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“อยากรู
อยากรู้ อะไร อยากหาอะไร หาได้ จากในอินเทอร์ เน็ต” เป็ นประโยคทีเป็
เป็ นความจริ งสําหรั บทุกคนใน
คน
ปั จจุบนั และเป็ นทียอมรับอย่างชัดเจนว่
เจน า “อินเทอร์ เน็ต” เป็ นส่วนสําคัญทีขาดไม่ได้ สําหรับชีวิตประจําวันของนักธุรกิจ
ในยุคไซเบอร์ นี  นักธุรกิจรุ่ นใหม่ใช้ อิอนิ เทอร์ เน็ตสําหรับค้ นหาข้ อมูล ติดต่อสือสารในทางธุธุรกิจการค้ า หรื อแม้ แต่ใช้ คลิก
เดียวเพือชอปปิ งซื อสินค้ าส่วนตัว ด้ วยความเคยชินจึงอาจลืมไปว่า แม้ ว่าอินเทอร์ เน็ตจะช่ช่วยอํ
ย านวยความสะดวกและ
สร้ างประโยชน์ทางธุรกิจแก่ผ้ ใู ช้ แต่อาจเป็
อาจเป็ น “ภัยร้ าย” ทีแทรกซึ
แทรกซึมตามมาโดยทีผ้ ใู ช้ ไม่ทนั ได้ ระวังตัว
ปั จจุบันการติดต่อทําธุรกิจการค้ าผ่านทางอิ
นทาง นเทอร์ เน็ตเป็ นทีนิยมแพร่ หลายมาก โดยเฉพาะอย่างยิงการทํา
การค้ าระหว่างประเทศ ทังที
 คคู่ ้ าอาจไไม่ร้ ู จกั หน้ าตากันมาก่อน หรื ออาจจะเป็ นคูค่ ้ าทีมีความสนิทสนมและไว้ เนื อเชือใจกัน
เนืองจากติดต่อกันมาเป็ นเวลานาน ซึง ในการติดต่อสือสารมักจะใช้ อีเมลเป็
เป็ นสือกลางในการเจรจาตกลงทางธุ
กลางในการเจรจา
รกิจ การ
สัง ซื อสินค้ า หรื อแม้ กระทัง การยืนยันชําระเงิ
ระ นค่าสินค้ า จนอาจเป็ นช่องทางให้ บุบคุ คลกลุ่มหนึงใช้ โลกอินเทอร์ เน็ตเป็ น
เครื องมือในการทํามาหากิน โดยอาศั
อาศัยเทคนิคความสามารถทางคอมพิวเตอร์ พฒ
ั นาตัวเป็ น “แฮ
แฮกเกอร์ ” ทําหน้ าทีล้วงลับ
ข้ อมูลทางธุรกิจ หรื อปลอมตัวเป็ นกิกิจการใหญ่ในต่างประเทศหลอกลวงคู่ค้าโดยตรง เพือแสวงหาผลประโยชน์ (เงิน)
เข้ าสูต่ นเอง
หลายๆ ท่านอาจคิดว่าตนเองรู
เองรู้ เรื องการหลอกลวงผ่
งการหลอ
านอินเทอร์ เน็ตดีอยู่แล้ ว เพราะว่ามีเรื องราวประสบการณ์
ของผู้ประสบเหตุการณ์จริ งถ่ายทอดให้ เห็นอยู่ทวั ไป แต่ท่ทา่ นทังหลายก็

ไม่ควรประมาท เนืองจากการแข่
งจาก
งขันทางการค้ า
รุ นแรงมากขึ นและมีความต้
ความต้ องการขยายธุรกิจเป็ นแรงขับสําคัญในการหาลูกค้ าใหม่ๆ เพิมมากขึ น ในขณะเดียวกันก็
ทําให้ ผ้ ูไม่ประสงค์ ดีมีโอกาสมากขึน ในการหลอกลวงทางอิ
ในการหลอกลวงทาง นเทอร์ เน็ต และทีที สําคัญ อย่าลืมว่า ทุกวันนี ผ ้ ูร้ายทาง
อินเทอร์ เน็ตสามารถพัพัฒนากลเม็ดหลอกลวงผู้อืนอย่างไม่หยุดยังได้
ง เช่นกัน

