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“คลิก” เลือกสินค้าและจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์ แม้จะอยูแ่ ห่งหนต�ำบลใด สินค้านัน้
ก็จะส่งมาถึงมือเราทันที
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1.1 ฉลาดรู้อินเทอร์เน็ต
เราอาจนึกไม่ถงึ ว่า “อินเทอร์เน็ต” ทีม่ ปี ระโยชน์
มากมายนั้นอาจมีภัยอันตรายซุกซ่อนอยู่ ทุกๆ ครั้งที่คลิก
สั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต หรือกรอกข้อมูลลงบนเว็บไซต์
ก็อาจมีผู้ไม่หวังดีมาท�ำการดักจับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูล
ที่ส�ำคัญอื่นๆ ของเราไปได้
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บทที่ 1 เกาะกระแสโลกไซเบอร์

ประเทศไทยน�ำอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นเวลานานแล้ว และเริ่ม
ได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถใช้บริการต่างๆ
มากมาย เช่น
• World Wide Web หรือ WWW เป็นบริการ
ที่ท�ำให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ
• อี เ มล (e-Mail) เป็นบริการส่งจดหมายในรูปแบบ
แฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้รับ
• Chat เป็นบริการส่งข้อความไปยังผูร้ บั ได้ เหมือนกับการส่ง
SMS บนโทรศัพท์มือถือ
• โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นบริการส่งเสียงและภาพ
เพื่อพูดคุยกันได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

11

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
ฉบับ...รู้ทันภัยไซเบอร์
12

อินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทในชีวติ ประจ�ำวันของเรา เราสามารถส่งข้อความพร้อม
รูปภาพหรือวิดีโอไปถึงเพื่อนได้อย่างง่ายดาย การซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ท�ำได้โดย
ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านเช่นเดียวกับการพบเพื่อนใหม่ๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต
ด้วยข้อดีต่างๆ ท�ำให้ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นตลอดเวลา แต่ของทุกอย่าง
ในโลกย่อมมีทงั้ ข้อดีและข้อเสีย มีทงั้ ด้านบวกและด้านลบ อินเทอร์เน็ตก็อาจน�ำมาซึง่
ปัญหาต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน เราอาจเคยได้ยินข่าวต่างๆ เกี่ยวกับการล่อลวง หรือ
การฉ้อฉลทางอินเทอร์เน็ต เช่น การสัง่ ซือ้ สินค้าแบบทีต่ อ้ งโอนหรือจ่ายค่าสินค้าไปก่อน
แต่ผขู้ ายกลับไม่สง่ สินค้าตามทีต่ กลงกัน อย่างกรณีทเี่ กิดขึน้ ในช่วงต้นปี 2556 ทีม่ กี ารหลอก
ขายตุก๊ ตาเฟอร์บี้ โดยผูซ้ อื้ ต้องโอนเงินเข้ามาก่อน แต่สดุ ท้ายแล้วก็ไม่มกี ารส่งมอบสินค้า
แต่อย่างใด สร้างความเสียหายมูลค่าหลายล้านบาท หรือข่าวเกี่ยวกับคนร้ายล่อลวง
คนที่เพิ่งรู้จักไปท�ำมิดีมิร้าย อย่างกรณีที่มีชายคนหนึ่งใช้ช่องทางของโซเชียลเน็ตเวิร์ก
หลอกคนอื่นว่าช่วยให้เข้าสู่วงการบันเทิงได้ แต่สุดท้ายก็หลอกคนเหล่านั้นไปข่มขืน
อันตรายเหล่านี้จริงๆ แล้วไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ต แต่เป็นเพราะผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเองที่น�ำไปใช้กันผิดๆ เราจึงควรรู้ เข้าใจ และระมัดระวังเพื่อที่จะได้
ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ใช้งานในทางที่ผิด และได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด

1.2 รู้ทันภัยไซเบอร์
การท�ำอีคอมเมิร์ซให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยมีความส�ำคัญมาก
ต่อการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั นักช้อปออนไลน์ทกุ ๆ คน สถิตขิ อ้ มูลภัยคุกคาม
ไซเบอร์ปี 2557 ที่รวบรวมโดย ThaiCERT ซึ่งเป็นศูนย์ประสานการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
ETDA ส�ำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ท�ำให้
เรารู้ว่าภัยคุกคามออนไลน์ 3 ล�ำดับแรกในปีนี้คือ การโจมตีด้วยโปรแกรม
ไม่พึงประสงค์ (Malicious Code) การหลอกลวงออนไลน์ (Fraud) เพื่อ
การได้มาซึ่งข้อมูลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น และการพยายามบุกรุกเข้าไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น (Intrusion) อาจจะเพื่อดึงข้อมูลของเจ้าของ
เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ

26.4%

40.1%

Abusive Content (0.2%)
Availability (0.2%)
Fraud (26.4%)
Information Gathering (1.1%)
Intrusion Attempts (11.9%)
Intrusions (19.8%)
Malicious Code (40.1%)
Other

11.9%

สถิติภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ต 2557 โดย ThaiCERT ภายใต้ ETDA*

*ข้ อ มู ล จากศู น ย์ ป ระสานการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบ
คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) ภายใต้การดูแลของ ส�ำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. (ETDA)

บทที่ 1 เกาะกระแสโลกไซเบอร์

19.8%
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เนื่องจากสังคมอินเทอร์เน็ตหรือโลกไซเบอร์เปิดกว้างให้ผู้ใช้ทุกคนเข้ามาใช้
งานได้ โดยทีส่ ว่ นใหญ่ไม่จำ� เป็นต้องมีการยืนยันตัวตน นัน่ คือไม่วา่ จะเป็นผูใ้ ช้รปู แบบใด
คนดีหรือคนร้ายก็สามารถเข้ามาใช้งานได้ทั้งนั้น อีกทั้งสังคมอินเทอร์เน็ตบางส่วน
ยังไม่สามารถมองเห็นซึง่ กันและกันได้ เราไม่สามารถรูไ้ ด้เลยว่าผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทีเ่ ราคุย
หรือติดต่ออยูด่ ว้ ยนัน้ เป็นใคร หรือถึงแม้จะรูก้ ไ็ ม่สามารถแน่ใจได้วา่ ตัวตนทีแ่ ท้จริงนัน้
เป็นคนคนเดียวกับที่เราเข้าใจหรือไม่ ดังนั้น จึงมีทั้งคนดีและคนร้ายเข้ามาอยู่ร่วมกัน
ในสังคมนี้ แต่การที่อินเทอร์เน็ตนั้นมีข้อดีและประโยชน์อยู่มาก การเรียนรู้ถึงภัยที่
เคยมีมาในอดีตจึงเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นอย่างมาก เพือ่ ทีเ่ ราจะได้เข้าใจและใช้อนิ เทอร์เน็ตได้
อย่างระมัดระวัง
จากปัญหาที่มีการแจ้งจากผู้ใช้ต่างๆ อาจจะแบ่งภัยอันตรายหรือปัญหา
บนอินเทอร์เน็ตออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกันคือ “ภัยทีเ่ กิดกับตัวคน” และ“ภัยทีเ่ กิดกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ” บนอินเทอร์เน็ตนั่นเอง

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
ฉบับ...รู้ทันภัยไซเบอร์
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ภัยที่เกิด
กับตัวคน
ภัยทีเ่ กิดกับตัวคนมักเกิดจากการหลอกลวง กลัน่ แกล้ง ซึง่ อาจท�ำให้ผเู้ สียหาย
เกิดความอับอาย เสียเงินหรือทรัพย์สิน หรืออาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต เช่น
• การหลอกลวงในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ส่วนใหญ่จะอยู่
ในรูปแบบของการหลอกลวง (Fraud) โดยผู้ขายที่ไม่หวังดีมักจะให้ลูกค้าจ่าย
ค่าสินค้ามาก่อน แต่ไม่ส่งสินค้า หรือส่งสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพไปให้
• การสร้างเว็บไซต์ปลอม หรือทีน่ ยิ มเรียกกันว่า Phishing Web
ทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกับเว็บไซต์จริงทุกประการ ก็เป็นอีกตัวอย่างของภัยคุกคามแบบ
Fraud เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมนี้ ก็อาจหลงเชื่อและกรอกข้อมูลส�ำคัญๆ ลงไป
เช่น เว็บไซต์ปลอมอาจจะสร้างมาให้เหมือนกับเว็บไซต์ของธนาคาร เมือ่ ผูใ้ ช้เข้าไปยัง
เว็บไซต์กจ็ ะท�ำการกรอกข้อมูล Username และ Password ซึง่ เจ้าของเว็บไซต์ปลอม
สามารถน�ำไปใช้เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ธนาคารจริงได้
• การจ่ายค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต มักจะมีภัยอันตรายในรูปแบบ
ของความพยายามเก็บข้อมูลของระบบและผู้ใช้ (Information Gathering) โดยมี
ทั้งฝ่ายผู้ซื้อหลอกลวงผู้ขายและผู้ขายหลอกลวงผู้ซื้อ เช่น หลอกขายสินค้า
แล้วขอหมายเลขบัตรเครดิตและรหัสแล้วน�ำไปท�ำบัตรปลอมเพือ่ ซือ้ สินค้าอีกต่อหนึง่
บทที่ 1 เกาะกระแสโลกไซเบอร์

หากสังเกตให้ดีจะพบว่าภัยอันตรายต่อตัวคนนั้นมักเกิดขึ้นจากตัวผู้ใช้เอง
ซึ่งหากเรามีความเข้าใจและรู้จักใช้งานกันอย่างระมัดระวังก็จะสามารถหลีกเลี่ยง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้
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ภัยที่เกิด

กับเครื่องคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ต่างๆ

ภัยเหล่านี้เกิดจากการโจมตีโดยผู้ไม่หวังดีที่อาจต้องการเจาะเข้ามายังเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ซึง่ เป็นภัยในกลุม่ อินทรูชนั่ (Intrusion) โดยกลุม่ คน
ทีม่ ชี อื่ ว่า แฮ็กเกอร์ (Hacker) ผูช้ นื่ ชอบค้นหาช่องโหว่ของระบบเครือข่ายต่างๆ และพยายาม
เจาะเข้าไปยังเครื่องแม่ข่าย หรือเครื่องอื่นๆ ในระบบเครือข่าย ซึ่งมีทั้งกลุ่มแฮ็กเกอร์
ทีไ่ ม่ได้ประสงค์รา้ ยใดๆ เพียงแค่ตอ้ งการจะทดสอบความรูข้ องตนเองและพยายามช่วยเหลือ
ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ดูแลเครือข่ายถึงช่องโหว่ที่มีอยู่ และกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่ประสงค์ร้าย
ต้องการจะเจาะระบบเครือข่ายเพื่อลักลอบดึงข้อมูลส�ำคัญออกมา เช่น

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
ฉบับ...รู้ทันภัยไซเบอร์
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• การปล่อยโปรแกรมไวรัส (Virus) มาทางอินเทอร์เน็ต ท�ำให้
เครือ่ งทีไ่ ด้รบั ไวรัสใช้งานผิดปกติ หรือบางตัวอาจจะลบข้อมูลทัง้ หมด ไวรัส
คอมพิวเตอร์เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อขัดขวางการท�ำงานของคอมพิวเตอร์
ท�ำให้เหมือนว่าใช้งานกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้ จนกระทั่งท�ำลายแฟ้มข้อมูล
หรือท�ำให้คอมพิวเตอร์ทำ� งานผิดปกติไปจากเดิม ส่วนการติดไวรัสอาจเกิดจาก
การน�ำเอาดิสก์ที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปใช้อีกเครื่องหนึ่ง หรืออาจผ่าน
ระบบเครือข่ายหรือระบบสื่อสารข้อมูล โดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต
นอกจากนี้ โปรแกรมไวรัสบางประเภทยังสามารถเข้าควบคุมการท�ำงาน
ของอุปกรณ์ในเครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสได้ด้วย เช่น อาจจะ
ท�ำการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่แฮ็กเกอร์
สามารถควบคุมได้ แล้วจึงท�ำการลักลอบเจาะข้อมูลที่ตนเองต้องการ
• สแปมเมล (Spam Mail) คือ ข้อความทีส่ ง่ เข้ามายังอีเมล
ซึง่ จะเป็นข้อความที่มีทั้งการหลอกลวงต่างๆ หรือมีการแนบไฟล์ที่เป็น
อันตราย เช่น ไฟล์ที่เป็นโปรแกรมไวรัส ดังนั้น สแปมเมลจึงเปรียบเสมือน
กับพาหะชั้นดีที่จะน�ำพาภัยคุกคามต่างๆ เข้ามาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

• โปรแกรมม้าโทรจัน (Trojan Horse) ถูกเขียนขึน้ มาให้เหมือนเป็น
โปรแกรมทัว่ ไป เพือ่ หลอกผูใ้ ช้ให้เรียกใช้งาน เมือ่ ถูกเรียกขึน้ มาแล้วก็จะเริม่ ท�ำลาย
หรือสร้างปัญหาตามที่โปรแกรมได้ก�ำหนดไว้ทันที แฮ็กเกอร์สร้างโปรแกรมนี้
เพื่อที่จะล้วงความลับของระบบคอมพิวเตอร์บุคคลอื่น ม้าโทรจันนี้อาจจะถือว่า
ไม่ใช่ไวรัส เพราะเป็นโปรแกรมทีถ่ กู เขียนขึน้ มาโดดๆ และจะไม่มกี ารเข้าไปติดใน
โปรแกรมอื่นเพื่อส�ำเนาตัวเอง แต่จะใช้ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้เป็นตัว
แพร่ระบาดซอฟต์แวร์ที่มีโปรแกรมอยู่ในนั้น
ภัยอันตรายในรูปแบบอินทรูชั่น (Intrusion) เหล่านี้ต้องป้องกันในระดับ
องค์กรหรือระดับเครือข่าย นั่นคือผู้ใช้ทั่วไปอย่างเราๆ อาจจะไม่สามารถป้องกัน
ปัญหาเหล่านี้ได้หากไม่มีการดูแลจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ดี แต่ก็
ไม่ต้องเป็นกังวลเกินไป เพราะแนวทางหนึ่งที่ท�ำได้ก็คือการติดตั้งอุปกรณ์และ
ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันการบุกรุกจากภายนอก
ซึ่งจะได้แนะน�ำกันต่อไป
แม้ว่าอินเทอร์เน็ตอาจจะมีภัยคุกคามต่างๆ อยู่บ้าง แต่หากใช้งานกัน
อย่างมีความรู้ความเข้าใจ ปัญหาภัยคุกคามเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากต่อการ
รับมือแต่อย่างใด

บทที่ 1 เกาะกระแสโลกไซเบอร์
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1.3 แนวทาง
“10 ไม่ ” สกัดภัยออนไลน์
แม้ว่าโลกไซเบอร์จะมีอันตรายอยู่บ้าง แต่ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ก็สามารถป้องกันได้
หากเราใช้งานอย่างระมัดระวังและรู้เท่าทัน โดยลองมาปฏิบัติตามแนวทาง “10 ไม่”
สกัดภัยออนไลน์กันดีกว่า

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
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1. “ไม่ใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ระวัง” ก่อนเปิดเครือ่ งให้รตู้ วั เสมอว่าเราอยูท่ ไี่ หน
อยูท่ บี่ า้ น ทีท่ ำ� งาน หรือทีส่ าธารณะ และระมัดระวังการใช้งานตัง้ แต่เริม่ เปิดเครือ่ ง ก่อน Login
เข้าใช้งานต้องมั่นใจว่าไม่มีใครแอบดูรหัสผ่านของเรา เมื่อไม่ได้อยู่หน้าจอควรล็อกหน้าจอ
ให้อยู่ในสถานะที่ต้อง Login เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้
และตระหนักอยู่เสมอว่าข้อมูลความลับและความเป็นส่วนตัวอาจถูกเปิดเผยได้เสมอ
ในโลกออนไลน์ แม้จะระมัดระวังมากเพียงใดก็ตาม
2. “ไม่ตั้ง Password ที่ง่ายต่อการคาดเดา” ควรมีความยาวไม่ต�่ำกว่า
8 ตัวอักษร ทั้งตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และอักขระต่างๆ โดยตั้งให้ไม่ตรงกับ
ความหมายในพจนานุกรม เพือ่ ให้เดาได้ยากมากขึน้ และการใช้งานอินเทอร์เน็ตทัว่ ไป เช่น
การ Login ระบบอีเมล (e-Mail) ระบบสนทนาออนไลน์ (Chat) รวมทั้งเว็บไซต์ที่เรา
เป็นสมาชิกอยู่ ทางที่ดีก็ควรใช้ Password ที่ต่างกันบ้างพอให้จ�ำได้
3. “ไม่ใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่สังเกตความเปลี่ยนแปลง” เช่น สังเกตว่า
ขณะเปิดเครื่องมีโปรแกรมแปลกๆ ที่เปิดขึ้นมาเองพร้อมๆ กับการเปิดเครื่องหรือไม่
หรือถ้าดูไม่ทันจริงๆ ให้สังเกตระยะเวลาเปิดเครื่อง หากนานผิดปกติอาจเป็นไปได้ว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดปัญหาจากไวรัส หรืออื่นๆ ได้
4. “ไม่ใช้งานคอมพิวเตอร์โดยไม่อปั เดต” ควรหมัน่ ตรวจสอบและอัปเดต
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน
โดยเฉพาะโปรแกรมป้องกันภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Anti-Virus และ
ควรใช้ระบบปฏิบตั กิ ารและซอฟต์แวร์ทมี่ ลี ขิ สิทธิถ์ กู ต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ควรอัปเดต
อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (เช่น Internet Explorer, Google Chrome หรือ Mozilla
Firefox) ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากไวรัสหรือโปรแกรมอันตรายต่างๆ ในสมัยใหม่
มักพึ่งพาช่องโหว่ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ท�ำให้สร้างปัญหาขึ้นได้

