เว็บไซต์ที่เพียงแค่ต้องการโฆษณาตัวเอง	 หรือเป็นลิงค์ที่มีมัลแวร์	
(Malware)	 ซึ่งท�าหน้าที่ลักลอบขโมยข้อมูลของเราก็ได้	 อย่างไร
ก็ตาม	ยังไม่เคยปรากฏข้อความในลักษณะนี้ที่เป็นภาษาไทยและ
บางครั้งมีการอ้างชื่อผู้อื่นเพื่อความน่าเชื่อถือ	 แต่ก็มักเป็นชื่อชาว
ต่างประเทศ	 ท�าให้เราสามารถจับโกหกได้ง่ายขึ้น	 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผูท้ีท่�าต้องการเหวีย่งแหถงึใครกไ็ด้ทีม่ชีือ่อยูใ่นลสิต์ของเหยือ่
โดยไม่เจาะจงเฉพาะคนไทย	แต่กเ็ป็นเรือ่งทีไ่ม่ควรประมาทเพราะ
อาชญากรรมในโลกออนไลน์กห็าวธิกีารทกุรปูแบบเพือ่หลอกเหยือ่
และไม่ได้จ�ากัดอยู่ในชาติใดภาษาใด	
	 อีกรูปแบบหนึ่งของการหลอกลวงที่เกี่ยวกับโปรแกรม
สนทนาออนไลน์คอืการอ้างว่าเพือ่นของเราได้บลอ็กชือ่เราออกจาก	
ลิสต์	 ท�าให้เราไม่เห็นเพื่อนในเวลาที่ออนไลน์	 การหลอกลวงที่ว่า
อาจมาในรูปแบบข้อความ	offline	หรือเป็นอีเมล์	แน่นอนว่ารหัส
ของเพื่อนเราถูกมิจฉาชีพขโมยรหัสไปแล้วจากไวรัสหรือโทรจันที่

มจิฉาชพีสร้างขึน้	จากนัน้เมือ่เรารูว่้าถกูบลอ็กเป็นใครย่อมรูส้กึทน
ไม่ได้	กข็อคลกิเข้าไปทีล่งิค์ทีม่ากบัข้อความหรอือเีมล์ดงักล่าวเพือ่
ตรวจสอบให้แน่ชัด	แล้วเราก็จะเป็นเหยื่อรายต่อไป