ในช่วงครึงปี แรกทีผ่านมา มีผ้ ูส่งออกหลายรายขอให้ ทางธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
หรื อ EXIM BANK ช่วยตรวจสอบข้ อมูลคู่ค้าซึง ส่วนใหญ่จะเป็ นผู้นําเข้ าจากประเทศในทวีปแอฟริ กา เนืองจากได้ รับ
การติดต่อโดยตรงจากต่างประเทศทางอีเมลว่าสนใจจะสัง ซื อสินค้ าจํานวนมาก ขณะทีผ้ ูส่งออกไม่มีความมัน ใจว่าผู้ที
ติดต่อมานันมี
 ตวั ตนจริ งหรื อไม่ จึงขอใช้ บริการประเมินความเสียงผู้ซือ /ธนาคารผู้ซือ กับ EXIM BANK ซึง ผลจาก
การตรวจสอบข้ อมูลผู้นําเข้ าหลายสิบรายดังกล่าว พบว่าผู้ทีแสดงความประสงค์จะซื อสินค้ าทังหมดเป็

นนักหลอกลวง
หากผู้ส่งออกไม่ได้ ตรวจสอบกับ EXIM BANK ก่อนและหลงกลเชือนักหลอกลวงเหล่านี  เมือทําการติดต่อกลับและ
แสดงท่าทีว่าสนใจจะทํ าธุรกิจด้ วย นักหลอกลวงเหล่านัน จะเริ มดําเนินการขัน ต่อๆ ไป เช่น ขอเงินล่วงหน้ าในการ
ติดต่อและดําเนินการนําเข้ าในประเทศนัน ๆ และเมือมีการส่งมอบสินค้ า นักหลอกลวงชัน เซียนก็จะเชิดสินค้ าไปใน
ทีสดุ ทังนี
  ไม่เพียงเฉพาะผู้สง่ ออกเท่านันที
 ต้องระมัดระวัง ท่านทีเป็ นผู้นําเข้ าก็ควรตระหนักในเรื องเหล่านี ด้ วยเช่นกัน
นอกจากการโกงแบบตรงๆ ดังกล่าวแล้ ว การโกงทางอินเทอร์ เน็ตทีเป็ นกรณีคลาสสิก คือ การทีบุคคลทีสาม
เข้ าแฮกอีเมลของคูค่ ้ า และใช้ กลวิธีปลอมตัวเป็ นผู้สง่ ออกไทย โดยทีผ้ ูนําเข้ าในต่างประเทศคาดไม่ถึง เพือหลอกให้ ค่คู ้ า
ทีเป็ นผู้นําเข้ าต่างประเทศโอนเงินค่าสินค้ าเข้ าบัญชีธนาคารเลขทีใหม่แทนบัญชีเดิม ซึง โดยส่วนใหญ่กรณีนี มักเกิดกับ
คู่ค้าทีติดต่อธุรกิจกันมาพอสมควร และผู้ไม่หวังดีเหล่านี ติดตามข้ อมูลของคู่ค้ามาระยะหนึงจนรู้ พฤติกรรมของคู่ค้า
และเมือสบโอกาสก็จะแฮกอีเมลในขันตอนการชํ