5. “ ไม่ ล งซอฟต์ แ วร์ ม ากเกิ น จ� ำ เป็ น ” โดยเฉพาะโปรแกรม
ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมาย เพราะชุดซอฟต์แวร์เหล่านี้อาจจะมีโปรแกรมแฝง
ไม่พึงประสงค์ติดมาด้วยก็ได้
6. “ไม่ควรเข้าเว็บไซต์เสี่ยงภัย” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาในเชิง
ไม่สร้างสรรค์ เช่น เว็บไซต์ลามกอนาจาร เว็บไซต์การพนัน เว็บไซต์ที่มีหน้าต่าง
Pop-Up ขึน้ หลายเพจ เว็บไซต์ทมี่ ชี อื่ Domain ยาวและมีอกั ขระพิเศษมากผิดปกติ
หากหลีกเลี่ยงการเข้าเว็บที่มีลักษณะดังกล่าวไม่ได้ก็ควรตั้งสติให้รอบคอบ และ
ใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ
7. “ไม่ ท� ำ ธุ ร กรรมออนไลน์ โ ดยไม่ สั ง เกตสั ญ ลั ก ษณ์ แ สดง
ความมั่นคงปลอดภัย” เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่มั่นคงปลอดภัยควรมีการเข้ารหัส
ข้อมูล เพื่อป้องกันการดัก Username และ Password ในเวลาที่ทำ� การ Login
เข้าใช้บริการอีคอมเมิร์ซ ซึ่งแนวทางหนึ่งที่จะสังเกตได้คือ สังเกตแถบที่อยู่ใน
เบราว์เซอร์ เริม่ ต้นด้วย https:// ซึง่ เป็นสัญญาณว่าการเชือ่ มต่อไปยังเว็บไซต์มกี าร
เข้ารหัสและต้านการสอดแนมหรือการปลอมแปลงสูงขึ้น และบางเบราว์เซอร์
มีไอคอนรูปกุญแจล็อกในแถบทีอ่ ยูข่ า้ งๆ https:// เพือ่ ระบุชดั เจนขึน้ ว่าการเชือ่ มต่อ
ของเรามีการเข้ารหัสและมีการเชื่อมต่ออย่างมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น
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19

8. “ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวลงบนโซเชียลเน็ตเวิรก์ ” ชือ่ ทีใ่ ช้ควรเป็น
ชือ่ เล่นหรือฉายาทีก่ ลุม่ เพือ่ นรูจ้ กั และไม่ควรเปิดเผยข้อมูล เช่น เลขทีบ่ ตั รประชาชน
เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว หมายเลขบัตรเครดิต หากจ�ำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว
ให้สงั เกตว่าเว็บไซต์นนั้ น่าเชือ่ ถือหรือไม่ พิจารณาจากเนือ้ หาในเว็บไซต์ทคี่ วรบ่งบอก
ความตั้งใจในการให้บริการ และควรเป็นเว็บไซต์ที่รู้จักกันแพร่หลาย เพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาถูกดักข้อมูลส่วนตัวจากการสร้างเว็บไซต์หลอกลวง (Phishing) และป้องกัน
ข้อมูลปรากฏในระบบค้นหา (Search Engine) ทีต่ นเองไม่ประสงค์จะให้สาธารณชน
รับรู้อีกด้วย
9. “ไม่ปฏิบตั นิ อกเหนือกฎหมายเกีย่ วกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต”
โดยต้องศึกษาถึงข้อกฎหมายเกีย่ วกับการใช้สอื่ อินเทอร์เน็ตตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วย
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ให้ดี ด้วยหลักการง่ายๆ ที่จะช่วยให้
สังคมออนไลน์สงบสุขคือ ให้คดิ ถึงใจเขาใจเรา หากเราไม่ชอบสิง่ ใด ก็ไม่ควรท�ำสิง่ นัน้
กับผูอ้ นื่ ไม่วา่ จะเป็นการแสดงความคิดเห็นบนกระดานแสดงความคิดเห็น (Webboard)
หรือแม้แต่การส่งอีเมลที่สร้างความร�ำคาญให้แก่ผู้อื่น
10. “ไม่หลงเชือ่ โดยง่าย” ในสิง่ ทีเ่ ห็นและงมงายกับข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
จนเกินไป ควรหมั่นศึกษาหาความรู้ให้รอบด้าน ก่อนปักใจเชื่อในสิ่งที่ได้รับรู้
เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
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แนวทาง 10 ไม่ สกัดภัยออนไลน์นี้ เป็นเพียงหลักการเบือ้ งต้นทีจ่ ะช่วยให้
เราใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมั่นคงปลอดภัย หากยึดแนวทางปฏิบัติทั้งหมดนี้ได้
ก็จะช่วยให้เกิดความระมัดระวัง มีสติในการใช้งานและสามารถเลี่ยงความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตของเราได้

1.4 สัญญาณไร้สาย
(WiFi) ใช่ว่าไร้ปัญหา
แม้เครือข่ายไร้สายสาธารณะทีเ่ รียกกันว่า Free WiFi จะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูล
บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย แต่ก็มีจุดอ่อนที่อาจท�ำให้เราตกเป็นเหยื่อของหมู่โจร
แห่งโลกไซเบอร์ได้หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ส่งอยู่ในอากาศและใครๆ
ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลนัน้ ได้อย่างง่ายดาย ซึง่ การโจมตี ล่อลวง หรือขโมยข้อมูลส่วนตัวนัน้
ท�ำได้หลายวิธี ตัวอย่างของปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยที่อาจพบ เช่น

1. “การตัง้ จุดเชือ่ มต่อกระจายสัญญาณเครือข่าย
ไร้สายปลอม หรือการปลอม Access Point”หากเราลอง

บทที่ 1 เกาะกระแสโลกไซเบอร์

ค้นหาสัญญาณ WiFi ในทีส่ าธารณะก็จะพบรายชือ่ ของจุดเชือ่ มต่อกระจายสัญญาณ
WiFi เยอะแยะมากมาย อาจจะเป็นของผูใ้ ห้บริการทางโทรคมนาคม ร้านค้า ร้านกาแฟ
ห้างสรรพสินค้า หรือแม้กระทัง่ สมาร์ตโฟนทีส่ ามารถใช้กระจายสัญญาณ WiFi ได้
แต่รายชื่อที่ค้นพบตอนค้นหาสัญญาณนั้นไม่ได้รับประกันว่าจุดเชื่อมต่อกระจาย
สัญญาณ WiFi จะเป็นของจริง เพราะไม่ว่าใครก็สามารถตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ และ
แน่นอนว่าถ้าผูร้ า้ ยอยากได้ขอ้ มูลของเราก็ตอ้ งปลอมชือ่ จุดกระจายสัญญาณ WiFi
ให้เหมือนกับผูใ้ ห้บริการทัว่ ไป เพือ่ หลอกให้เหยือ่ ตายใจและเชือ่ มต่อสัญญาณด้วย
ซึ่งเมื่อเราอยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกันกับเหล่าร้ายแล้ว คนเหล่านี้จะสามารถ
สแกนหาช่องโหว่และเจาะระบบทีเ่ ครือ่ งของเรา เพือ่ ขโมยข้อมูลความลับของเรา
ได้ทันที
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2. “การดักจับข้อมูลทีส่ ง่ ไปในเครือข่าย”

เนือ่ งจากข้อมูล
ทีส่ ง่ ไปในเครือข่ายไร้สายทัว่ ไปนัน้ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ท�ำให้คนร้ายสามารถรูไ้ ด้
ว่าเราหรือเหยือ่ คนอืน่ ก�ำลังใช้งานอะไรบนระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ บางคนอาจจะเล่น
เฟซบุ๊ก ส่งอีเมลสนทนาออนไลน์ (Chat) หรือแม้กระทั่งการส่งข้อมูลที่เป็น
ความลับ เช่น การท�ำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตหรือการช�ำระ
ค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต คนร้ายก็อาจจะดักเพื่อดูว่ามีใครท�ำอะไรอยู่ แล้วมีใคร
ที่ส่งข้อมูลโดยไม่เข้ารหัสหรือไม่ ถ้าไม่เข้ารหัสไว้ ก็สามารถจะดูและอ่านข้อความ
ที่เป็นความลับของเราได้ด้วย

3. “การดัก Password”

ที่นิยมใช้แสดงความเป็นตัวตน
การขโมย Password จึงเป็นการโจมตีทเี่ หล่าร้ายนิยมท�ำกันอย่างมาก หากคนร้าย
ดักรหัสผ่านของเราได้แล้วก็สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย ผูท้ ดี่ กั รหัสผ่านได้
ส่วนใหญ่จะต้องอยูใ่ นวงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดียวกันกับเรา และพยายามสอดส่อง
ดูขอ้ มูลทีว่ งิ่ อยูใ่ นเครือข่าย เมือ่ เจอข้อมูลก็จะน�ำไปใช้งานโดยทันที อีกแนวทางหนึง่
ก็คือการสร้างเว็บไซต์ปลอม ซึ่งหากเราเข้าใช้เว็บไซต์อย่างไม่ระมัดระวังก็อาจจะ
เข้าไปยังเว็บไซต์ปลอม เช่น เว็บไซต์ระบบธนาคารปลอม และกรอกข้อมูลรหัสผ่าน
ที่ท�ำให้คนร้ายน�ำข้อมูลของเราไปใช้อย่างง่ายดาย

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
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ตัวอย่างการโจมตีผา่ นเครือข่ายไร้สายสาธารณะข้างต้นอาจจะกลายเป็น
ปัญหาใหญ่ หากข้อมูลทีถ่ กู ลักลอบน�ำออกไปนัน้ เป็นข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
เช่น หากเราก�ำลังใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าออนไลน์ แล้วมีผู้ที่ดักจับข้อมูล
บัตรเครดิตของเราไประหว่างการท�ำธุรกรรม คนร้ายก็อาจน�ำข้อมูลบัตรเครดิต
ที่ได้นั้นไปซื้อสินค้าหรือใช้จ่ายอื่นๆ ดังนั้น คงเป็นการดีถ้าเราสามารถป้องกัน
ปั ญ หาที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการใช้ เ ครื อ ข่ า ยไร้ ส ายสาธารณะ ซึ่ ง แนวทาง
การป้องกันก็มีอยู่
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1. พึงระลึกไว้เสมอว่า “ไม่มที ไ่ี หนทีม่ นั่ คงปลอดภัย 100%”
แต่เราสามารถวัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นได้ ถ้าหากต้องการท�ำธุรกรรม
ทีม่ คี วามส�ำคัญมากโดยใช้อนิ เทอร์เน็ต เช่น ธุรกรรมทางการเงิน การส่งเอกสารลับ
ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานเครือข่ายไร้สายสาธารณะ ควรกลับมาใช้อินเทอร์เน็ต
จากที่บ้าน หรืออย่างน้อยให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือของตนเอง
2. พิจารณาชือ่ จุดเชือ่ มต่อกระจายสัญญาณทีพ
่ บ เมือ่ ต้องการ
ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะแล้วก็จ�ำเป็นต้องรู้จักชื่อจุดเชื่อมต่อ
กระจายสัญญาณทีพ่ บ และสังเกตชือ่ ดีๆ อาจจะถามจากผูใ้ ห้บริการก็ได้ อย่างไรก็ตาม
เหล่าร้ายก็อาจจะปลอมชื่อจุดเชื่อมต่อกระจายสัญญาณก็ได้
3. เมือ่ เลิกใช้งานให้ลบรายชือ่ จุดเชือ่ มต่อกระจายสัญญาณทิง้
หลังจากหยุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ของเรานั้นเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ เนื่องจากหากเราอยู่ในบริเวณที่มีจุดเชื่อมต่อ
กระจายสัญญาณปลอม (ใช้ชอื่ เดียวกับจุดเชือ่ มต่อทีเ่ ราบันทึกไว้กอ่ นหน้านีแ้ ล้ว)
เครื่องก็จะเชื่อมต่อทันที และมีความเสี่ยงที่เราจะถูกแอบดักขโมยข้อมูลไป
4. เลือกใหม่ทกุ ครัง้ เมือ่ ต้องการเชือ่ มต่อกับจุดเชือ่ มต่อกระจาย
สัญญาณเดิม ทุกครั้งที่ต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ให้สังเกตดูว่าเป็น
สิ่งผิดปกติหรือไม่ การล็อกอินเข้าสู่เครือข่ายใช้วิธีการเดิมหรือไม่ (การล็อกอิน
เข้าสู่เครือข่ายไร้สายสามารถท�ำได้หลายวิธี เช่น การใช้ Password อย่างเดียว
หรือใส่ Username ร่วมกับ Password)
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5. ไม่บันทึก Password หรือเปิดให้เข้าสู่เว็บไซต์อัตโนมัติ เนื่องจาก
หากเราบันทึก Password ส�ำหรับการเข้าสู่ระบบไว้ เมื่อเปิดหน้าเว็บนั้นขึ้นมา ข้อมูล
การเข้าสู่ระบบของเราจะถูกส่งออกจากเครื่องทันที หากหลงเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
ของผู้ไม่หวังดี จะท�ำให้เขาได้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของเราได้อย่างง่ายดาย
6. เลือกเข้าเว็บไซต์ที่มีการเข้ารหัส (สังเกตจากชื่อเว็บไซต์ว่าต้องมี https://
หรือมีรปู แม่กญ
ุ แจล็อกดังรูปด้านล่าง) หรือติดตัง้ โปรแกรมเสริมชือ่ “HTTPS Everywhere”
บน Firefox และ Chrome (ดาวน์โหลดได้จาก https://www.eff.org/https-everywhere)

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
ฉบับ...รู้ทันภัยไซเบอร์
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วิธีสังเกตเว็บไซต์ที่มีการเข้ารหัส

7. ติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus และหมั่นอัปเดตโปรแกรมอย่าง
สม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ หมั่นอัปเดตระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอย่างสม�่ำเสมอ
8. ปิดการแชร์ไฟล์ (Share File) เนือ่ งจากเมือ่ เชือ่ มต่อเครือข่ายไร้สายแล้ว
จะท�ำให้เครือ่ งทีเ่ ชือ่ มต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับเราสามารถมองเห็นเครือ่ งของเราได้
ถ้าหากเปิดแชร์ไฟล์ไว้กอ็ าจท�ำให้ผไู้ ม่หวังดีได้ขอ้ มูลของเราไปโดยง่าย ซึง่ ถ้าหากเราใช้ระบบ
ปฏิบตั กิ าร Windows แล้วก็สามารถปิดการแชร์ไฟล์ในโฟลเดอร์ทตี่ อ้ งการ เพียงแค่คลิกขวา
ที่โฟลเดอร์นั้นๆ แล้วเลือก Share with-> Stop sharing

วิธีการยกเลิกการแชร์ไฟล์ในโฟลเดอร์เก็บข้อมูลที่สำ� คัญ
บทที่ 1 เกาะกระแสโลกไซเบอร์

9. เปิดไฟร์วอลล์ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โดยระบบปฏิบตั กิ าร Windows นัน้
สามารถท�ำได้โดยการเข้าไปใน Control Panel เลือก System and Security จากนั้น
เลือก Windows Firewall
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วิธีเปิดใช้งาน Firewall ในระบบปฏิบัติการ Windows

10. ก�ำหนดระดับความมั่นคงปลอดภัยของการเข้ารหัส
ข้อมูลที่จุดเชื่อมต่อกระจายสัญญาณให้เป็น WPA2 ส�ำหรับ
เครือข่ายออนไลน์ส่วนตัว ซึ่งจะท�ำให้ไม่เกิดปัญหาใดๆ แต่หากตั้งเป็น
OPEN หรือ WEP แล้ว ก็มีโอกาสที่จะมีผู้ไม่หวังดีมาแอบถอดรหัสเพื่อดักจับ
ข้อมูล และเครือข่ายส่วนตัวจะกลายเป็นเครือข่ายสาธารณะทันที โดยการ
ก�ำหนดระดับเข้ารหัสให้เป็น WPA2 จะต้องท�ำการตั้ง Password ซึ่งควร
ประกอบไปด้วยตัวอักษรทั้งตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ ตัวเลข และอักขระต่างๆ
เช่น F24@bhn เป็นต้น ส�ำหรับการปรับวิธีการเข้ารหัสข้อมูลจุดเชื่อมต่อ
กระจายสัญญาณเครือข่ายส่วนตัวนั้น จ�ำเป็นต้องศึกษาคู่มือการปรับแต่งค่า
ซึ่งแตกต่างกันตามอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อและแต่ละรุ่น
เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
ฉบับ...รู้ทันภัยไซเบอร์
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บทที่ 1 เกาะกระแสโลกไซเบอร์

ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเทคนิคเบือ้ งต้นเพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สายสาธารณะ ส�ำหรับ
บทต่อๆ ไป จะแนะน�ำถึงวิธีป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ซือ้ สินค้าออนไลน์ ซึง่ ไม่วา่ จะเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ
ใดก็ตาม ผู้ใช้งานจ�ำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น เพราะภัยคุกคามจากการใช้อินเทอร์เน็ต
มักเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้งานของเราเองเป็นหลัก การมีชุด
ซอฟต์แวร์ป้องกันในเครื่องอย่างโปรแกรม Anti-Virus จึงไม่ใช่
ค�ำตอบสุดท้าย ความมัน่ คงปลอดภัยจะเกิดขึน้ ได้จำ� เป็นต้องพึง่ พาสติ
และความรู้เท่าทันของเราเอง ดังนั้น พึงระลึกไว้เสมอว่า ความ
มัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลจะเกิดขึน้ ได้ ต้องเริม่ ต้นจากตัวเอง หาก
ผู้ใช้งานมั่นคงปลอดภัย ระบบเครือข่ายภายในองค์กรก็จะมั่นคง
ปลอดภัย เครือข่ายองค์กรอื่นๆ ที่จะมาร่วมใช้งานระบบก็มั่นคง
ปลอดภัย เกิดเป็นห่วงโซ่แห่งความมัน่ คงปลอดภัย จากระดับเล็ก
ไปสู่ระดับใหญ่ ไปถึงระดับชาติ ช่วยให้ประเทศเกิดความมั่นคง
ปลอดภัยจากการใช้ระบบสารสนเทศได้ในที่สุดนั่นเอง
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24 ชั่วโมง...ในชีวิตออนไลน์
1,440 นาที...อาจตกเป็นเหยื่อวายร้ายในโลกไซเบอร์
86,400 วินาที...ที่สามารถป้องกันได้ถ้ารู้วิธี

ณัฐโชติ ดุสิตานนท์

วิศวกรมาดขรึม มืออาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัย @ ThaiCERT, ETDA

เคล็ดลับ

นักช้อปออนไลน์

02

2.1 รู้เหลี่ยมร้านค้าออนไลน์

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
ฉบับ... รู้ทันภัยไซเบอร์
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บทที่ 2 เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์