ร้�นค้�ออนไลน์จอมปลอม

	 การซื้อขายสินค้าออนไลน์เป็นเรื่องปกติธรรมดาในต่าง
ประเทศ	 ในประเทศไทยเราก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	
เนื่องจากการมีร้านค้าออนไลน์เป็นการช่วยลดต้นทุนของกิจการ
เมื่อเทียบกับการเปิดร้านจริงๆ	ทั้งค่าเช่าร้าน	ค่าตกแต่ง	ค่าจ้าง
พนักงานและอื่นๆ	 ต้นทุนที่ต�่าลงที่ท�าให้สินค้าประเภทเดียวกันที่
ขายออนไลน์มรีาคาถกูกว่าทีข่ายในร้าน	อย่างไรกต็าม	ด้วยต้นทนุ
การสร้างเวบ็ไซต์ทีต่�า่มาก	จงึเป็นโอกาสทีม่จิฉาชพีใช้โอกาสในการ
เปิดเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาเพื่อขายสินค้า	 แต่เมื่อเหยื่อสั่งสินค้าไป
แล้ว	กลับไม่มีการส่งสินค้าให้	หรือสินค้าที่ได้ก็ไม่ถูกต้องตามราย
ละเอียดในโฆษณาไว้	 พร้อมกับทั้งปิดเว็บไซต์ไป	 การตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ค่อนข้างท�าได้ยาก	 วิธีที่ดีที่สุดคือ	
“สงสัยไว้ก่อน”	และควรท�าการบ้านเล็กน้อยๆ	ดังต่อไปนี้คือ	หาก
ไม่ใช่เว็บไซต์ที่เคยติดต่อซื้อขายมาก่อน	 ควรตรวจสอบชื่อ	 ที่อยู่
บรษิทัว่ามตีวัตนอยู	่การค้นหาในกเูกลิว่าเคยมคีนเขยีนค�าตชิมหรอื
มกีารร้องเรยีนหรอืไม่	นอกจากนัน้ยงัควรพจิารณาว่าข้อเสนอทีใ่ห้
ไว้มีสัญญารับประกัน	และมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วน	ตลอดจน
มีสัญลักษณ์รับรองจากหน่วยงานกลาง	เช่น	สัญลักษณ์	
เป็นต้น	
	 เวบ็ไซต์ขายสนิค้าอกีกลุม่หนึง่ทีแ่ม้ว่าจะไม่ได้โกงซึง่ๆ	หน้า
แต่จัดว่าต้องระมัดระวังเช่นกัน	 ก็คือเว็บขายสินค้าที่ให้ทดลองใช้
ฟรี	สินค้าส่วนใหญ่มักเป็นจ�าพวกเครื่องส�าอาง	อาหารลดน�้าหนัก	
บางครั้งก็เป็นคอมพิวเตอร์	ไอโฟนและอื่นๆ	ที่ก�าลังเป็นที่นิยมใน
ตลาด	 เว็บไซต์เหล่านี้มักจะแฝงอยู่กับแบนเนอร์โฆษณาตาม
เว็บไซต์ต่างๆ	บางครั้งก็ใช้กลยุทธ์เรียกร้องความสนใจโดยแจ้งว่า
คณุเป็นคนที่	999	ทีเ่ปิดเวบ็ไซต์นี้	คณุจะได้รบัของฟรี	เป็นต้น	เมือ่
เหยื่อติดกับดักของฟรีที่มาล่อให้แล้ว	 เหยื่อจะต้องกรอกชื่อ	 ที่อยู่	
อีเมล์	และท้ายที่สุดก็คือบัตรเครดิต	โดยที่มีเงื่อนไข	(เขียนอยู่ตัว
เล็กๆ)	ว่าหากคุณไม่ท�าการยกเลิกค�าสั่งซื้อภายใน	15	หรือ	30	วัน	
ถือว่าคุณต้องการสั่งซื้อสินค้าต่อไปเรื่อยๆ	ในราคาเต็ม	ซึ่งไม่ต้อง
บอกก็รู้ว่าราคาเต็มแพงมากๆ	 กว่าจะรู้ตัวว่าบัตรเครดิตถูกเรียก
เก็บเงินไปเท่าไร	สินค้าทดลองฟรีที่ได้มาอาจจะไม่คุ้มเลยก็ได้
	 การจะหลีกเลี่ยงร้านค้าออนไลน์จอมปลอมเหล่านี้ก็คือจะ
ต้องตระหนักว่า	 ไม่มีของฟรีในโลกนี้	 ไม่มีของถูกและดี	 ทางที่ดี
ควรเลือกหาซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับ
หนึ่ง	 โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็นร้านที่มีชื่อเสียง	และก่อนตัดสินใจซื้อ	
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ก็ควรท�าการบ้าน	โดยการค้นหาชื่อสินค้าหรือร้านค้าในกูเกิล	ว่ามีกรณีร้องเรียนจากคนอื่นก่อนหน้าเราหรือไม่	อย่างไร	และสุดท้ายต้อง
อ่านเงื่อนไขและข้อเสนอในหน้าเว็บไซต์ให้ละเอียด	ไม่ต้องห่วงว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเวลา	30	วินาทีที่ตั้งไว้	เพราะเมื่อคุณเปิดหน้าเว็บนี้อีกครั้ง	
เวลามันก็เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อยู่ดี
 
คุณคือผู้โชคดี!!! (Nigerian scam and Lottery scam)

	 บางครั้งคุณอาจไม่เชื่อสายตาตัวเอง	 เมื่อคุณได้อีเมล์แจ้งว่า	 คุณคือผู้โชคดีที่ได้รับเงินจากการสุ่มเลือกอีเมล์ขึ้นมา	 คุณจะได้รับ
เงนิเป็นจ�านวนมหาศาลจากผูท้ีอ้่างว่าเป็นนกัธรุกจิหรอืถงึขัน้เจ้าชายจากประเทศในทวปีอาฟรกิา	โดยในช่วงแรกๆ	มกัเป็นอเีมล์อ้างว่ามา
จากประเทศไนจีเรยี	จงึใช้ค�าเรียกการหลอกลวงท�านองเดียวกันนีว่้า	Nigerian	Scam	หรือบางครัง้กเ็ปน็อีเมลม์าจากกองมรดกของผู้ที่เรา
ไม่รูจ้กั	หรอืจากองค์กรการกศุลต่างๆ	การหลอกลวงประเภทนีม้มีานานแล้ว	แต่กป็รากฏว่ายงัมอียูใ่นปัจจบุนั		เนือ้หาในอเีมล์จะพยายาม
ขอให้เราส่งชื่อ	 ที่อยู่	 เลขที่บัญชีและข้อมูลส่วนตัวต่างๆ	 ไปให้เพื่อใช้ในการโอนเงินให้	 ตัวอย่างอีเมล์ข้างล่างนี้	 มีทั้งแบบตรงไปตรงมา	
ไม่มีการหลอกล่อใดๆ	ทั้งสิ้นดังแสดงข้างล่าง	