าระเงินค่าสินค้ า
กรณีแบบนี ก็เกิดขึ นต่อเนืองเป็ นประจํา ผมขอยกตัวอย่างทีเกิดขึ นในปี นี  คือ บริ ษัทส่งออกเครื องประดับอัญมณี
ไทยทําการค้ ากับผู้นําเข้ าในยุโรปมานานหลายปี โดยใช้ อีเมลในการเจรจาตกลงธุรกิจเสมอมาและการค้ าราบรื นมา
โดยตลอด ไม่เคยเกิดปั ญหาหรื ออุปสรรคใด ๆ แต่เมือต้ นปี ทีผ่านมาบริ ษัทผู้นําเข้ าในยุโรปได้ รับอีเมลซึง มีชืออีเมลและ
ชือผู้ส่งในตอนท้ ายของอีเมลเป็ นชือเดียวกันกับคนไทยทีเคยติดต่อค้ าขายกันเป็ นประจํา แจ้ งว่าให้ โอนเงินค่าสินค้ า
ตามงวดทีต้องชําระเข้ าบัญชีธนาคารทีเปิ ดใหม่ โดยอ้ างว่าบริ ษัทผู้ส่งออกอยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีภายใน และ
ไม่สะดวกทีจะตรวจสอบเงินทีโอนเข้ ามาในบัญชีเก่าได้ จึงขอให้ ใช้ บญ
ั ชีใหม่ในการโอนเงินแทน ซึง บริ ษัทผู้นําเข้ าก็ได้
ขอการยืนยันผ่านอีเมล ซึง เมืออีเมลโดนแฮกแล้ วก็ได้ รับคํายืนยันจากผู้ร้ายนัน เอง จึงได้ ดําเนินการโอนเงินเข้ าบัญชี
ใหม่ดงั กล่าว เมือเวลาผ่านไประยะหนึง เมือผู้สง่ ออกฝ่ ายไทยยังไม่ได้ รับเงินค่าสินค้ า และไม่ได้ รับการติดต่อทางอีเมล
อีกเลย จึงได้ โทรศัพท์ สอบถามผู้นําเข้ า ทังสองฝ่

ายจึงได้ ร้ ู ว่ามีบุคคลทีสามปลอมแปลงอีเมลของบริ ษัทผู้ส่งออกไทย
เพือใช้ สนทนาลวงหลอกให้ บริ ษัทผู้นําเข้ าโอนเงินเข้ าในบัญชีของแฮกเกอร์ และเมือตรวจสอบกลับไปยังธนาคารนันก็

ทราบว่าได้ ปิดบัญชีไปแล้ ว
หลายคนคงคิดว่าเหตุการณ์ ลกั ษณะนี ไม่น่าจะเกิดขึ นได้ ง่าย จะเป็ นไปได้ หรื อทีจะมีใครมาแอบใช้ อีเมลของ
เราไปสนทนากับคนอืน? ในเมือนีคืออีเมลส่วนตัวทีเราใช้ เองเป็ นประจําทุกวัน สําหรับการติดต่อธุรกิจการค้ าทางอีเมล
หากได้ รับการติดต่อขอเปลียนแปลงข้ อมูลใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิงข้ อมูลทีสําคัญ เช่น การส่งมอบสินค้ า การชําระเงิน
ควรมีการโทรศัพท์ตรวจสอบกับคูค่ ้ าเพือยืนยันความถูกต้ องทุกครัง ก่อนทําการโอนชําระเงินต่างๆ อย่างน้ อยก็เป็ นการ
ยืนยันว่าได้ ทราบการเปลียนแปลงข้ อมูล และควรมีการเปลียนรหัสผ่าน (Password) อย่างสมําเสมอ เพือความ
ปลอดภัยในการใช้ งานอีเมลในการค้ า รวมทังเมื
 อเกิดปั ญหาแล้ วผู้สง่ ออกไม่ควรยอมรับกับผู้ซื อว่ามีผ้ แู ฮกอีเมลของตน
และควรรี บแจ้ งความกับตํารวจเพือดําเนินการร่ วมกับผู้นําเข้ า และเพื อรั กษาสถานะหนีท ีผ้ ูนําเข้ าต่างประเทศต้ อง
ชําระค่าสินค้ าให้ คงอยู่ตอ่ ไป

เส้ นทางทุกสายไม่ได้ ราบเรี ยบเสมอไป โดยเฉพาะ “เส้ นทางแห่งธุรกิจการค้ า” นันมี
 อปุ สรรคและความท้ าทาย
ทีรอคอยผู้ทีจะคว้ าชัยชนะในวงการธุรกิจ การก้ าวเดินไปข้ างหน้ าด้ วยความระมัดระวังเป็ นสิงทีไม่ควรละเลยแต่อย่าง
ใด ประสบการณ์ของตนเองและผู้อืนจะเสริ มสร้ างให้ นกั ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ ง และสามารถยืนหยัดได้ ในเส้ นทาง
แห่งธุรกิจการค้ าสายนี อย่างมัน คง หากเกิดความประมาทก็จะส่งผลให้ ธุรกิจเกิดความเสียหายเสมอ