ทุกวันนี้การค้าบนโลกออนไลน์ใช้เวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เริ่มต้นขายสินค้า
ได้แล้ว โดยเฉพาะการขายสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
ซึ่งบางครั้งประกาศขายสินค้าเพียงไม่นานก็มีผู้สนใจโทรศัพท์ติดต่อสั่งซื้อสินค้าทันที
แต่สังคมออนไลน์นั้นไม่สามารถคัดกรองข้อมูลผู้ใช้งานหรือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ได้ตามที่กล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้า แม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันต่างๆ แล้วก็ตาม
แต่กไ็ ม่สามารถคัดกรองผูใ้ ช้งานทีไ่ ม่ประสงค์ดอี อกไปได้ นอกจากการเริม่ ต้นขายสินค้า
ผ่านเว็บไซต์สังคมออนไลน์แล้ว ก็ยังมีบริการออนไลน์อื่นๆ อีกมากมายที่ช่วยให้
เริ่มต้นขายสินค้าได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ปัญหาในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ก็มีโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ปัญหาการซือ้ ขายสินค้าออนไลน์ทพี่ บเห็นได้บอ่ ยทีส่ ดุ คือ การทีผ่ ขู้ ายประกาศ
ขายสินค้าในราคาทีถ่ กู กว่าปกติ และให้ผซู้ อื้ โอนเงินหรือจ่ายค่าสินค้าก่อนจึงจะส่ง
สินค้าไปให้ ผูซ้ อื้ หลายคนเมือ่ เห็นราคาสินค้าทีถ่ กู กว่าปกติกอ็ ยากได้และตัดสินใจซือ้
ทันทีเพราะกลัวว่าจะมีผู้อื่นแย่งซื้อไป เมื่อผู้ซื้อจ่ายค่าสินค้าไปแล้วผู้ขายก็ไม่ยอมส่ง
สินค้าให้ หรืออาจจะส่งสินค้ามาแต่เป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพตามที่โฆษณาไว้
อีกกรณีหนึ่งผู้ซื้อได้อ่านประกาศขายจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งเป็นคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กสภาพใหม่เอี่ยม แต่มีราคาถูกมาก เขาสนใจจึงโทรศัพท์ติดต่อนัดให้คนขาย
มาส่งสินค้าที่บ้าน แล้วจึงจะจ่ายค่าสินค้าให้ เวลาผ่านไปหลายชั่วโมง คนขายก็ยัง
ไม่มาถึง เมือ่ โทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้ความว่าออกเดินทางมาแล้ว แต่รถเสียอยูต่ อ้ งจอด
ซ่อมที่อู่ก่อน เวลาผ่านไป 2 ชั่วโมงคนขายก็โทรศัพท์มาบอกว่าซ่อมรถเสร็จแล้ว
แต่มปี ญ
ั หาเรือ่ งเงินค่าซ่อมรถ ขอให้ผซู้ อื้ โอนเงินมาจ่ายค่าซ่อมรถ 2,000 บาท ให้กอ่ น
จึงจะเอารถออกจากอู่ไปส่งโน้ตบุ๊กให้ได้ โดยเงินจ�ำนวนนี้จะหักจากค่าโน้ตบุ๊กเลย
(โน้ตบุ๊กตกลงราคาซื้อขายกันที่ 7,000 บาท) เพราะความใจร้อนอยากได้ของ และ
เข้าใจไปเองว่าเจ้าของโน้ตบุก๊ นีค้ งเดือดร้อนเรือ่ งเงินทองจึง
ประกาศขายถูกๆ ผูซ้ อ้ื จึงไปโอนเงินให้กอ่ น ซึง่ แน่นอนว่า
ต่อให้เวลาผ่านไปนานเพียงใด ผูซ้ อื้ คนนีก้ ไ็ ม่มโี อกาส
ได้สมั ผัสโน้ตบุก๊ เครือ่ งนัน้ อย่างแน่นอน เพราะคน
ขายหายเข้ากลีบเมฆไปพร้อมกับเงิน 2,000 บาท
นั้นแล้ว
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ยังมีอีกตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจด้านเทคนิคกลโกงในหน้า
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐตั้งแต่ปี 2556 เมื่อสถานีต�ำรวจประเวศได้แถลงข่าวจับกุม
วัยรุ่นไทยสองคนอายุ 18 ปี และ 19 ปี ในข้อหาโจรกรรมเงินทาง e-Banking
ของผู้เสียหายเป็นจ�ำนวนมากถึง 1.8 ล้านบาท ซึ่งจากการแถลงข่าวพอสรุปวิธี
การโจรกรรมคือ ผูต้ อ้ งหาน�ำส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผูเ้ สียหาย (ด�ำมาก)
ไปแจ้งผู้ให้บริการโทรศัพท์ว่าซิมการ์ดหายแล้วขอซิมการ์ดใหม่ (โดยผู้เสียหายใช้
โทรศัพท์ 2 ซิม) ท�ำให้ซิมเก่าที่ผู้เสียหายใช้อยู่ถูกระงับทันทีโดยไม่มีความผิดปกติ
เกิดขึ้น (เพราะอีกซิมใช้ได้) หลังจากนั้นผู้ต้องหาจึงท�ำการเปิดบัญชีธนาคารใหม่
แล้วท�ำการโอนเงินผ่านระบบ e-Banking ซึ่งจะส่งรหัส OTP (One Time
Password) เข้าซิมการ์ดโทรศัพท์ที่เปิดใหม่ซึ่งอยู่ในมือถือผู้ต้องหาแล้ว ท�ำให้
สามารถโอนเงินไปได้หลายครัง้ รวมทัง้ หมดประมาณ 1.8 ล้านบาท โดยใช้เวลาเพียง
20 นาที ต�ำรวจคาดว่าการโจรกรรมครั้งนี้ไม่ได้มีแค่วัยรุ่นสองคน แต่ท�ำกันเป็น
ขบวนการโดยวัยรุ่นอาจเป็นแค่คนรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารเท่านั้น โดยผู้เสียหาย
ได้เตรียมยืน่ ฟ้องผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์และธนาคารเรียบร้อยแล้ว ประเด็นทีน่ า่ สงสัย
ก็คือ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนนั้นด�ำมากมองเห็นภาพไม่ชัดแม้แต่รูป
ผูเ้ สียหายแต่เหตุใดจึงขอซิมการ์ดใหม่ได้? และกลุม่ ผูต้ อ้ งหาทราบชือ่ ผูใ้ ช้งานและ
รหัสผ่านของธนาคารเพื่อท�ำ e-Banking ได้อย่างไร?

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
ฉบับ... รู้ทันภัยไซเบอร์
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อีกตัวอย่างที่น�ำมาเล่าสู่กันฟังเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจอาจจะ
เรียกว่าเป็นมหากาฬเลยก็วา่ ได้ กับ ฝีมอื ในการท�ำ Social Engineering
ของแฮ็กเกอร์เพือ่ ขโมยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียง และน�ำไป
ใช้ทำ� ธุรกรรมออนไลน์ ซึง่ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ www.thaicert.or.th
ได้กล่าวถึงชีวิตในโลกดิจิทัลของนายแมท โฮนาน (Mat Honan) ที่ถูก
ท�ำลายลงอย่างสิ้นเชิงด้วยฝีมือของแฮ็กเกอร์เริ่มจากการใช้วิธี Social
Engineering ที่ดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้จนกระทั่งสามารถท�ำให้เข้าถึง
บัญชีผู้ใช้ทั้งหมดได้ในเวลาต่อมา
แมท โฮนาน เป็นนักเขียนประจ�ำของ Wired ซึ่งเป็นนิตยสาร
เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีร่ จู้ กั กันมานานกว่า 10 ปี นอกจากนี้
เขายังเป็นทีมงานของ Gizmodo ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับแก็ดเจ็ตที่มี
ชือ่ เสียงอีกด้วย และก็เป็นธรรมดาของผูท้ อี่ ยูใ่ นวงการเทคโนโลยีสมัยใหม่
และเป็นนักเขียนที่มีผู้ติดตามจ�ำนวนไม่น้อยผ่านเว็บไซต์อย่างนายแมท
จะมีบัญชีผู้ใช้งานของบริการออนไลน์มากมาย สิ่งเดียวที่เป็นจุดเริ่มต้น
ของการแฮ็กครั้งยิ่งใหญ่นี้ก็คือบัญชีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ (Twitter) ของ
Gizmodo (http://twitter.com/Gizmodo) ทีก่ ลายเป็นทีต่ อ้ งการของ
แฮ็กเกอร์และนายแมท เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานอยู่
ในระบบการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย บั ญ ชี ผู ้ ใช้ ง านด้ ว ย
รหัสผ่าน (Password) นั้น เป็นธรรมดาที่จะต้องมีผู้ที่จ�ำรหัสผ่านของ
ตนเองไม่ได้ และผูใ้ ห้บริการทัง้ หลายจะต้องมีวธิ ใี ห้ผใู้ ช้งานทีล่ มื รหัสผ่าน
เหล่านีส้ ามารถเข้าใช้งานบัญชีผใู้ ช้ของพวกเขาได้อกี ครัง้ เช่น ผูใ้ ช้สามารถ
ท�ำการขอให้ผู้ให้บริการส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังที่อยู่อีเมลส�ำรองที่ระบุไว้
ตอนสมัครบัญชีผู้ใช้หรือใช้วิธีตอบค�ำถามลับ ซึ่งส่วนมากก็เป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลทีไ่ ม่ได้ยากเย็นทีแ่ ฮ็กเกอร์จะค้นหาได้โดยเฉพาะส�ำหรับบุคคล
ที่มีชื่อเสียง ดังนั้น หากแฮ็กเกอร์สามารถยึดครองบัญชีผู้ใช้ส�ำรองได้
ก็เท่ากับว่าแฮ็กเกอร์ยึดบัญชีผู้ใช้หลักและเป็นหนึ่งในเทคนิคที่แฮ็กเกอร์
ใช้ในการยึดครองบัญชีของนายแมท โฮนาน นั่นเอง
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จากรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมท โฮนาน ที่มีการเปิดเผยใน
อินเทอร์เน็ต แฮ็กเกอร์มีเป้าหมายที่จะยึดครองบัญชีผู้ใช้งานของทวิตเตอร์
อาจจะล�ำดับเหตุการณ์ได้วา่ แฮ็กเกอร์ทราบข้อมูลจากรายละเอียดในทวิตเตอร์
ว่าแมท มีเว็บไซต์สว่ นตัวอยู่ และในเว็บไซต์นนั้ ก็มขี อ้ มูลเกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ เี มลของ
เขาอยู่ซึ่งเป็นของ Gmail ซึ่งท�ำให้แฮ็กเกอร์คาดได้ว่าที่อยู่อีเมลนี้คงจะเป็น
อีเมลส�ำรองของทวิตเตอร์แน่นอน ดังนัน้ หากจะเข้ายึดครองบัญชีผใู้ ช้งานของ
ทวิตเตอร์ แฮ็กเกอร์ต้องเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน Gmail ของแมท เสียก่อน
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ บัญชีผใู้ ช้งาน Gmail แฮ็กเกอร์ได้เรียกใช้ความสามารถ
ของการกูค้ นื บัญชีเมือ่ ลืมรหัสผ่าน ซึง่ ตามระบบของ Google Mail นัน้ ระบบ
จะส่ง URL พิเศษส�ำหรับกูค้ นื บัญชีผใู้ ช้ไปยังอีเมลส�ำรองทีผ่ ใู้ ช้ได้ลงทะเบียนไว้
ถึงแม้ว่า Google จะมีมาตรการความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มเติมโดยการไม่ระบุ
อย่างชัดเจนว่าอีเมลส�ำรองที่ส่ง URL ส�ำหรับกู้คืนบัญชีนั้นคืออีเมลใด โดยจะ
ปิดบังตัวอักษรบางตัว เช่น ในกรณีของแมท แฮ็กเกอร์ จะเห็นเพียงแค่วา่ URL
พิเศษนั้นจะถูกส่งไปที่ m••••n@me.com แม้ว่าข้อมูลจะมีเพียงเท่านี้ แต่ก็
สามารถบอกได้ว่าอีเมลส�ำรองของแมทเป็นระบบ me.com ซึ่งเป็นบริการ
ของ Apple นั่นเอง
ด้วยข้อมูลที่มีเท่านี้ ก็เพียงพอส�ำหรับแฮ็กเกอร์แล้ว เพราะวิธีที่จะ
สวมรอยเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานของ Apple นั้นอาศัยเพียงข้อมูลเลขบัตร
เครดิต 4 หลักสุดท้ายของแมท ซึ่งเราอาจจะ
คิ ด ว่ า ไม่ ใ ช่ ข องง่ า ยที่ จ ะหาข้ อ มู ล นี้
แต่แฮ็กเกอร์รดู้ วี า่ ใน Amazon ซึง่ เป็น
เว็บไซต์ขายสินค้าชื่อดังจะแสดง
เลขบัตรเครดิต 4 หลักสุดท้าย
ในหน้ารายการบัตรเครดิตของ
ผู้ใช้งานแต่ละคน และแมท
ก็มบี ญ
ั ชีผใู้ ช้งานของ Amazon
อยู่ ดังนัน้ งานต่อไปทีแ่ ฮ็กเกอร์
ต้องท�ำก็คือสวมรอยเป็นแมท
โฮนาน ใน Amazon ให้ได้

บทที่ 2 เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์

จากข้อมูลที่อยู่สำ� หรับเรียกเก็บเงิน (Billing Address) ที่แฮ็กเกอร์ได้จาก
การตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนโดเมนเว็บไซต์สว่ นตัวของแมท ซึง่ ข้อมูลนีเ้ ป็น
ข้อมูลสาธารณะ และแฮ็กเกอร์คาดว่าน่าจะตรงกับทีอ่ ยูส่ ำ� หรับเรียกเก็บเงินทีแ่ มท
ใช้ลงทะเบียนใน Amazon แฮ็กเกอร์จึงได้โทรศัพท์ไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของ
Amazon และอ้างชื่อผู้ใช้กับที่อยู่ส�ำหรับเรียกเก็บเงินเพื่อขอให้ Amazon เพิ่ม
รายการบัตรเครดิตปลอมเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งาน
ณ จุดนีด้ เู หมือนสิง่ ทีแ่ ฮ็กเกอร์ทำ� จะไม่สง่ ผลอะไรต่อบัญชีผใู้ ช้งานของแมท
เพียงแค่มีรายการบัตรเครดิตที่ใช้งานไม่ได้เข้ามาอยู่ในบัญชีผู้ใช้งานอีก 1 รายการ
เท่านั้น แต่นี่เท่ากับว่าแฮ็กเกอร์สามารถล่วงรู้รายละเอียดส�ำคัญในบัญชีผู้ใช้งาน
ที่เป็นเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก 1 รายการเช่นกัน นั่นคือ เลขบัตรเครดิต (ปลอม) และ
มันก็ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นจุดเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญยิง่ เมือ่ แฮ็กเกอร์ตดิ ต่อไปยัง Amazon
อีกครั้ง คราวนี้อ้างว่าลืมรหัสผ่านและใช้หลักฐานอันประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้งาน
ทีอ่ ยูส่ ำ� หรับเรียกเก็บเงิน และเลขบัตรเครดิต (ปลอม) ทีก่ ลายเป็นส่วนหนึง่ ของบัญชี
ผู้ใช้ไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว

35

ด้วยหลักฐาน 3 อย่างนี้ และฝีมือในการท�ำ Social Engineering ของ
แฮ็กเกอร์ ท�ำให้ Amazon ยอมให้แฮ็กเกอร์ก�ำหนดอีเมลส�ำรองใหม่ และแน่นอน
ย่อมเป็นทีอ่ ยูอ่ เี มลทีแ่ ฮ็กเกอร์สร้างขึน้ มาเอง ดังนัน้ แฮ็กเกอร์จงึ สามารถเข้าสูบ่ ญ
ั ชี
ผู้ใช้ Amazon ของแมท โฮนาน น�ำเลข 4 ตัวสุดท้ายของบัตรเครดิต (ที่แท้จริง)
มาประกอบกับที่อยู่ส�ำหรับเรียกเก็บเงินน�ำไปอ้างกับ Apple เพื่อกู้คืนบัญชีของ
me.com และใน me.com แฮ็กเกอร์ก็ได้ URL พิเศษที่ใช้กู้คืนบัญชีผู้ใช้งานของ
Gmail และในขั้นตอนสุดท้าย เมื่อแฮ็กเกอร์เข้าควบคุมบัญชีผู้ใช้งาน Gmail ของ
แมทได้ก็คือการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ ซึ่งใช้ที่อยู่อีเมลของแมท เป็นอีเมล
ส�ำรองและเข้าควบคุมบัญชีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ของ Gizmodo ได้ในที่สุด เพื่อให้
เข้าใจง่ายขึ้นอีกขอให้ดูรูปที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นการแสดงขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมา
1

แจ้ง Billing Address
และชื่อผู้ใช้งาน
ขอเพิ่มเลขบัตรเครดิต
(ปลอม)

3

ใช้ Backup Email
เพื่อกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน
เข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของเหยื่อเพื่อน�ำเลข
4 หลักสุดท้ายของบัตรเครดิตมาใช้

2
แจ้ง Billing Address
ชื่อผู้ใช้งาน
และเลขบัตรเครดิต (ปลอม)
ขอเปลี่ยน Backup Email
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รูปที่ 1 ล�ำดับขั้นตอนที่แฮ็กเกอร์ใช้ในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานใน Amazon

- แจ้ง Billing Address และเลข
4 ตัวสุดท้ายของบัตรเครดิต
เพื่อขอ Reset Password
(Apple ID และ me.com)
- ได้รหัสผ่านส�ำหรับ me.com
- ขอ Reset Password
ของ Gmail
- Gmail ส่ง URL
ส�ำหรับ Reset มาที่
me.com

- ขอ Reset Password
ของ Twitter
- Twitter ส่ง URL ส�ำหรับ
Reset มาที่ Gmail

รูปที่ 2 ล�ำดับขั้นตอนที่แฮ็กเกอร์ใช้ในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน
ในทวิตเตอร์ผ่าน Gmail และ me.com