     

หรือบางครั้งก็แต่งเสมือนเป็นจดหมายอย่างเป็นทางการจากองค์กรหรือบริษัทต่างๆ		โดยข้างล่างนี้ระบุว่ามาจากสหประชาชาติ

Dear	Valuable	Winner,
United	Nations	(UN)	global	office	like	to	officially	congratulate	you	on	our	yearly	raffle	draw	that	was	
held	by	our	organization,	which	featured	you	as	the	second	place	winner.	This	promotion	is	been	
organized	each	year	to	promote	our	global	publicity	and	reputations	as	we	plan	to	exploit	more	
corners	of	the	World.	This	promotion	is	just	one	of	various	ways	we	are	presently	using	to	Achieve	this	
global	vision	of	ours.	Your	email	address	with	Winning	ID.(UNO-154/4456/011)	was	luckily	drawn	to	be	
this	year’s	second	place	winner	cash	prize	of	$550,000	(five	hundred	and	fifty	thousand)	United	States	
Dollars.	This	money	we	believe	will	enable	you	make	some	impact	in	the	society.	How	do	I	claim	my	
prize?	All	claim	will	be	verified	and	processed	by	our	agent,	you	are	therefore	required	to	file	an	
application	mail	notice	for	claim	to	our	claims	agent	and	representative	in	our	African	regional	office	
with	the	requested	information	below.		(จากนั้นก็จะขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัว)

	 ถ้าเราตกหลุมพรางส่งข้อมูลให้ไป	มิจฉาชีพก็จะเริ่มต้นหลอกล่อด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ	โดยส่วนใหญ่ก็คือก่อนจะด�าเนิน
การใดๆ	เพื่อโอนเงินจ�านวนมหาศาลให้เรา	จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	ค่าทนาย	ภาษีและอื่นๆ	ไม่น่า
เชื่อว่าบางคนถูกหลอกเงินไปกับมิจฉาชีพกลุ่มนี้แทบสิ้นเนื้อประดาตัว	เพียงเพราะหวังว่าจะได้รับโอนเงินล้านในภายหลัง	การป้องกันที่ดี
ที่สุดก็คือ	 ไม่ควรหลงเชื่อกลยุทธ์ใดๆ	 ที่มีคนแปลกหน้าอ้างตัวและเสนอจะให้ผลประโยชน์จ�านวนมหาศาลโดยไม่มีที่มาที่ไปอันสมควร	
รวมทั้งไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ	ทั้งสิ้นแก่คนแปลกหน้าทั้งสิ้น
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ฟิชชิ่ง (Phishing) 