บทที่ 2 เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์

นอกจากแฮ็กเกอร์จะขโมยบัญชีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ของแมท โฮนาน ไปได้
ในทีส่ ดุ แล้ว แฮ็กเกอร์ยงั ได้ลบบัญชีผใู้ ช้งาน Gmail และสัง่ ลบข้อมูลบนเครือ่ งแมคบุก๊
ไอโฟน และไอแพดของแมท โดยใช้ค�ำสั่ง Remote Wipe ของ iCloud ท�ำให้แมท
ไม่สามารถกลับเข้าไปกู้คืนบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดได้ นอกจากแมท จะสูญเสียบัญชี
ผู้ใช้งานทั้งหมดไปแล้ว ข้อมูล เช่น รูปถ่ายครอบครัว และอีเมลทั้งหมดก็ถูก
แฮ็กเกอร์ท�ำลายไปด้วย เท่ากับว่าเป็นหายนะครั้งยิ่งใหญ่ส�ำหรับแมท โฮนาน
ทั้งกับตัวตนในโลกดิจิทัลและตัวตนในโลกจริงของเขาทีเดียว
อาจจะกล่าวได้ว่าถึงแม้แมท โฮนาน จะระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีแล้ว แต่
ช่องโหว่ทไี่ ม่นา่ เกิดขึน้ ในขัน้ ตอนการขอกูค้ นื บัญชีผใู้ ช้ในกรณีของ Amazon อาจจะเกิด
จากไม่มีการตรวจสอบความผิดปกติของการที่มีการเพิ่มเลขบัตรเครดิตเข้ามาใหม่
ด้วยช่องทางทีไ่ ม่ปกติ (ใช้เพียงทีอ่ ยูส่ ำ� หรับเรียกเก็บเงินเท่านัน้ ) และยังมีการน�ำเลข
บัตรนี้ไปใช้อ้างความเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ในระยะเวลาไม่นานหลังจากนั้น ส่วน
Apple นั้น ก็ต้องการเพียงที่อยู่สำ� หรับเรียกเก็บเงินและเลข 4 หลักสุดท้ายของ
บัตรเครดิต แต่ทง้ั นี้ อาจต้องให้เครดิตกับผลงาน Social Engineering ของแฮ็กเกอร์ที่
หากแฮ็กเกอร์ไม่มคี วามสามารถในด้านนีด้ พี อ เจ้าหน้าทีข่ อง Amazon และ Apple
อาจจะรูส้ กึ ได้ถงึ ความไม่ชอบมาพากล และสามารถหยุดยัง้ ไม่ให้เกิดความเสียหาย
ขึ้นอย่างเช่นในกรณีนี้ได้
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จากกรณีศึกษาทั้งหมดนี้ ท�ำให้เห็นว่าทุกคนที่มีตัวตนอยู่บนโลกออนไลน์
ไม่เพียงแต่ผซู้ อื้ เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั ผลเสียจากการซือ้ สินค้าออนไลน์อย่างไม่ซอื่ สัตย์ ยังมีผขู้ าย
รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ก็มีโอกาสพบปัญหาเหล่านั้นเช่นกัน ดังนั้น ในส่วนของ
ผู้ซื้อก่อนจะท�ำการซื้อสินค้าออนไลน์จ�ำเป็นจะต้องคิดให้ถ้วนถี่ เพื่อลดปัญหาต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากแม้ว่าจะตรวจสอบหมายเลขบัญชีของผู้ที่จ่ายค่าสินค้านั้น
ได้กต็ าม รายชือ่ บัญชีของคนเหล่านีบ้ างทีกไ็ ม่ใช่ผทู้ ที่ ำ� ความผิดโดยตรง เพียงแต่พวกเขา
หลงเชือ่ กลุม่ มิจฉาชีพให้ไปเปิดบัญชีธนาคารทิง้ ไว้ โดยยอมรับเงินค่าจ้างเพียง 500 บาท
จากนัน้ คนเหล่านีก้ เ็ อาบัตรเอทีเอ็มของเขาไป รอเบิกเงินทีม่ เี หยือ่ หลงเชือ่ แล้วโอนไปให้
ซึ่งก็ทำ� ให้ไม่สามารถสืบไปถึงคนผิดที่แท้จริงและไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้
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หรือจากตัวอย่างของแมท โฮนาน เราก็สามารถป้องกันตัว
ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแฮ็กเกอร์ในลักษณะนี้ได้โดยไม่เชื่อมต่อบัญชี
ผูใ้ ช้เข้าด้วยกันในลักษณะการเป็นบัญชีสำ� รองหลายๆ ทอด เพราะในกรณี
ที่มีบัญชีใดบัญชีหนึ่งถูกเจาะได้ก็จะส่งผลให้บัญชีท่ีเหลือถูกเจาะ
ตามไปด้วย เป็นลูกโซ่รวมถึงการใช้ชอื่ ผูใ้ ช้ทแี่ ตกต่างกันในแต่ละบัญชี
ผู้ใช้ก็อาจช่วยได้ในบางกรณี อย่างไรก็ตาม ปัญหาใหญ่ที่เราไม่อาจ
ควบคุมได้อาจเกิดทีผ่ ใู้ ห้บริการซึง่ มีนโยบายทีแ่ ตกต่างกันไปในการให้
บริการลูกค้าในกรณีฉุกเฉิน เช่น ลืมรหัสผ่าน อย่างเช่นที่แฮ็กเกอร์ใช้
ในครัง้ นี้ แต่ขอ้ มูลทัง้ อีเมลและภาพถ่ายของแมท ทีถ่ กู แฮ็กเกอร์ทำ� ลาย
ทิง้ ไปนัน้ หากมีการส�ำรองข้อมูลเอาไว้ในอุปกรณ์สำ� รองส่วนบุคคล เช่น
ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา หรือเขียนลงในแผ่นดีวดี ี หรือซีดี อย่างสม�ำ่ เสมอ
ก็อาจช่วยลดความเสียหายลงได้ แทนที่จะให้ความเชื่อมั่นบนบริการ
ออนไลน์ทงั้ หมดอย่างทีห่ ลายๆ คนเป็นอยูใ่ นขณะนี้ โดยอาจลืมไปว่า
บัญชีผู้ใช้งานในโลกดิจิทัลทั้งหลายนั้น อาจถูกเจาะได้โดยแฮ็กเกอร์
ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

2.2 คลิกช้อปกับ
เว็บที่เชื่อใจ

บทที่ 2 เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์

การซอื้ สนิ ค
ทมี่ คี วามสะดวก า้ ออนไลนเ์ ปน็ ชอ่ งทาง
สบายเพยี งแคค่
ลกิ โดยไมต่ อ้ ง
เสียเวลาไปถึง
หน้าร้านจริง
แต่ด้วยความ
สะดวกสบายน
กี้ ค็ วรพจิ ารณา
เลอื ก
ที่จะสั่งซื้อให้ร
อบคอบ เพื่อป เวบ็ ไซต์
้องกันปัญหา
ที่อาจตามมา ด
ังนี้
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1. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์

อย่างเช่น
เป็นเว็บไซต์ที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานใดบ้าง โดยสังเกตจากสัญลักษณ์
รับรองความน่าเชือ่ ถือ หรือทีเ่ รียกว่าเครือ่ งหมาย Trustmark หากมีเครือ่ งหมาย
เหล่านีก้ ็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ

ตัวอย่างเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์

2. ตรวจสอบประวัตขิ องร้านค้าออนไลน์นนั้ ๆ

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
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เนือ่ งจากชือ่ เสียงของร้านค้าสามารถยืนยันความน่าเชือ่ ถือได้อย่างหนึง่
อาจตรวจสอบโดยค้ น หารายละเอี ย ดของเว็ บ ไซต์ จ ากเว็ บ ค้ น หา
(Search Engine) ต่างๆ เช่น พิมพ์ชื่อร้านค้าที่ต้องการลงใน Google
ซึ่งอาจมีผู้ท่ีเคยซื้อสินค้ามาก่อนได้ลงความเห็นไว้ หรืออาจตรวจสอบ
ความมี ตั ว ตนและประวั ติ จ ากหน่ ว ยงานที่ รั บ ลงทะเบี ย นและ
ออกใบอนุญาตท�ำการค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดูให้แน่ใจว่าเป็นเว็บไซต์
ที่มีตัวตนอยู่จริง เช่น www.trustmarkthai.com

3. ศึกษาและท�ำความเข้าใจเงือ่ นไขการสัง่ ซือ้ สินค้า
ของร้านค้า เพือ่ ให้ทราบถึงข้อก�ำหนดต่างๆ เงือ่ นไขการจ่ายเงิน รวมไปถึง

การรับประกันสินค้า การรับประกันความเสีย่ ง การคืนเงิน และข้อตกลงต่างๆ
ที่ผู้ขายได้ก�ำหนดไว้ หากมีข้อสงสัยหรือผู้ขายไม่ได้ชี้แจงไว้บนเว็บไซต์ ก็ควร
สอบถามข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ก่อนเสมอ

4. ตรวจสอบราคาในท้องตลาด

เปรียบเทียบกับราคา
ทีจ่ ะซือ้ ให้แน่ใจ ควรระมัดระวังในการจ่ายเงินโดยพิจารณาจากคุณภาพของ
สิ น ค้ า ต่อราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเราท�ำการซื้อสินค้าผ่านเว็บประมูล
ควรตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาจากหลายๆ ร้าน ทั้งร้านค้าออนไลน์
และร้านค้าทั่วไป เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยส�ำรวจราคาสินค้าในท้องตลาดก็คือ
www.checkprice.net

บทที่ 2 เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์

www.checkprice.net เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาสินค้า
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5. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย ว่าข้อมูล

ส่วนตัวจะส่งไปยังร้านค้าโดยตรง และไม่มกี ารลักลอบขโมยข้อมูลส่วนตัวได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
หมายเลขบัตรเครดิต รวมทัง้ มีการติดตัง้ ซอฟต์แวร์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัย และสังเกตการณ์
การท�ำงานของซอฟต์แวร์ด้วย นอกจากนี้ ควรจะสังเกตว่าเว็บไซต์ที่ซื้อสินค้ามีการใช้
เทคโนโลยีความมัน่ คงปลอดภัยส�ำหรับข้อมูลของลูกค้าและการช�ำระเงินด้วยระบบ Secure
Sockets Layer (SSL) เทคโนโลยีนจี้ ะท�ำการเข้ารหัสข้อมูลทีส่ ง่ ออกไปเพือ่ ไม่ให้ผอู้ นื่ สามารถ
ถอดรหัสได้ด้วยเทคโนโลยีกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure) ท�ำให้
ผูไ้ ม่ประสงค์ดไี ม่สามารถขโมยข้อมูลบัตรเครดิตของเราไปใช้งานได้ ซึง่ ปัจจุบนั เว็บไซต์สว่ นใหญ่
มักใช้เทคโนโลยีนี้อยู่แล้ว สามารถตรวจสอบได้จากหน้าเว็บไซต์โดยสังเกตจากที่อยู่เว็บไซต์
ทีถ่ ามรหัสบัตรเครดิตของเราโดยใช้ทอี่ ยูเ่ ว็บไซต์ขนึ้ ต้นด้วย “https:” แทนทีจ่ ะเป็น “http:”
แบบเว็บไซต์ทั่วๆ ไป รวมทั้งโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่แสดงสัญลักษณ์รูปกุญแจ (ส่วนใหญ่
จะแสดงที่แถบกรอกข้อมูล URL) ดังรูปด้านล่าง

MyBank.com

a real bank

สังเกตสัญลักษณ์ https เพื่อเกิดความมั่นใจในการเข้ารหัสข้อมูลบนเว็บไซต์
เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
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6. จัดพิมพ์รายละเอียดสินค้าข้อมูลร้านค้า

บันทึกรายการสัง่ ซือ้
รวมทั้ ง เงื่ อ นไขการซื้ อ ขายอื่ น ๆ เช่ น การรั บ ประกั น รายละเอี ย ดการเปลี่ ย นสิ น ค้ า
หลังช�ำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือการโอนเงิน เพื่อใช้ตรวจสอบและเก็บเป็นหลักฐาน
ในการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง

นอกจาก 6 วิธีการข้างต้นแล้ว สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทยยังได้สรุปขัน้ ตอนทีค่ วรท�ำในการซือ้ ของออนไลน์
ไว้ทั้งหมด 14 ข้อ ดังนี้

บทที่ 2 เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์

1. หากพบสิ น ค้ า ที่ ร าคาถู ก กว่ า ท้ อ งตลาดมากๆ
จนผิ ด สั ง เกต ให้ตรวจสอบกับผู้ขายให้มั่นใจเสียก่อน อย่าโลภ
เห็นแก่ของถูกจนโอนเงินไปให้ก่อน ผู้ร้ายมักตั้งราคาสินค้าให้ถูกกว่า
ท้องตลาดเพื่อโน้มน้าวให้เกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อ
2. หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินจ�ำนวนมากๆ ให้กับคนที่เรา
ไม่เคยซือ้ ของด้วยมาก่อน หากต้องการท�ำจริง ขอให้ไปเจอตัวแล้วมอบ
เงินให้กันดีกว่า
3. เมือ่ พบหน้าให้ขอเอกสารยืนยันการซือ้ หรือติดต่อ
เช่น ส�ำเนาบัตรประชาชน เอกสารยืนยันการซือ้ สินค้า หรือขอถ่ายภาพ
ของเขาไว้
4. ลองสั่งซื้อของจ�ำนวนน้อยๆ ก่อน เพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้ขายคนนั้นส่งของให้จริงๆ และมีตัวตนอยู่จริง
5. อย่าไว้ใจในโซเชียลเน็ตเวิร์กของผู้ขาย เพราะ
บางคนมีหลายบัญชีควรจะสืบค้นข้อมูลให้ดีเสียก่อน
6. ดูวา่ มีชอื่ -นามสกุลจริงของเจ้าของร้านแสดงอยู่
หรื อ ไม่ หากมีชื่อจริง หรือเลขบัญชีธนาคารที่ต้องจ่ายเงินไปให้
ลองใช้ชอื่ เหล่านัน้ ค้นหาใน Google ก่อนว่ามีประวัตอิ ย่างไรบ้าง เพราะ
หากเป็นชื่อหรือบัญชีที่เคยฉ้อโกงมาก่อนก็อาจจะพบว่ามีคนอื่น
มาพูดถึง หากเป็นบัญชีธนาคารในรูปแบบบริษัทหรือนิติบุคคลก็จะมี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น
7. ตรวจสอบระยะเวลาการจดทะเบี ย นเว็ บ ไซต์
ส�ำหรับ .com ตรวจสอบได้ที่ http://dawhois.com ส�ำหรับชื่อเว็บ
ที่ลงท้ายด้วย .th ดูที่ http://thnic.co.th/whois หากเป็นเว็บไซต์
ที่เปิดมานานเกิน 6 เดือน จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเว็บที่เพิ่งเปิด
มาเพียงไม่กเี่ ดือน (ส่วนใหญ่เว็บไซต์หลอกลวงจะเปิดในช่วงเวลาสัน้ ๆ)
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http://dawhois.com ตรวจสอบระยะเวลาการจดทะเบียนเว็บไซต์สำ� หรับ .com

http://thnic.co.th/whois ตรวจสอบระยะเวลาการจดทะเบียนเว็บไซต์สำ� หรับ .th
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8. หากเป็นผูข้ ายทีเ่ ป็นสมาชิกร้านค้าบนเว็บไซต์ e-Marketplace
ทีม่ ชี อ่ื เสียงก็จะมีความน่าเชือ่ ถือมากขึน้ เพราะผูใ้ ห้บริการ e-Marketplace เหล่านี้
มักจะมีการตรวจสอบความมีตัวตนของร้านค้าก่อนเสมอ
9. ตรวจสอบการพูดคุยและโต้ตอบกันก่อนหน้านี้ของผู้ขาย
เช่น เว็บบอร์ด โซเชียลเน็ตเวิร์ก โดยดูว่ามีคนเข้าไปเขียนตอบอะไรบ้าง หรือ
กระทู้ล่าสุดที่ตอบคือเมื่อใด จะท�ำให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ขายได้
10. ตรวจสอบความใหม่ ข องสิ น ค้ า หน้ า เว็ บ ไซต์ และการ
อัปเดตข้อมูล หากเว็บไซต์มีการอัปเดตเป็นประจ�ำ มีสินค้าใหม่ๆ เปลี่ยนแปลง
โปรโมชัน อัปเดตข่าวสารหน้าเว็บเป็นประจ�ำ ก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าของร้านดูแล
หน้าเว็บไซต์เป็นประจ�ำ

11. ดูว่ามีลูกค้าที่เคยซื้อสินค้ากับร้านนี้หรือไม่ ลองตรวจสอบได้ทาง
เว็บบอร์ดของทางร้าน (หากมี) หรือลองอีเมลติดต่อไปหาคนทีเ่ คยซือ้ ไปว่าบริการของร้านค้า
เป็นอย่างไร
12. ตรวจสอบหมายเลขติ ด ต่ อ ร้ า นค้ า โดยเฉพาะเบอร์ 02
จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน ในเว็บไซต์ควรมีที่อยู่
ของธุรกิจแสดงอยู่ เพื่อบ่งบอกว่าร้านค้าหรือเจ้าของร้านอยู่ที่ไหน
13. หากเว็บไซต์นั้นๆ มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ก็จะน่าเชื่อถือมากขึ้น
14. ควรช�ำระเงินด้วยบัตรเครดิต เพราะหากมีปัญหาจะสามารถยกเลิก
การซือ้ สินค้าได้ ซึง่ แตกต่างจากการจ่ายเงินสดหรือโอนเงิน เพราะหากจ่ายไปแล้วก็ยากทีจ่ ะ
ไปเอาเงินคืนจากผู้ขาย
ทัง้ หมดทีแ่ นะน�ำไปนัน้ เป็นขัน้ ตอนโดยละเอียดของการซือ้ ของออนไลน์ ทีม่ คี วาม
มั่นคงปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งหากเราท�ำตามก็จะช่วยลดความเสี่ยง
ที่จะเกิดปัญหาจากการซื้อของออนไลน์ได้มากเลยทีเดียว
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2.3 “Trustmark”
ร้านค้าน่าเชื่อถือ
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เครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือ หรือ Trustmark เป็น
เครื่องหมายที่จะแสดงไว้บนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเพื่อรับรองความน่าเชื่อถือของ
เว็บไซต์เหล่านั้น โดยหน่วยงานผู้ออกเครื่องหมายรับรองจะมีหลักเกณฑ์ประเมิน
ความน่าเชือ่ ถือ ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมูลและระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
เครื่องหมาย Trustmark จะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้ขายคือ แสดง
ให้เห็นว่าเว็บไซต์นนั้ ๆ มีความน่าเชือ่ ถือและมีแนวทางในการท�ำธุรกิจทีด่ ที ผี่ า่ นการ
รับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
สร้างความแตกต่างและสร้างศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งช่วยขยายโอกาส
ในการสร้างตลาดใหม่ๆ ให้สนิ ค้าและบริการได้และในส่วนของผูซ้ อื้ ก็ได้รบั ประโยชน์
เช่นกัน เพราะเมือ่ ซือ้ สินค้าหรือใช้บริการกับเว็บไซต์ทมี่ เี ครือ่ งหมายรับรอง ก็มนั่ ใจ
ได้ว่าเป็นเว็บที่เชื่อถือได้

ส�ำหรับประเทศไทย มีหน่วยงานที่ออกเครื่องหมายรับรองบนเว็บไซต์
อีคอมเมิร์ซคือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้เครื่องหมาย
“DBD Registered” ที่ รั บ รองการจดทะเบี ย นผู ้ ป ระกอบการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ยืนยันการมีตวั ตนของผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
หรือบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต
ที่น่าสนใจคือ ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.
ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ก็ยังเป็นอีกหน่วยงานที่เปิดให้บริการรับรองความ
น่าเชือ่ ถือแก่ผปู้ ระกอบการอีคอมเมิรซ์ ผ่านเครือ่ งหมาย
“Smile Mark” เพื่อยืนยันว่าการบริหารจัดการ
เครื่องหมาย Smile Mark
โดย ETDA
เว็บไซต์นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ด้าน ได้แก่
ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัว (Privacy)
และด้านความน่าเชือ่ ถือ (Reliability) รวมทัง้ ยังได้เสริมความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผซู้ อื้
ผู ้ ข ายสิ น ค้ า ออนไลน์ โ ดยเปิ ด ให้ บ ริ ก าร “ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นซื้ อ ขาย
ออนไลน์” ที่มีบริการให้คำ� แนะน�ำ ปรึกษา รวมทั้งแก้ไขข้อพิพาทในกรณีทเี่ กิด
ปัญหาจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์อีกด้วย
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ทีก่ ล่าวไปทัง้ หมดจะเป็นผูอ้ อกเครือ่ งหมายรับรองในบ้านเรา ส�ำหรับในต่างประเทศก็ยงั มี
ผู้ให้บริการออกเครื่องหมายรับรองด้วยเช่นกัน ซึ่งเราก็อาจจะพบเห็นกันอยู่บ้างตามเว็บไซต์ต่างๆ
ดังนี้
เครื่องหมาย

ประเทศ

สิ่งที่รับรอง

Reliability Seal Program

สหรัฐอเมริกา

ทุกด้านในการค้าขายออนไลน์

buySAFE Seal

สหรัฐอเมริกา

ทุกด้านในการค้าขายออนไลน์

TRUSTe

สหรัฐอเมริกา

การรักษาข้อมูลส่วนตัว

Verisign

สหรัฐอเมริกา

การเข้ารหัสข้อมูลด้วย SSL

Paymate Trustmark

ออสเตรเลีย

ความมั่นคงปลอดภัย
ในการจ่ายเงินออนไลน์

Thawte

แอฟริกาใต้

การเข้ารหัสข้อมูลแบบ SSL

SOSA

ไต้หวัน

ทุกด้านในการค้าขายออนไลน์

e-Trust Mark

เกาหลีใต้

ทุกด้านในการค้าขายออนไลน์

TrustSg

สิงคโปร์

ทุกด้านในการค้าขายออนไลน์

CaseTrust

สิงคโปร์

ทุกด้านในการค้าขายออนไลน์

TradeSafe

ญี่ปุ่น

ทุกด้านในการค้าขายออนไลน์

เม็กซิโก

ทุกด้านในการค้าขายออนไลน์

AMIPCI

Trustmark เหล่านีส้ ามารถใช้เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผซู้ อื้
ได้วา่ เว็บไซต์ตา่ งๆ ทีไ่ ด้รบั เครือ่ งหมายรับรองจะมีการด�ำเนินงานและ
บริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด�ำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบและใส่ใจต่อลูกค้า นอกจากนี้ การจัดตัง้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนซื้อขายออนไลน์ (Online Complain) ก็เป็น
อีกหนึง่ บริการทีส่ ร้างสรรค์ โดย ETDA เพือ่ เป็นการตอกย�ำ้ ความมัน่ ใจ
ได้ว่า โอกาสที่ผู้ซื้อจะพบเจอปัญหาต่างๆ ในการซื้อของออนไลน์
จากเว็บไซต์ที่มีเครื่องหมายรับรองเหล่านี้ก็จะลดน้อยลง
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2.4 รู้จักช่องทาง
จับจ่ายออนไลน์
สั่งซื้อสินค้า

ชำ�ระผ่าน
ระบบออนไลน์

โอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร

3
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4

เจ้าหน้าที่ยืนยัน
การชำ�ระเงิน

ชำ�ระเงินค่าสินค้า

2

1

ลูกค้ายืนยัน
การโอนเงิน

จัดส่งสินค้า

5

ขั้นตอนของการซื้อสินค้าออนไลน์

การซื้อขายสินค้าออนไลน์มี 5 ขั้นตอน
ที่ ส� ำ คั ญ ซึ่ ง ขั้ น ตอนหนึ่ ง ที่ ข าดไม่ ไ ด้ เ ลยก็ คื อ
“การช�ำระค่าสินค้า” ส�ำหรับประเทศไทยนั้น
วิธกี ารทีน่ ยิ มใช้กค็ อื การโอนเงินผ่านทางธนาคาร
หรือการนัดพบเพื่อซื้อขายกันโดยตรง ซึ่งหาก
ผู้ขายและผู้ซื้อไม่คิดหลอกลวงกันก็จะไม่เกิด
ปัญหาใดๆ แต่การจ่ายเงินค่าสินค้าด้วยการโอนเงิน
หรือการนัดพบกันก็ไม่ใช่วิธีที่สะดวกเท่าใดนัก
และอาจไม่เหมาะกับการซื้อขายสินค้าออนไลน์
เนื่องจากผู้ซื้อจะต้องโอนเงินหรือผู้ซื้อผู้ขายต้อง
เดินทางมาพบกัน ซึง่ อาจจะไม่สะดวกเมือ่ เทียบกับ
การจ่ายค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต หรือใช้บริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการ เช่น
www.paypal.com หรือ www.paysbuy.com

“จ่ายสบายด้วยบัตรเครดิต”

การจ่ายค่าสินค้าออนไลน์ดว้ ยบัตรเครดิตเป็นวิธที สี่ ะดวกสบาย โดยธนาคารหรือ
บริษทั ทีใ่ ห้บริการรับเงินค่าสินค้าออนไลน์จะมีหน้าเว็บไซต์เพือ่ ให้ลกู ค้าท�ำการกรอกข้อมูล
เกีย่ วกับบัตรเครดิต หลังจากนัน้ ลูกค้าจะต้องกรอกรหัสผ่านส่วนตัวเพือ่ เป็นการยืนยันตัวตน
การเป็นเจ้าของบัตรเครดิต แล้วขั้นตอนที่เหลือจะเป็นการหักเงินจากบัตรเครดิต ซึ่งการ
จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตนีม้ กั จะไม่มปี ญ
ั หา หากร้านค้าออนไลน์ได้ใช้บริการจากทางธนาคาร
หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการหักเงินจากบัตรเครดิตเข้าสู่บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของทางร้าน

“จ่ายง่ายๆ ด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์”

วิธีการนี้เป็นการจ่ายเงินโดยใช้มูลค่าเงินในบัญชีของเว็บไซต์ที่ให้บริการรับจ่าย
เงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น www.paypal.com หรือ www.paysbuy.com ซึ่งหากผู้ซื้อ
มียอดเงินในบัญชีเพียงพอ ก็สามารถโอนยอดเงินในบัญชีไปยังบัญชีของผู้ขายได้ทันที
โดยไม่ต้องใช้เงินจริงหรือบัตรเครดิตในการช�ำระค่าสินค้า การจ่ายเงินแบบนี้ก็มั่นคง
ปลอดภัยอีกเช่นกัน หากเว็บไซต์ที่ให้บริการมีการเข้ารหัสข้อมูล
เช่น การจ่ายเงินผ่าน www.paysbuy.com มีวิธีการคร่าวๆ คือ ให้กรอกอีเมล
และรหัสผ่าน ระบบก็จะดึงยอดเงินในบัญชี Paysbuy ของผู้ซื้อเพื่อส่งให้บัญชี Paysbuy
ของผูข้ ายทันที เมือ่ ยืนยันการท�ำรายการส�ำเร็จแล้ว ระบบจะแจ้งผลการช�ำระเงิน ดังตัวอย่าง
ในรูปด้านล่าง

1. กรอกอีเมลและรหัสผ่าน

2. ตรวจสอบผู้รับเงินและจำ�นวนเงินที่ต้องการชำ�ระ

3. ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเพย์สบาย
4. ข้อความถึงผู้ขาย

5. ยืนยันการชำ�ระเงิน

ขั้นตอนการช�ำระเงินด้วย
www.paysbuy.com

บทที่ 2 เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
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ส่วนการจ่ายเงินผ่าน www.paypal.com ก็มวี ธิ กี ารทีค่ ล้ายกัน โดยเมือ่ คลิก
ปุ่มจ่ายด้วย Paypal ในหน้าร้านค้าแล้วจะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลอีเมลและ
รหัสผ่านส�ำหรับบัญชี PayPal หลังจาก Login แล้ว จะพบหน้ารายละเอียดของบัญชี
ให้ผซู้ อื้ ตรวจสอบความถูกต้อง เมือ่ คลิก Continue แล้วระบบจะแสดงหน้า Payment
Details ให้ผู้ซื้อสินค้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้รับเงิน สินค้า และจ�ำนวน
เงิน เมื่อตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง ผู้ซอื้ ก็สามารถคลิก Continue และระบบ
ก็จะแสดงข้อความสรุปการช�ำระเงิน

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
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ขั้นตอนการช�ำระเงินด้วย
www.paypal.com

“คิดก่อนจ่าย”

การจ่ายเงินออนไลน์ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม สิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาคือ
เว็บไซต์ที่ให้ผู้ซื้อกรอกข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบัตรเครดิต เป็นเว็บไซต์ของธนาคาร
หรือเว็บไซต์ทใี่ ห้บริการจริงหรือไม่ ข้อสังเกตคือ เว็บไซต์เหล่านีจ้ ะขึน้ ต้นด้วย “https:”
ซึ่ ง แถบที่ อ ยู ่ เว็ บ ไซต์ จ ะมี สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป กุ ญ แจรวมทั้ ง ชื่ อ ของบริ ษั ท หรื อ ธนาคาร
ซึ่ ง ถ้ า พบว่ า ข้ อ มู ล หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งแล้ ว ก็ ไ ม่ ค วรจ่ า ยเงิ น อย่ า งเด็ ด ขาด
นอกจากนี้ ยังมีข้อควรปฏิบัติเมื่อจะจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต ดังนี้
1. หากไม่จ�ำเป็นไม่ควรบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตไว้กับเว็บไซต์
ผูข้ าย แม้วา่ จะเป็นวิธกี ารทีส่ ะดวกเนือ่ งจากในการซือ้ สินค้าครัง้ ถัดไป สามารถท�ำได้
ทันทีโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ แต่อย่าลืมว่าอาจมีผู้ไม่หวังดีลักลอบดึงข้อมูล
บัตรเครดิตไปได้ซึ่งจะท�ำให้เกิดความสูญเสียมากมาย
2. ต้องตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ให้มั่นใจในการซื้อขาย รวมไปถึง
กฎหมายทีค่ มุ้ ครองการซือ้ ขายออนไลน์ ซึง่ สามารถร้องเรียนได้หากพบปัญหาในการ
ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์
3. รอบคอบในการใช้จ่าย หมั่นตรวจสอบสถานะของบัตรเครดิต และ
ตรวจสอบเอกสารสรุปยอดการใช้จ่ายทุกเดือนว่ามีการท�ำธุรกรรมที่น่าสงสัยอยู่ด้วย
หรือไม่
4. แยกบัตรเครดิตทีใ่ ช้ซอื้ สินค้าออนไลน์เป็นประจ�ำกับบัตรเครดิต
ทีใ่ ช้จา่ ยปกติ เพือ่ ให้ตรวจสอบรายการทีส่ งั่ ซือ้ ได้งา่ ย นอกจากนีย้ งั เป็นการควบคุม
การใช้จ่ายได้ง่ายและเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการใช้จ่ายอีกด้วย

บทที่ 2 เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์

ส่วนการจ่ายเงินโดยใช้บญ
ั ชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ มักจะไม่มปี ญ
ั หาใดๆ เนือ่ งจาก
การจะเข้าถึงบัญชีของผู้ซื้อหรือตัวเราได้นั้น จ�ำเป็นจะต้องเข้าสู่เว็บไซต์ผู้ให้บริการ
ทีแ่ ท้จริงด้วย ซึง่ เว็บไซต์เหล่านีม้ กั จะมีการเข้ารหัสข้อมูลอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ ปัญหาต่างๆ
มักไม่คอ่ ยได้พบเจอมากนัก อย่างไรก็ตาม แม้วา่ จะเป็นวิธที มี่ นั่ คงปลอดภัย แต่เว็บไซต์
ที่รับจ่ายด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็ยังมีไม่มาก เพราะผู้ขายจ�ำเป็นจะต้องรับเงินใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะถอนเข้าสู่บัญชีธนาคารจริง ซึ่งมักจะเสียค่าบริการ
โอนเงิน ค่าบริการแปลงหน่วยเงิน และค่าบริการอื่นๆ ดังนั้น การช�ำระเงินด้วย
บัตรเครดิตจึงยังเป็นวิธีที่นิยมใช้ในปัจจุบันมากกว่า
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2.5 ช�ำระเงินออนไลน์
อย่างไรให้หายห่วง
ส�ำหรับการจ่ายเงินค่าสินค้าออนไลน์โดยการโอนเงิน ซึง่ ไม่ยงุ่ ยากในการด�ำเนินการ
แต่อาจจะไม่สะดวกต่อผู้ซื้อนั้น ทุกวันนี้ ธนาคารส่วนใหญ่ได้ให้บริการการท�ำธุรกรรม
ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า “Internet Banking” ที่ท�ำให้ผู้ซ้ือสามารถโอนเงิน
หรือจ่ายเงินอย่างง่ายดายโดยไม่จำ� เป็นต้องไปทีธ่ นาคารจริงๆ ดังนัน้ หัวข้อนีจ้ ะได้เล่าถึงวิธี
การท�ำธุรกรรมออนไลน์ทมี่ นั่ คงปลอดภัยเพือ่ ป้องกันปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ โดยมีขนั้ ตอน
สร้างความมัน่ คงปลอดภัยทีค่ วรพิจารณา 4 ประเด็น คือ

1. พิจารณาว่าเว็บไซต์ทใี่ ช้บริการนัน้ มีการเข้ารหัส เช่น รหัส

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
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Secure Sockets Layer หรือ SSL ซึ่งน�ำข้อมูลมาเข้ารหัสพิเศษท�ำให้ข้อมูลที่ส่งไปยัง
ปลายทางนัน้ มีความมัน่ คงปลอดภัยสูง รวมถึงการตอบกลับจากปลายทางมายังผูท้ ำ� รายการ
ซึ่งการเข้ารหัสนี้จะสามารถถอดแปลงรหัสได้โดยที่ต้องอาศัยตัวแปลงรหัส ซึ่งอยู่ที่ต้นทาง
และปลายทางเท่านั้น เปรียบได้กับการน�ำส่งสิ่งของที่สำ� คัญสักชิ้น เช่น การที่เราน�ำธนบัตร
ปึกใหญ่ใส่ในถุงพลาสติกบางใสแล้วส่งพัสดุไปยังปลายทาง ก็ย่อมจะเห็นได้ง่ายหรือ
ทราบว่าสิง่ ของทีอ่ ยูข่ า้ งในนัน้ คืออะไร แต่ถา้ หากน�ำพัสดุใส่กระเป๋าทีแ่ ข็งแรงและล็อกกุญแจ
อย่างดี ก็มแี ค่ผรู้ บั ปลายทางและตัวเราเองเท่านัน้ ทีม่ กี ญ
ุ แจไขได้ ผูน้ ำ� ส่งพัสดุยอ่ มไม่ทราบว่า
ข้างในมีอะไรอยู่และไม่สามารถเปิดดูได้ด้วยเช่นกัน หลักการท�ำงานของ SSL ก็มีความ
คล้ายคลึงกัน เว็บไซต์บริการธนาคารออนไลน์นั้นก�ำหนดให้ต้องมีการปกป้องข้อมูล
การท�ำธุรกรรมของลูกค้าในระหว่างเดินทางผ่านเครือข่ายและจุดเชื่อมต่อต่างๆ ดังนั้น
จึงไม่นา่ แปลกใจทีเ่ ราจะพบว่าธนาคารพาณิชย์ชนั้ น�ำในไทยและสากล นิยมใช้ SSL เพือ่ เสริม
ความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยสามารถสังเกตว่าเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครอง
โดย SSL หรื อ ไม่ จากสั ญ ลั ก ษณ์ กุ ญ แจล็ อ กที่ อ ยู ่ บ นเบราว์ เซอร์ เมื่ อ คลิ ก ที่
สัญลักษณ์กจ็ ะเห็นใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) หรือ SSL Certificate
ซึง่ เปรียบเสมือนใบรับรองเพือ่ ยืนยันว่าเว็บไซต์ดงั กล่าวเป็นเว็บไซต์ทถี่ กู ต้องและมีความมัน่ คง
ปลอดภัย เชือ่ ถือได้ โดยเบราว์เซอร์แบบต่างๆ จะมีตำ� แหน่งในการแจ้ง SSL Certificate
ทีแ่ ตกต่างกันออกไป

• Microsoft Internet Explorer รูปแม่กุญแจจะอยู่ที่ช่อง URL
Address ด้านบนซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ที่ได้รับ SSL Certificate
• Mozilla Firefox จะแสดงแถบ URL Address ด้านบนเป็น
สีเขียว ในขณะที่รูปแม่กุญแจจะปรากฏอยู่มุมขวาล่าง
• Google Chrome จะแสดงรูปแม่กุญแจ และ https: เป็นสีเขียว
อยู่บริเวณมุมซ้ายของช่องกรอก URL Address