	 ฟิชชิ่ง	 เป็นค�าที่เลียนเสียงมาจาก	Fishing	 (ตกปลา)	
เนื่องจากวิธีการที่มิจฉาชีพใช้หลอกเหยื่อให้ติดกับและเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวให้กับมิจฉาชีพ	 วิธีการฟิชชิ่งจะเริ่มต้นจากการส่ง
อเีมล์ไปยงัลกูค้าของธนาคารหรอืบรษิทัการเงนิทีน่่าเชือ่ถอื	เนือ้หา
ในอเีมล์มกัจะขอให้ผูเ้ป็นสมาชกิลอ็กอนิเข้าระบบใหม่	โดยอ้างเหตุ
ต่างๆ	 เช่น	 แจ้งว่าขณะนี้มีการเบิกเงินเกินจ�านวนจากบัญชีของ
ท่านหรือธนาคารก�าลังปรับปรุงระบบขอให้ลูกค้าเข้าไปแก้ไขรหัส
ผ่าน	และตอนท้ายของอเีมล์จะมลีงิค์เพือ่ให้ลกูค้าคลกิไปทีเ่วบ็ไซต์
ดังกล่าวโดยตรง	 หรือบางครั้งก็หลอกว่ามาจากหน่วยงานรัฐ	
สรรพากร	ศาลหรืออื่นๆ	เพื่อหลอกให้เหยื่อตกใจและรีบคลิกไปที่
ลิงค์เพื่อตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น	หัวใจของกลลวงฟิชชิ่งคือ	การ
ใช้	URL	ทีเ่หมอืนหน้าเวบ็ไซต์ให้เหมอืนของแท้	ท�าให้เหยือ่หลงเชือ่
และกรอกข้อมลูส่วนตวัและรหสัลงไป	ในช่วงแรกๆ	มจิฉาชพีเพยีง
ใช้	URL	ที่ดูเหมือนกับบริษัทของแท้แต่อาจสะกดต่างกัน	โดยสร้าง
หน้าเว็บไซต์เลียนแบบให้เหมือนกัน	 ต่อมามีการพัฒนาเอา
โปรแกรมจ�าพวกโทรจัน	(Trojan)	และมัลแวร์	(Malware)	ที่บันทึก
การพิมพ์	(Keylogger)	ท�าให้การขโมยแนบเนียนยิ่งขึ้น	เพราะไม่
ต้องรอให้เหยื่อหลงกล
	 เมือ่เหยือ่คลกิลงิค์ไปทีเ่วบ็ไซต์แล้วใส่รหสัข้อมลูส่วนตวัใน
เวบ็ไซต์ปลอมดงักล่าว	โดยการคลกิลงิค์บนอเีมล์ทีไ่ด้รบั	โปรแกรม
นี้จะติดตั้งตัวเองผ่านช่องโหว่ของโปรแกรมเบราเซอร์และรอวันที่
เหยือ่จะเปิดเวบ็ไซต์จรงิๆ	ขึน้มา	วธินีีเ้หยือ่จะถกูขโมยรหสัส่งกลบั

ไปยังมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัว	 แม้ว่าจะเหยื่อจะยังคงเปิดเว็บไซต์ของ
จริงและท�าธุรกรรมได้ตามปกติก็ตาม	 เพราะโปรแกรมได้บันทึก
การพมิพ์ทัง้ชือ่ผูใ้ช้และรหสัในขณะทีเ่หยือ่กรอกข้อมลูดงักล่าวบน
เว็บไซต์ไว้หมดแล้ว
	 การป้องกันที่ดีที่สุดคือ	ไม่ควรคลิกเว็บไซต์ที่มากับอีเมล์ที่
เราไม่รู้จัก	 ถ้าเป็นอีเมล์ที่มาจากธนาคารหรือหน่วยงานรัฐใดๆ	
ก็ตามให้ใช้โทรศัพท์ในการติดต่อกลับ	หน่วยงานเหล่านี้ส่วนใหญ่
ตระหนักดีถึงปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตและมีนโยบาย
ไม่ติดต่อลูกค้าทางอีเมล์อยู่แล้ว	 นอกจากนั้นการติดตั้งโปรแกรม
ป้องกนัไวรสัและสปายแวร์ต่างๆ	กเ็ป็นอกีเกราะป้องกนัหนึง่ทีอ่าจ
ช่วยป้องกันในยามพลั้งเผลอ
	 รปูแบบและวธิกีารทีม่จิฉาชพีน�ามาใช้ในการหลอกล่อเหยือ่
ให้ตกหลมุพรางมมีากมายมหาศาล	แต่วตัถปุระสงค์หลกักค็อืการ
ขโมยข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อเพื่อน�าไปหาประโยชน์	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรหัสประจ�าตัวและเลขที่บัตรเครดิตคือเป้าหมายหลัก	 ถึง
แม้ว่าประโยชน์จากเว็บไซต์	 อีเมล์และโปรแกรมต่างๆ	 บน
อินเทอร์เน็ตจะช่วยอ�านวยความสะดวกต่อการติดต่อสื่อสารและ
เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจอีกช่องทางหนึ่ง	 แต่ก็ควรระลึกไว้
เสมอว่าในอกีด้านหนึง่	อาชญากรไซเบอร์กพ็ยายามพฒันาสารพดั
วิธีทั้งแบบตื้นเขินและแบบซับซ้อนเพื่อหลอกผู้ใช้งานอย่างเราๆ
ท่านๆ	และหวังว่าข้อมูลที่ได้น�าเสนอไปจะเป็นประโยชน์ในการใช้
งานอย่างระมัดระวังต่อไป
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