การแสดงสัญลักษณ์ https: ของเบราว์เซอร์ต่างๆ

2. จ�ำกัดวงเงินการโอนหรือการจ่ายค่าสินค้า ซึง่ ธนาคาร

พาณิชย์ชั้นน�ำหลายแห่งในประเทศไทยที่ให้บริการด้านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
เปิดโอกาสให้ผใู้ ช้บริการสามารถท�ำการจ�ำกัดวงเงินในการโอน หรือจ่ายค่าสินค้าบริการ
ให้อยูใ่ นขอบเขตทีผ่ ใู้ ช้บริการเห็นว่าเหมาะสม และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้กับบัญชีบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
บทที่ 2 เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
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3. ระวังเว็บไซต์ประเภทฟิชชิ่ง (Phishing) ซึ่งเป็น

กลวิธีในการหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัวอันจะน�ำไปสู่การแสวงหา
ผลประโยชน์ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ถูกล่อลวง ข้อมูลส่วนตัวนั้น
มักจะเป็นรหัสประจ�ำตัวต่างๆ Password เลขที่บัตรเครดิต เลขที่บัญชี หรือเลขที่
บัตรประชาชน ซึ่งกลวิธีในการหลอกลวงแบบต่างๆ มีดังนี้
o ปลอมแปลงลักษณะของอีเมล ให้เหมือนส่งมาโดยธนาคารสถาบัน
การเงินหรือบริษทั ห้างร้านทีม่ ชี อื่ เสียง ซึง่ มักมีเครือ่ งหมายการค้า สี และ
รูปแบบอีเมลเหมือนส่งมาจากบริษัทดังกล่าว โดยเนื้อหาของอีเมล
จะเป็นการบอกให้ผใู้ ช้บริการด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่ ทีพ่ บได้มาก
คือ การหลอกให้คลิกลิงก์ที่อยู่ในอีเมลเพื่อท�ำการกรอกข้อมูลต่างๆ
ผูใ้ ช้บริการอาจได้รบั ข้อความในเชิงเตือน หรือข่มขู่ เช่น “หากไม่ดำ� เนินการ
ภายใน 15 วัน ทางบริษัทมีความจ�ำเป็นต้องปิดบริการของท่าน”

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
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ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์หลอกลวงของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
(หากสังเกตดีๆ จะเห็นว่า URL ที่แสดงขึ้นมาไม่ใช่ URL ที่ถูกต้องของสถาบันการเงินนั้น)

o สร้างเว็บไซต์เลียนแบบ ซึ่งมักจะเป็นกลวิธีที่ใช้กับเว็บไซต์ทาง
การเงินอย่างธนาคารออนไลน์ เพราะในเว็บไซต์เหล่านี้เป็นช่องทาง
ที่นำ� ไปสู่บัญชีที่เก็บเงินของลูกค้าได้ดีที่สุด ซึ่งเมื่อผู้ท�ำการ Phishing
ได้ทราบข้อมูลรหัสประจ�ำตัว และ Password ครบแล้ว ก็จะน�ำข้อมูล
ดังกล่าวไปท�ำธุรกรรมทางการเงิน เช่น โอนเงินไปยังบัญชีปลายทาง
ซึง่ เปิดขึน้ เพือ่ รอรับเงินทีไ่ ด้มาด้วยวิธกี ารทุจริตนี้ จากนัน้ คนร้ายจะไป
ถอนเงินออกจากบัญชี หรือน�ำไปซื้อสิ่งของจนหมด ตัวอย่างเว็บไซต์
เลียนแบบเป็นดังรูปด้านล่าง

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์เลียนแบบ (ที่มา www.it24hrs.com)

บทที่ 2 เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์

o แอบอ้างเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ
ธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ ทางโทรศัพท์โดยแจ้งให้ลกู ค้าท�ำการ
โอนเงินทาง ATM ไปยังบัญชีปลายทางซึง่ เปิดเอาไว้โดยกลุม่ บุคคลทุจริต
นั่นเอง หรือบางครั้งอาจใช้วิธีหลอกถามข้อมูลส่วนตัว ซึ่งสามารถ
น�ำไปใช้ในภายหลังเพื่อย้อนกลับมาโจมตีบัญชีของลูกค้าเองอีกครั้ง
ในประเทศไทยนั้นการ Phishing ทางโทรศัพท์เป็นวิธีที่พบบ่อยที่สุด
เนื่องจากคนบางส่วนยังไม่มีความรู้ในการใช้ธนาคารออนไลน์ ท�ำให้
เป็นเป้าหมายที่โดนโจมตีแล้วได้ผล
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของ Phishing มีดังนี้
1) ระมัดระวังไม่หลงเชือ่ ข้อความใดๆ ในอีเมล หรือโทรศัพท์ทไี่ ด้รบั
หากมีการอ้างว่าส่งอีเมลหรือติดต่อมาจากสถาบันหรือบริษัทใดก็ตาม ควรค้นหา
หมายเลขโทรศัพท์ของสถาบันหรือบริษทั นัน้ หรือติดต่อไปยัง Call Center ของบริษทั นัน้ ๆ
โดยไม่ต้องติดต่อไปตามหมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่ในอีเมลต้องสงสัยฉบับนั้น เพื่อ
ตรวจสอบว่ามีการส่งอีเมลลักษณะดังกล่าวจริงหรือไม่
2) ไม่คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อการเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ให้ใช้วิธีพิมพ์ URL
เข้าสูเ่ ว็บไซต์ของบริษทั ดังกล่าวด้วยตัวเอง เพือ่ ป้องกันไม่ให้เผลอคลิกเข้าสูเ่ ว็บไซต์ปลอม
ที่กลุ่มผู้ร้ายได้เตรียมไว้
3) ไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เช่ น หมายเลขบั ต รประชาชน
บัตรเครดิต เลขที่บัญชี รหัส ATM แก่คนอื่นผ่านทางอีเมล โดยหมั่นตรวจสอบข้อมูล
การท�ำรายการธุรกรรมของตนเองอย่างสม�่ำเสมอ โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้ครบ 1 เดือน
ตรวจสอบใบแจ้งรายการใช้บัตรเครดิตทุกครั้งที่ได้รับ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี
รายการธุรกรรมแปลกปลอม หากพบรายการที่น่าสงสัยให้ติดต่อธนาคารหรือบริษัท
ผู้ออกบัตรทันที
4) ก�ำหนด Password ที่มีความมั่นคงปลอดภัย ธนาคารพาณิชย์
ชั้นน�ำที่ให้บริการธนาคารออนไลน์ ต่างตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยโดยการ
เพิม่ มาตรการความมัน่ คงปลอดภัย ไม่วา่ จะเป็นการติดตัง้ ระบบตรวจจับการเจาะข้อมูล
และติดตั้งระบบความมั่นคงปลอดภัย 2 ชั้นแล้วก็ตาม ก็ยังมีปัจจัยภายนอกที่ธนาคาร
ไม่สามารถควบคุมได้ นั่นก็คือความมั่นคงปลอดภัยในส่วนที่ขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้บริการ
ที่บ้านหรือที่ท�ำงาน เนื่องจากผู้ใช้จ�ำนวนไม่น้อย ยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญในการเรียนรู้
เกีย่ วกับการใช้ประโยชน์ของ Password ในฐานะสิง่ ทีเ่ ข้ามาช่วยเพิม่ ความมัน่ คงปลอดภัย
ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยสูงสุดควรปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้
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o ไม่ตงั้ Password ทีจ่ ำ� ง่าย ยิง่ ตัวเราจ�ำได้งา่ ยเพียงใด คนอืน่ ก็สามารถ
แอบจ�ำได้ง่ายเช่นกัน ที่ผ่านมาความเสี่ยงมักเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้ Password
ที่สามารถคาดเดาได้ง่าย เช่น 1234, 5555, 9999, password, asdf หรือ
ABCD กลุม่ มิจฉาชีพทางระบบคอมพิวเตอร์ได้สร้างโปรแกรมทีส่ ามารถสุม่ เลือก
Password และเข้าสู่ระบบโดยการน�ำ Password ดังที่ได้ยกตัวอย่าง คีย์เข้า
ระบบโดยอัตโนมัตแิ ละจะสุม่ กรอกค่าไปเรือ่ ยๆ จนกว่าจะพบว่าสมาชิกรายใด
ที่ใช้ Password เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว ซึ่งเมื่อพบก็จะสามารถเข้าสู่ระบบ
เสมือนผูใ้ ช้งานเองได้ทนั ที ในบางประเทศระบบซอฟต์แวร์ทจุ ริตเหล่านีพ้ ฒ
ั นา
จนถึงขัน้ ทีส่ ามารถจะน�ำค�ำต่างๆ ในพจนานุกรมมาลองกรอกเป็น Password ได้
จึงไม่ควรใช้คำ� ที่ก�ำหนดไว้ในพจนานุกรมในการตั้งเป็น Password

o ใช้ตัวอักษรผสมทั้งตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ มีตวั เลขและอักขระ
เป็นส่วนประกอบ มีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 8 ตัวอักษร ไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนตัว
เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หรือแม้กระทั่ง
บุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆ ตัวอย่างของ Password ที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยสูง เช่น “ED9ts377!”, “t!2!m!o!h!i!t!o!0292”,“2S00N2btrue!!”
o ไม่ควรเลือกฟังก์ชันจ�ำ Password อัตโนมัติ ต้องกรอกเอง
เมื่อใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
o หมั่นเปลี่ยน Password เป็นประจ�ำทุกๆ 30-45 วัน
o เมือ่ จ�ำเป็นต้องท�ำธุรกรรมออนไลน์ผา่ นคอมพิวเตอร์สาธารณะ
ให้เปลี่ยน Password ทันทีที่มีโอกาส
o ไม่เขียน Password ไว้บนกระดาษและแปะไว้ตามที่ต่างๆ
เพื่อเตือนความจ�ำ หรือแม้กระทั่งการเก็บ Password ในรูปแบบของ
ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ก็ตาม
o ระหว่างที่เข้าสู่ระบบ ให้ตรวจสอบบุคคลที่อยู่รอบตัว ระวัง
มิให้ผู้อื่นแอบมองหรือสังเกตลักษณะการกดคีย์บอร์ดได้
o ไม่ควรใช้ Password เดียว ทัง้ การเข้าอีเมล การใช้บริการธนาคาร
ออนไลน์ และอื่นๆ เนื่องจากจะเป็นจุดอ่อนที่ท�ำให้ผู้ไม่ประสงค์ดี
สามารถเข้าถึงทุกบริการที่ตัวเราใช้งานอยู่
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ค�ำแนะน�ำเหล่านี้ หากปฏิบตั ติ ามก็จะช่วยให้การช�ำระเงินออนไลน์
เพื่อการจับจ่ายใช้สอยของเรามีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น และไม่ตกเป็นเหยื่อ
ของเหล่าวายร้ายในโลกไซเบอร์ แต่ส�ำหรับใครที่ชื่นชอบวิธีการโอนเงินผ่าน
ตูเ้ อทีเอ็ม ซึง่ คนไทยก็ยงั นิยมใช้ชอ่ งทางนีอ้ ยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ผูไ้ ม่หวังดีกย็ งั มีวธิ กี าร
ที่สามารถจะขโมยเงินจากกระเป๋าของเราได้เช่นกัน ซึ่งมีด้วยกันหลายรูปแบบ
ภัยอย่างหนึง่ ก็คอื “ATM Skimmer” ทีอ่ าจเป็นปัญหาทีท่ ำ� ให้เราต้องศูนย์เสียเงิน
ในบัญชีโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ดังนั้น เราจะมาท�ำความรู้จักกับ Skimmer รวมทั้งวิธี
ป้องกันและแก้ไขปัญหานี้กันดีกว่า
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Skimmer เป็นอุปกรณ์ทใี่ ช้อา่ นข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็น
สมาร์ตการ์ด บัตรเครดิต หรือบัตร ATM แต่มผี ไู้ ม่หวังดีนำ� อุปกรณ์ทมี่ คี วามสามารถดังกล่าวนี้
มาใช้ในการขโมยข้อมูลจากผู้ใช้บริการตู้ ATM การกระท�ำแบบนี้เรียกว่า ATM Skimming
ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 2 อย่างคือ ดักข้อมูลบัตร ATM และดักรหัสบัตร โดยอาจจะ
ใช้ วิ ธี ก ารท� ำ ปุ ่ ม กดปลอมและเครื่ อ งอ่ า นบั ต รปลอมไปประกบทั บ กั บ อุ ป กรณ์ ข องจริ ง
บนตัวเครื่อง
เครื่องอ่านบัตรปลอมจะอ่านข้อมูลจากแถบแม่เหล็กบนตัวบัตรแล้วคัดลอกข้อมูล
ลงในชิปหน่วยความจ�ำ อุปกรณ์ดังกล่าวนี้ผู้ไม่หวังดีจะท�ำให้มีขนาดเล็กและใกล้เคียงกับ
เครื่องอ่านบัตรจริงของตู้ ATM เพื่อจะได้เอาไปประกบกันได้อย่างแนบเนียน โดยอาจจะท�ำ
เป็นฝาพลาสติกไปครอบทับบนเครื่องอ่านบัตรของจริงอีกที เนื่องจากต้องการซ่อนอุปกรณ์
ดักข้อมูลที่อยู่ข้างในเครื่องอ่านบัตรปลอมที่ทำ� จึงจะมีลักษณะทึบแสง
ตู้ ATM สมัยใหม่ส่วนใหญ่จะมีไฟกะพริบที่เครื่องอ่านบัตรเพื่อให้เป็นจุดสังเกต
เนื่องจาก Skimmer มักจะเป็นอุปกรณ์ทึบแสง ท�ำให้สังเกตได้ง่ายว่าไม่มีไฟกะพริบ
อย่างไรก็ตาม พบว่า Skimmer รุ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมที่เป็นอุปกรณ์ใน
ลักษณะทึบแสงมาเป็นอุปกรณ์แบบโปร่งแสง ท�ำให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าตู้ ATM ที่ใช้อยู่งานนั้น
มัน่ คงปลอดภัยแล้ว ตัวอย่างการน�ำเครือ่ งอ่านบัตรปลอมมาครอบไว้ทตี่ ู้ เป็นดังรูปที่ 1 และ 2
เครื่องอ่านบัตรของจริง

เครื่องที่ถูกเอาเครื่องอ่านบัตรปลอม
ไปครอบไว้
เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
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รูปที่ 1 ตัวอย่างเครื่องอ่านบัตรของจริงและ
เครื่องอ่านบัตรของปลอมที่ผู้ไม่หวังดีนำ� มาครอบไว้
(ที่มา Commonwealth Bank)

รูปที่ 2 ภายในเครื่องอ่านบัตรของปลอม
จะมีอุปกรณ์สำ� หรับอ่านข้อมูลบัตร ATM
และคัดลอกข้อมูลลงในชิปหน่วยความจ�ำ
(ที่มา Commonwealth Bank)

ส�ำหรับวิธีการดักข้อมูลรหัสบัตร ATM
ผู้ไม่หวังดีจะท�ำปุ่มกดปลอมมาครอบทับปุ่มกด
ของจริง โดยภายในปุม่ กดปลอมทีท่ ำ� มานัน้ จะมี
ชิปหน่วยความจ�ำที่ใช้เก็บข้อมูลว่าเหยื่อกดรหัส
อะไร หรืออาจจะเป็นเครื่องส่งสัญญาณแบบ
ไร้สายก็ได้ ตัวอย่างปุ่มกดปลอมเป็นดังรูปที่ 3
ถ้าหากไม่ท�ำปุ่มกดปลอมมาประกบ ก็
อาจใช้วิธีการซ่อนกล้องขนาดเล็กไว้ที่มุมด้านใด
ด้านหนึ่งของตู้ โดยตั้งองศาการถ่ายให้เห็นตอน
กดปุม่ ต�ำแหน่งทีซ่ อ่ นกล้องอาจจะอยูม่ มุ ด้านบน
ของตูห้ รือซ่อนกล้องไว้ในกล่องใส่โบรชัวร์ทตี่ ดิ ไว้
ข้างๆ ตู้ ATM ซึ่งยากต่อการสังเกต ดังรูปที่ 4
และ 5

รูปที่ 3 การท�ำปุ่มกดปลอมมาครอบ
ทับของจริง (ที่มา Krebsonsecurity)

รูปที่ 4 ตัวอย่างการซ่อนกล้องไว้ในกล่องโบรชัวร์
ที่ติดข้างตู้ ATM (ที่มา Commonwealth Bank)

บทที่ 2 เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์

รูปที่ 5 ตัวอย่างการซ่อนกล้องที่ติดตั้ง
ไว้ข้างบนตู้ ATM (ที่มา Debt Relief)
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ส่วนมากผูไ้ ม่หวังดีจะเลือกตู้ ATM ทีไ่ ม่คอ่ ยมีคนผ่านไปผ่านมาบ่อยนัก เช่น
ตู้ที่ตั้งอยู่ตรงซอกของอาคารหรือตู้ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแสงไฟสลัวๆ เพื่อที่ผู้ใช้
บริการจะได้สังเกตเห็นความผิดปกติได้ยาก ปกติ Skimmer จะไม่ติดตั้งไว้
นานหลายวัน (บางที่อาจจะน้อยกว่า 24 ชั่วโมง) เพราะอาจมีคนสังเกตเห็น
ความผิดปกติแล้วแจ้งให้ทางธนาคารทราบ โดยมีขอ้ ควรระวังในการใช้งานตู้ ATM ดังนี้
o ตั้งรหัสผ่านให้คาดเดาได้ยากและควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม�่ำเสมอ
o ไม่ฝากบัตรและมอบรหัสให้ผู้อื่นไปท�ำรายการแทน
o สังเกตความผิดปกติของตู้ ATM เช่น ปุม่ กดนูนผิดปกติหรือช่องเสียบบัตร
มีความผิดปกติ
o ถ้ามีป้ายโฆษณา หรือกล่องใส่โบรชัวร์มาแปะอยู่ข้างๆ ตู้ สันนิษฐานว่า
อาจจะมีการซ่อนกล้องไว้แล้วเอาของอย่างอื่นมาบัง
o เลือกใช้งานตู้ ATM ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาบ่อยๆ
เพราะเป็นการยากที่จะมีคนมาวางอุปกรณ์ดักไว้
o ใช้มือบังขณะที่กดรหัสบัตร ATM เพื่อป้องกันกรณีที่มีกล้องแอบถ่าย
ขณะที่ใช้งาน
o เลือกใช้เครื่อง ATM ที่ใช้อยู่เป็นประจ�ำ เพื่อที่จะได้คุ้นเคยและสามารถ
สังเกตได้ หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณช่องสอดบัตร
o ไม่ใช้เครื่อง ATM หากพบว่ามีบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจอยู่ที่บริเวณนั้นและ
ไม่หลงเชื่อบุคคลอื่นให้ไปท�ำรายการที่เครื่อง ATM
o อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าที่จะมาให้ความช่วยเหลือในกรณีบัตรถูกยึด หาก
ไม่มั่นใจให้แจ้งอายัดบัตรที่ Call Center ที่ธนาคารเจ้าของบัตรได้ทันที
o หากพบสิง่ ผิดปกติหรือมีขอ้ สงสัยใดๆ ในขณะท�ำรายการผ่านเครือ่ ง ATM
ให้ยกเลิกการใช้งานและติดต่อแจ้งมายัง Call Center ตามหมายเลข
ที่ติดอยู่ที่หน้าเครื่อง ATM ของแต่ละธนาคารในทันที
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ทัง้ หมดนีค้ อื ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการป้องกันไม่ให้เราตกเป็นเหยือ่ จากการใช้
ตูเ้ อทีเอ็ม แต่ถา้ หากเราได้รบั ความเสียหายไปแล้วก็ยงั มีวธิ แี ก้ไขโดยให้รบี ติดต่อกับ
ธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อท�ำการอายัดบัตรโดยเร็ว
นอกจากนี้ ก็ควรหมัน่ ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานบัตร ATM อย่างสม�ำ่ เสมอ
และรูจ้ กั ทีจ่ ะเปลีย่ นรหัสบัตร ATM เพือ่ ป้องกันไม่ให้ผไู้ ม่หวังดีนำ� ข้อมูลของเราไปใช้
เพียงเท่านี้ การท�ำธุรกรรมออนไลน์ของเราก็จะมีความมัน่ คงปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ แล้ว

บทที่ 2 เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์

63

เราก้าวเข้าสู่ยุค Social Ubiquity
หรือยุคของการแพร่หลายทางสังคมออนไลน์
สังคมอันทรงพลัง เปิดกว้างและเสรีนี้มีข้อดีอยู่มากมาย
แต่ก็ต้องรู้จักใช้อย่างระมัดระวัง

พิชญลักษณ์ ค�ำทองสุก

สาวกฎหมายมาดมั่น ทุ่มเทเพื่อยกระดับธุรกรรมออนไลน์ของประเทศ @ ETDA

โซเชียลเน็ตเวิร์ก...

รู้ให้รอบด้าน

03

3.1 คลุกวงใน
S-Commerce
ทุกวันนี้ วิธีการสื่อสารของเรานั้นดูเหมือนจะไม่ใช้การโทรศัพท์
หากันอีกต่อไป แต่กลายเป็นการส่งข้อความผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
หรือที่เรียกว่า Social Network นั่นเอง ซึ่งแนวโน้มความนิยมใช้ Social
Network ท�ำให้เห็นว่าสิง่ นีจ้ ะกลายเป็นสือ่ หลักในการสือ่ สารอย่างแน่นอน
โลกปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็น “ยุคของการแพร่หลายทางสังคม
ออนไลน์ (Social Ubiquity)” ดังจะเห็นจากรายงานผลการส�ำรวจ
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ปี 2556 ของ ETDA พบว่ามีผู้ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ถึงร้อยละ 93.8* จากจ�ำนวนคนที่ท�ำการส�ำรวจ
ซึ่งนับว่าเป็นจ�ำนวนที่สูงมากสืบเนื่องจาก
ไม่เคยใช้โซเชียลมีเดีย
6.2%
เคยใช้โซเชียลมีเดีย
93.8%
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ร้อยละของผู้ใช้และไม่เคยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

*อ้างอิงข้อมูลจากรายงานผลการส�ำรวจพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2556 โดยส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.

• ความก้าวหน้าของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน
ที่รองรับการใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชัน สามารถตอบสนองการใช้งานของ
ผู้ใช้ได้เป็นอย่างมาก อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ระบบ
ปฏิบัติการ iOS และอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
• การเติบโตของโซเชียลเน็ตเวิร์ก ที่มีกระแสความนิยมเพิ่มขึ้น
ในทุกๆ วัน โดยสือ่ สังคมออนไลน์นไี้ ม่เพียงเป็นสือ่ กลางให้คนทัว่ ไปเข้าถึงสือ่ ได้
อย่างไม่จำ� กัด แต่ยงั เปิดโอกาสให้คนทัว่ ไปได้เป็นผูส้ ร้างข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆ
กับการแบ่งปันสิง่ เหล่านัน้ ให้แก่ผอู้ นื่ ทัง้ ในและนอกเครือข่ายของตนได้รบั ทราบ
ด้วยปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ในรูปแบบที่เรียกว่า Social Commerce หรือ S-Commerce นั่นเอง
สือ่ สังคมออนไลน์ไม่เพียงมีบทบาทในการติดต่อสือ่ สารเชือ่ มโยงความ
สัมพันธ์เท่านั้น แต่มีประโยชน์ในเชิงธุรกิจที่หลากหลายแง่มุม โดยเฉพาะเป็น
เครือ่ งมือทีท่ ำ� ให้เกิดธุรกรรมการซือ้ ขายบนโลกออนไลน์ เนือ่ งจากการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ งของฟังก์ชนั การท�ำงานบนสือ่ สังคมออนไลน์ทรี่ องรับการท�ำงาน
ที่กว้างขวางมากขึ้น และสามารถน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือในการท�ำ Social
Commerce ได้เป็นอย่างดี
ขณะเดียวกัน Social Commerce ก็เป็นการค้าออนไลน์ประเภทหนึง่
ที่มีกลไกตามพฤติกรรมของผู้ซื้อที่อยู่ในสังคมที่มีความต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มและต้องการความร่วมมือกันภายในกลุ่ม กระแสความนิยมของ
Social Commerce ที่เพิ่มมากขึ้นท�ำให้แม้แต่ Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง
สื่อสังคมออนไลน์ที่มียอดผู้ใช้สูงสุดอย่าง Facebook ได้กล่าวถึงไว้ว่า
“ถ้าหากจะคาดเดาเทคโนโลยีที่จะมาแรงในอนาคตคงไม่พ้น Social
Commerce เป็นแน่”

3.2 สะกดรอยโจร
			สังคมออนไลน์
Social Network มีขอ้ ดีมากมาย โดยเฉพาะในการแสดงออกทางความคิด และกิจกรรมต่างๆ
รวมทั้งการรับรู้ข้อมูลจากผู้อื่น ในทางกลับกันด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซก็เช่นกัน Social Network
ท�ำให้ผขู้ ายได้ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าง่ายขึน้ ผูซ้ อื้ ก็มโี อกาสเข้าถึงสินค้าได้งา่ ยเช่นกัน แต่การทีผ่ ใู้ ช้งาน
Social Network มีโอกาสเผยแพร่ข้อมูลได้ง่าย รวมทั้งทุกคนสามารถใช้งานได้ก็ท�ำให้
ข้อมูลใน Social Network อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งมีโอกาสที่จะสูญเสียความเป็น
ส่วนตัวไปได้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่เสมอไปที่เราจะเจอกับปัญหาต่างๆ ใน Social Network แต่การ
รู้ทันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้นก็เป็นการดีที่เราจะได้ป้องกันและระวังภัยต่างๆ ได้
		

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
ฉบับ... รู้ทันภัยไซเบอร์
68

การเผยแพร่ข้อมูลลงไปใน Social Network จ�ำเป็น
จะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ไม่เหมือนกับการ
พูดคุยกันตามปกติ ซึ่งค�ำพูดก็ลอยหายไปและ
มีคนฟังในจ�ำนวนทีจ่ ำ� กัด แต่ใน Social Network
ข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยและทุกคนที่เชื่อมโยง
กับสังคมออนไลน์ของเราสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านัน้
ได้ทันที แม้ว่าในโลกความจริงคนเหล่านั้นจะไม่รู้จักเรา
เลยก็ตาม และหากมีการตอบโต้หรือท�ำสิ่งที่ไม่ดี คนอื่นๆ
ที่เชื่อมโยงกับสังคมออนไลน์ของเราก็จะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ดังนั้น
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางนี้โดยไม่ไตร่ตรองให้ดีก่อนก็อาจจะท�ำให้
เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิดโดยผู้อื่นได้

ตัวอย่างหนึง่ ของปัญหาทีม่ าจากการเผยแพร่ขอ้ มูลทีไ่ ม่ระวังคือ กรณีของอาจารย์
ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เมืองกริมส์บี้ ประเทศอังกฤษ ได้พิมพ์ข้อความลงในสังคมออนไลน์
ว่า นักเรียนชั้นหนึ่งแย่กว่านักเรียนอีกชั้น ซึ่งข้อความนี้ได้เผยแพร่ไปในวงกว้าง ส่งผลให้
อาจารย์ถูกไล่ออกด้วยเหตุผลว่าท�ำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งในความเป็นจริง
อาจเป็นเพียงแค่การแสดงความคิดเห็นส่วนตัว แต่เนือ่ งจากสังคมออนไลน์เป็นสังคมเปิด
จึงท�ำให้เกิดปัญหาดังกล่าว
อีกกรณีหนึ่งคือ อาจารย์อีกท่านหนึ่งในโรงเรียนแห่งหนึ่งของรัฐวิสคอนซิน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รูปตนเองถือปืนชี้มาที่หน้ากล้อง ปรากฏว่าอีกไม่กี่วัน
ต่อมา อาจารย์ก็ต้องยื่นใบลาออก ซึ่งมาจากเสียงเรียกร้องของผู้ปกครองที่ต่อว่ารูปของ
เธอว่า “ไม่เหมาะสม” และผู้ปกครองไม่รู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยต่อบุตรหลาน ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้ว รูปของอาจารย์ที่ออกมานั้น เป็นเพียงรูปที่อาจารย์ถ่ายกับปืนปลอม
และต้องการจะให้เป็นภาพที่มีความสวยงามเท่านั้นเอง
จะเห็นได้วา่ การเผยแพร่ขอ้ มูลทีไ่ ม่ระวังนัน้ ก็สง่ ผลเสียให้แก่ตวั ของผูใ้ ช้เองได้
อย่างมาก เพราะผู้ใช้คนอื่นๆ อาจจะเข้าใจผิดถึงสิ่งที่เราท�ำอยู่ได้ ดังนั้น ก่อนที่จะ
เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ลงในเว็บสังคมออนไลน์จ�ำเป็นจะต้องพิจารณาและคิดไตร่ตรอง
ให้ดีเสียก่อน

“ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
และไม่น่าเชื่อถือ”
บทที่ 3 โซเชียลเน็ตเวิรก์ ...รูใ้ ห้รอบด้าน

การที่ทุกคนสามารถเข้าถึงสังคมออนไลน์ได้ง่ายอาจมีผู้ไม่หวังดีน�ำเอาสิ่งนี้
มาใช้ในทางทีผ่ ดิ ซึง่ ผูท้ ไี่ ม่หวังดีอาจจะท�ำการเผยแพร่ขา่ วหรือข้อมูลทีเ่ ป็นเท็จ ข้อมูล
ทีท่ ำ� ให้เกิดความเกลียดชังหรือแตกแยก การเรีย่ ไรเงินทีไ่ ม่เป็นจริงโดยกล่าวอ้างองค์กร
การกุศล ซึ่งหากไม่พิจารณาข้อความหรือข้อมูลในเว็บสังคมออนไลน์เหล่านั้นให้ดี
อาจท�ำให้เราตัดสินใจหรือเข้าใจผิดได้ เราอาจเคยเห็นข้อความทีเ่ ผยแพร่อยูบ่ น Social
Network ต่างๆ ว่ามีการแจกของรางวัลล่อใจให้ฟรีๆ เช่น โทรศัพท์มอื ถือ แต่ตอ้ งแลก
ด้วยการกรอกข้อมูลส่วนตัวซึ่งผู้ไม่หวังดีสามารถน�ำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้
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ปัญหานีม้ คี วามเกีย่ วพันโดยตรงกับการซือ้ สินค้าออนไลน์ผา่ น Social Commerce
ที่ผู้ขายอาจจะเสนอขายสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ แต่ท�ำการโฆษณาสรรพคุณที่เป็นเท็จ
ผ่านทาง Social Network ซึ่งผู้ใช้เมื่อได้เห็นข้อความการขายสินค้า และหลงเชื่อใน
ค�ำโฆษณาก็อาจจะซื้อสินค้าและได้รับสินค้าที่ไม่ดีก็ได้ หรืออีกกรณีหนึ่งคือผู้ขายสินค้า
อาจจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง แต่เมื่อมีการจ่ายค่าสินค้าแล้วก็อาจจะไม่ส่งสินค้าให้แก่
ผู้ซื้อ เป็นต้น
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การด�ำเนินงานของเว็บ Social Network
ต่างๆ นั้น แม้ไม่มีค่าบริการ แต่เว็บเหล่านี้ก็ต้อง
มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยในการดู แ ลอุ ป กรณ์ แ ละระบบ
ที่ให้บริการ รายได้ที่เว็บผู้ให้บริการ Social
Network เหล่านัน้ จ�ำเป็นต้องมีเพือ่ ด�ำเนินธุรกิจ
มาจากการเปิดโอกาสให้บริษทั ห้างร้าน หรือองค์กร
อื่นๆ เข้ามาโฆษณา
เนือ่ งจากการโฆษณาทีม่ คี ณ
ุ ภาพคือ การโฆษณาทีต่ รงกลุม่ เป้าหมาย การจะรูว้ า่
กลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร ผู้ให้บริการจะต้องเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง
ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องบันทึกสิ่งที่เราท�ำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อความที่พิมพ์ รูปภาพ
หรือบทความทีเ่ ราชืน่ ชอบ ข้อมูลเหล่านีจ้ ะถูกส่งไปยังผูท้ ตี่ อ้ งการจะโฆษณาเพือ่ ทีจ่ ะเสนอ
โฆษณาที่ตรงกับความสนใจของเรา เช่น ส่วนใหญ่เรามักจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
สัตว์เลี้ยง ข้อมูลโฆษณาอาหารสัตว์หรืออุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ก็จะปรากฏในเว็บ
Social Network ของเรา
สิง่ เหล่านีม้ องผิวเผินอาจดูเป็นเรือ่ งทีอ่ ำ� นวยความสะดวกให้แก่เรา แต่จริงๆ แล้ว
การที่ผู้ให้บริการท�ำเช่นนี้ เป็นเหมือนกับการลักลอบดึงข้อมูลที่ท�ำให้เราสูญเสีย
ความเป็นส่วนตัว เพราะข้อมูลในมือของผูใ้ ห้บริการสามารถน�ำไปขายหรือแลกเปลีย่ น
ให้กับบริษัทวิจัยการตลาด บริษัทเก็บสถิติ หรือแม้แต่เจ้าของโฆษณาเอง โดยที่ตัวเรา
อาจจะไม่ได้ยินยอมในการเก็บข้อมูลเหล่านี้เลย ซึ่งบริษัทที่ได้รับข้อมูลของเราไปนั้น
อาจจะน� ำ ไปใช้ เ พื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า โดยพยายามส่ ง ข้ อ มู ล สิ น ค้ า มายั ง
ช่องทางการติดต่อของเรา เช่น ทางอีเมล หรือช่องทางอื่นๆ ที่เราเผยแพร่ไว้ ท�ำให้เกิด
ความร�ำคาญได้ เช่น เราอาจจะได้รบั อีเมลทีไ่ ม่เกีย่ วกับการท�ำงานมากเกินปกติจนท�ำให้
การใช้งานนั้นไม่เป็นปกติอีกต่อไป

“การโจมตี

ของผู้ไม่หวังดี”

“แม้ Social Network จะมีข้อดีตา่ งๆ อยู่มากมาย
แต่เราก็จะต้องใช้งานอย่างระมัดระวังด้วยเช่นกัน”
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Social Network นั้นมีความเสี่ยงจากผู้ไม่หวังดีหรือซอฟต์แวร์ที่อาจจะ
ท�ำให้เกิดปัญหา เช่น แฮ็กเกอร์ ไวรัส ขโมย และอาชญากรอื่นๆ เป็นจ�ำนวนมาก
อย่างที่คาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเกิดจากความพลั้งเผลอ หรือเกิดจากการที่ผู้ใช้งานเว็บ
Social Network เปิดช่องโหว่โดยไม่รตู้ วั โดยมีรปู แบบของการโจมตีอยู่ 2 ลักษณะ
ส�ำคัญคือ
o โจมตีด้วยโปรแกรมไม่พึงประสงค์ บางครั้งเราอาจจะคลิกลิงก์
แปลกๆ ทีม่ ผี ใู้ ช้คนอืน่ ๆ เผยแพร่มา ซึง่ ลิงก์เหล่านีอ้ าจจะน�ำไปยังเว็บไซต์
ทีม่ ขี อ้ มูลไม่เหมาะสม หรือมีไวรัสต่างๆ ได้ นอกจากนี้ อาจมีการเชิญชวน
ให้เราเข้าใช้งานแอปพลิเคชันบน Social Network เช่น เกม หรือการ
ดูคลิปวิดโี อต่างๆ แต่ถา้ จะใช้งานจะต้องคลิกปุม่ ยินยอมเสียก่อน ซึง่ หาก
ไม่สังเกตให้ดีอาจจะหมายถึง การยินยอมให้เจ้าของแอปพลิเคชัน
ท�ำอะไรกับ Social Network ของเราก็ได้
o ลักลอบน�ำข้อมูลส่วนตัวไปใช้งาน สาเหตุหลักๆ นัน้ มักมาจากการ
เข้าหน้าเว็บไซต์ Social Network อย่างไม่ถูกวิธี ซึ่งอาจจะมีผู้ไม่หวังดี
สร้างเว็บไซต์ Social Network ปลอม (Phishing Web) ขึ้นมาลวง
ให้เข้าสูร่ ะบบ แต่เมือ่ กรอกข้อมูลเพือ่ เข้าสูร่ ะบบแล้ว เจ้าของเว็บไซต์ปลอม
ก็จะน�ำข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไปใช้เข้าสูร่ ะบบจริงแล้วดึงข้อมูลส่วนตัวของเราไป
ใช้ประโยชน์ อีกวิธกี ารหนึง่ ทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้คอื การลักลอบดึงข้อมูล
ที่อยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิธีนี้ส่วนใหญ่มักจะพบในการใช้งาน
เครือข่ายสาธารณะต่างๆ
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3.3 ช้อปอุ่นใจ
ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก
การหลบหลีกภัยโซเชียลเน็ตเวิรก์ คงไม่ใช่การเลิกใช้งานไปเลย เพราะยังมีประโยชน์
ดีๆ อีกมากมายในเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้ ต่อไปนี้คือ แนวทางการป้องกันภัยอันตราย
ในโลกโซเชียล ซึ่งหากท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ก็จะท�ำให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์อย่าง
เต็ ม ที่ อย่ า งไรก็ ต าม แนวทางปฏิ บั ติ เ หล่ า นี้ จ ะมี ขั้ น ตอนที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตามแต่ ล ะ
โซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราสามารถศึกษาได้จากค�ำแนะน�ำบนเว็บไซต์นั้นๆ
เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
ฉบับ... รู้ทันภัยไซเบอร์
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• ใช้ ค วามระมั ด ระวั ง ในการคลิ ก ลิ ง ก์ ต ่ า งๆ ที่มากับการแชร์
หรือข้อความ หลีกเลีย่ งลิงก์แปลกปลอมหรือมาจากคนทีไ่ ม่รจู้ กั หรือแม้แต่
เพือ่ นซึง่ ใช้ภาษาในการสือ่ สารทีด่ แู ปลกไปจากปกติ เพราะอาจเป็นลิงก์
ที่นำ� ไปสู่ไวรัสหรือช่องทางขโมยข้อมูลของเหล่าแฮ็กเกอร์
• พิมพ์ที่อยู่ URL ของเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นๆ โดยตรง
โดยบนเบราว์เซอร์ให้หลีกเลี่ยงการเข้าเครือข่ายทางสังคมผ่านทาง
คลิกลิงก์จากผลแสดงการค้นหาหรือจากอีเมล เพราะอาจเป็น URLปลอม
ที่น�ำเราไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกเอาบัญชีผู้ใช้และ Password ได้
เช่น www.facebook.com อาจมี URL หลอกเป็น www.faeebook.com
• คัดกรองคนที่ขอเป็นเพื่อน หรือขอเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของเรา หลีกเลี่ยงการตอบรับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เพราะ
ผู้ไม่หวังดีอาจแฝงมากับคนที่ขอเข้ามาเป็นเพื่อนเรา และหากพบคนที่
เป็นเพื่อนซึ่งเราไม่รู้จักและน่าสงสัยก็ควรลบออกไป
• ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการแต่ละรายจะก�ำหนดการตั้งค่า
ส่ ว นตั ว ไว้ เ พื่ อ ไม่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หรื อ สิ่ ง ที่ เราท� ำ หลุ ด ออกไปยั ง คนที่ ไ ม่
พึงประสงค์ ดังนั้น เราควรตั้งค่าให้เพื่อนเท่านั้นที่เห็นกิจกรรมของเรา
และหลีกเลีย่ งการตัง้ ค่าสิง่ ทีเ่ ราท�ำให้เป็นสาธารณะหรือคนทัว่ ไปเห็นได้
• ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวทีเ่ ป็นความลับ เช่น บัตรประจ�ำตัวประชาชน
บัตรเครดิตลงในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบข้อความหรือ
รูปภาพ เพราะแฮ็กเกอร์และผู้ไม่หวังดีสามารถแฝงตัวมากับกลุ่มเพื่อน
ที่เราอนุญาตให้เข้าชมได้
• เปิดใช้งาน Do Not Track เพือ่ ป้องกันการติดตามและการเก็บข้อมูล
ของผู้ให้บริการ ซึ่งอาจรวมไปถึงผู้ไม่หวังดีที่ลักลอบเข้ามาขโมยข้อมูล
ด้วย ซึง่ ปัจจุบนั มีเว็บเบราว์เซอร์ทเี่ ปิดใช้งาน Do Not Track ได้แล้ว เช่น
Internet Explorer 10
• ใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับข่าวสารและอย่าปักใจเชื่อ
ข้อมูลที่เผยแพร่เข้ามาในทันที รวมทั้งการกล่าวอ้างถึงแหล่งที่มา
ของข้อมูลนั้นๆ เพราะอาจมีการสวมรอย หรือสมอ้างจากผู้ไม่หวังดี
เพื่อสร้างข่าว หรือสร้างความเสื่อมเสียต่อแหล่งที่มานั้นได้
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• ดูแลและควบคุมการใช้งานของบุตรหลานอย่างใกล้ชดิ สอนให้เด็ก
รูจ้ กั วิเคราะห์ขอ้ มูล และรูจ้ กั เล่นอย่างถูกวิธี เพราะความรูใ้ นโซเชียลเน็ตเวิรก์
ก็มีอยู่มากมาย และปัจจุบันครูอาจารย์ก็ทันสมัยจนแจ้งเรื่องต่างๆ
แก่ลูกศิษย์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook หรือ Twitter กันแล้ว
นอกจากนี้ อาจหาเครื่องมือในการควบคุมการใช้งานของบุตรหลานได้
เช่น โปรแกรม Windows Live Family Safety ซึ่งเป็น
โปรแกรมทีไ่ มโครซอฟต์เปิดให้ใช้งานได้ฟรีๆ นอกจากจะใช้
ควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมได้แล้ว
ยังสามารถก�ำหนดช่วงเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ และ
ป้องกันการใช้โปรแกรมหรือเล่นเกมที่ไม่เหมาะสมหรือ
ไม่ได้รับอนุญาตได้อีกด้วย
• ตระหนักว่ามันเป็นสังคมเสรี แม้ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ในการแสดง
ความคิดเห็น แต่ทุกค�ำพูดและการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมก็สามารถ
เป็นเหตุในการฟ้องร้องได้ และศาลก็อาจจะรับฟังค�ำร้องด้วย
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สรุปแนวทางปฏิบัติในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดจาก
การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก
ข้อควรตระหนักในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก
แนวทางปฏิบัติ

การโจมตี
การเผยแพร่ ข้อมูลไม่ถูกต้อง การสูญเสีย
ข้อมูลที่ไม่ระวัง และไม่นา่ เชือ่ ถือ ความเป็นส่วนตัว โดยผู้ไม่หวังดี

ระมัดระวังในการคลิกลิงก์
พิมพ์ทอี่ ยู่ URL โดยตรงบนเว็บเบราว์เซอร์
คัดกรองผู้ที่จะเชื่อมโยงด้วย
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ไม่แสดงข้อมูลที่เป็นความลับ
เปิดใช้งานระบบ Do Not Track		
ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล		
ควบคุมการใช้งานของบุตรหลาน		
ตระหนักว่าเป็นสังคมเสรี		
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ตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นเพียงการป้องกันตัวเราจากภัย
ในโลกโซเชียลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาจาก
การใช้งานทัว่ ไป แต่ถา้ หากใช้โซเชียลเพือ่ การซือ้ สินค้าออนไลน์
แล้ว วิธีการเหล่านี้แม้ว่าจะช่วยป้องกันปัญหาได้แต่อาจจะไม่
เพียงพอ ดังนั้น การป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดในการซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์กสามารถท�ำได้โดย
มีวิธีการเช่นเดียวกับการซื้อขายในเว็บไซต์ในบทที่ผ่านมา
ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
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• ก่อนตัดสินใจซื้อควรมั่นใจว่าผู้ขายในอินเทอร์เน็ตเป็น
คนคนนัน้ จริงหรือไม่ ซึง่ อาจต้องขอหลักฐานการยืนยันตัวตนจาก
ผู้ขาย เช่น ข้อมูลบัตรประชาชน ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล
• ตระหนักเสมอว่าของที่ถูกและดีนั้นอาจหาได้ยาก ดังนั้น
หากมีการขายสินค้าที่ถูกจนเกินเหตุ ก็จ�ำเป็นจะต้องพิจารณาให้
ถี่ถ้วนว่าเป็นไปได้หรือไม่
• ค้นหาชื่อผู้ขายโดยใช้เว็บค้นหา (Search Engine) เช่น
www.google.com หากเป็นชื่อที่เคยหลอกลวงคนอื่นมาแล้ว
ก็มักจะมีคนมาเผยแพร่ข้อมูลเพื่อต่อว่าหรือให้ข้อมูลเอาไว้ตาม
เว็บบอร์ด หรือในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้ว หากพบการแจ้งปัญหา
เหล่านี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าจากผู้ขายที่มีปัญหา
• พิจารณาหมายเลขโทรศัพท์ของผูข้ าย หากเป็นหมายเลขบ้าน
ก็มคี วามน่าเชือ่ ถืออยูม่ าก เพราะการได้มาซึง่ เบอร์บา้ นจ�ำเป็นจะต้อง
มีการตรวจสอบเอกสารต่างๆ แต่หากเป็นหมายเลขในลักษณะ
Prepaid ที่สามารถหาซื้อได้ง่าย ความน่าเชื่อถือก็จะน้อย เนื่องจาก
ระบุตัวตนของผู้ขายได้ยาก
• ควรซือ้ กับผูท้ มี่ หี น้าร้านถาวรบนอินเทอร์เน็ตมากกว่า เนือ่ งจาก
ผู้ขายที่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ย่อมสะท้อนถึงความตั้งใจในการท�ำ
ธุรกิจมากกว่าผู้ที่มีแต่เว็บไซต์ทางสังคมออนไลน์ เนื่องจากการขาย
สินค้าผ่านเว็บโซเชียลเน็ตเวิรก์ นัน้ ท�ำได้งา่ ย ผูข้ ายอาจจะไม่ตงั้ ใจจริง
และไม่ดำ� เนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส
• ซือ้ สินค้าผ่านเว็บคนกลางทีเ่ ชือ่ ถือได้ หรือเว็บ e-Marketplace
ที่ท�ำการตรวจสอบตัวตนทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น www.ebay.com
หรือ www.tarad.com เป็นต้น เนือ่ งจากเว็บเหล่านีไ้ ด้ทำ� การพิสจู น์
หรือตรวจสอบตัวตนของสมาชิกในเว็บไซต์แล้ว ท�ำให้มคี วามน่าเชือ่ ถือ
มากยิ่งขึ้น

บทที่ 3 โซเชียลเน็ตเวิรก์ ...รูใ้ ห้รอบด้าน

ด้วยแนวทางปฏิบัติข้างต้นจะช่วยให้เราสามารถซื้อของ
จากเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์กได้อย่างมั่นใจมากขึ้น และโอกาสที่จะได้
สินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือจ่ายค่าสินค้าไปแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้าก็จะ
ลดลงด้วยเช่นกัน
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มือถือ...กลายเป็นอุปกรณ์มหัศจรรย์
ที่เปลี่ยนพฤติกรรมการท�ำธุรกรรมออนไลน์
ของคนทั้งโลกอย่างสิ้นเชิง
แต่...ที่ไหนมีเหยื่อที่นั่นย่อมมีอาชญากรไซเบอร์เสมอ
นักช้อปออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระวังตัว
ก็มีโอกาสตกเป็นเหยื่อได้เช่นกัน
ชาณิน เลาหพันธ์

ชีวิตที่เชื่อมต่อกับโมบายตลอด 24 ชั่วโมง @ ETDA

โมบายคอมเมิร์ซ...
ซื้อก็ง่ายขายก็คล่อง

04

4.1 สะดวกธุรกรรม		
ผ่านสมาร์ตโฟน

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
ฉบับ... รู้ทันภัยไซเบอร์
80
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*อ้างอิงข้อมูลจากรายงานผลการส�ำรวจพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.
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บทที่ 4 โมบายคอมเมิรซ์ ...ซือ้ ก็งา่ ยขายก็คล่อง

เคลื่อนที่เป็นที่จับตามอง เพราะสะดวกสบายไร้ข้อจ�ำกัดในการจับจ่43ายใช้
สอย อีกทั้ง
43
43
คนในสังคมไทยคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กันอยู่แล้ว โดยที่ขอบเขตของ
โมบายคอมเมิร์ซจะครอบคลุมทั้งการด�ำเนินธุรกรรมระหว่างผู้ด�ำเนินธุรกิจกับผู้ใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และระหว่างผู้ด�ำเนินธุรกิจด้วยกันเองด้วย
การขยายตัวของโทรศัพท์เคลือ่ นที่ นวัตกรรมด้านระบบการสือ่ สารไร้สายและ
ความแพร่หลายของการด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบอีคอมเมิรซ์ นีเ้ อง ช่วยผลักดันให้โมบาย
คอมเมิร์ซถือก�ำเนิดขึ้น ภายใต้หลักการที่ว่า การค้าสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา
ทุกสถานที่และทุกโอกาส การด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบนี้จัดเป็นกระบวนการสร้าง
รายการค้าผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมเคลือ่ นทีโ่ ดยอาศัยการสือ่ สารข้อมูลและอุปกรณ์
เคลื่อนที่ เช่น Smartphone หรือ Tablet
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หากพิจารณารูปแบบของโมบายคอมเมิรซ์ นัน้ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ยุคด้วยกันคือ ยุคทีเ่ ริม่ มีการใช้ SMS (Short Messages Services)
ซึ่งนับได้ว่าเป็นยุคแรก ส�ำหรับยุคที่สองนั้นเป็นยุคที่ใช้ WAP (Wireless
Application Protocol) เพื่อการติดต่อผ่านเว็บ ในขณะที่ยุคที่สามเป็นการก้าว
เข้าสู่เรื่องของบรอดแบนด์ ซึ่งผู้ใช้ต้องการความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้นท�ำให้
เชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ต และท�ำการซื้อขายสินค้าได้เป็นอย่างดี
ลักษณะส�ำคัญของโมบายคอมเมิรซ์ ทีม่ ผี ลท�ำให้มจี ำ� นวนผูใ้ ช้อปุ กรณ์สอื่ สารไร้สาย
เพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็วก็คอื ค่าใช้จา่ ยในการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตถูกลง อุปกรณ์แบบพกพานัน้
เคลือ่ นย้ายได้และเชือ่ มต่อแบบไร้สายได้ ท�ำให้ผใู้ ช้งานสามารถเชือ่ มต่อเข้าสูอ่ นิ เทอร์เน็ตได้
ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกอีกด้วย ท�ำให้ธุรกิจต่างๆ พยายาม
ปรับตัวมาใช้งานโมบายคอมเมิร์ซมากขึ้นเรื่อยๆ โดยรูปแบบของการซื้อสินค้าและบริการ
ด้วยโมบายคอมเมิร์ซ เช่น
• ธนาคารในมือถือ (Mobile Banking)
• การซื้อขายสินค้าผ่านมือถือ (Mobile Commerce)
• โฆษณา-การตลาดผ่านมือถือ (Mobile Marketing and Advertising)
• ซื้อตั๋วผ่านมือถือ (Mobile Ticketing)
• โมบายคูปอง บัตรสะสมคะแนน (Mobile Vouchers, Coupons and Loyalty
Cards)
• การซื้อข้อมูล Digital Content พวกเพลง หนังผ่านมือถือ (Content Purchase
and Delivery)
• บริการบอกต�ำแหน่งผ่านโทรศัพท์ (Location Based Services, Information
Based Services)
• การใช้มือถือเป็นเครื่องมือช�ำระเงิน (Mobile Purchases)
เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
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ในปัจจุบันเนื่องด้วยความนิยมในอุปกรณ์ประเภท Smartphone
และ Tablet ท�ำให้การท�ำธุรกรรมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
ท�ำได้ง่ายขึ้น โดยทั่วไปมักจะอยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชัน ที่เราติดตั้งไว้บน
อุปกรณ์ของเรา และท�ำการซื้อสินค้าและบริการได้ทันทีโดยง่าย เนื่องจาก
โดยทั่วไปแล้วผู้ใช้มักจะท�ำการผูกข้อมูลบัตรเครดิตไว้กับบัญชีผู้ใช้ของ
อุปกรณ์เหล่านี้ ท�ำให้เมื่อผู้ใช้ต้องการซื้อสินค้าหรือท�ำธุรกรรมออนไลน์ใดๆ
ก็สามารถท�ำได้โดยง่าย

4.2 ระวังภัย 				
M-Commerce
ทราบหรือไม่ว่าโทรศัพท์มือถือก็สามารถติดไวรัสได้เช่นเดียวกับ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ดังนัน้ แม้วา่ จะเป็นรูปแบบการท�ำธุรกรรมออนไลน์ทสี่ ะดวก
ยิ่งกว่า แต่ความง่ายและสะดวกนี้เอง ก็แอบแฝงมาด้วยปัญหาเช่นเดียวกัน
แบ่งเป็นรูปแบบปัญหาได้ ดังนี้
บทที่ 4 โมบายคอมเมิรซ์ ...ซือ้ ก็งา่ ยขายก็คล่อง
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1. ภัยคุกคามจากการใช้โปรแกรมบนโทรศัพท์มอื ถือ
(Application-Based Threats) อุปกรณ์เคลือ่ นที่ เช่น สมาร์ตโฟน
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และแท็บเล็ต สามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้ ซึ่งปัญหาที่มีโอกาสจะพบคือ
โปรแกรมที่แฝงไปด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอย่างไวรัส และสปายแวร์ต่างๆ
ซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้ อาจจะแฝงตัวอยู่ในอุปกรณ์ของเรา และเมื่อเราท�ำธุรกรรม
ออนไลน์ตา่ งๆ เช่น ช�ำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต ซอฟต์แวร์เหล่านีจ้ ะท�ำการลักลอบ
ส่งข้อมูลที่ส�ำคัญออกไปยังผู้ที่ไม่หวังดี โปรแกรมแฝงนี้มีหลายรูปแบบ เช่น
o ช่องโหว่ในโปรแกรมทีใ่ ช้งาน คือ พฤติกรรมการท�ำงานของโปรแกรม
ทีม่ คี วามผิดพลาด โดยได้รบั การค้นพบและสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์เพือ่
วัตถุประสงค์ที่เป็นอันตราย ซึ่งการค้นพบช่องโหว่นี้เอง มักจะส่งผลให้
ผู้ค้นพบสามารถโจมตีโดยการเข้าถึงข้อมูลที่ส�ำคัญหรือการด�ำเนินการ
ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ซึง่ ช่องโหว่ดงั กล่าวมักได้รบั การแจ้งไปยังผูพ้ ฒ
ั นา เพือ่ อัปเดต
โปรแกรมแก้ไข หลังจากมีการแก้ไขช่องโหว่แล้ว ผูพ้ ฒ
ั นาจะแจ้งการอัปเดต
โปรแกรมกลับมายังผู้ใช้งานอีกครั้งหนึ่ง
o มัลแวร์ (Malware) คือ โปรแกรมทีเ่ ป็นอันตรายต่อข้อมูลในโทรศัพท์
มือถือนัน้ ๆ เช่น สัง่ ให้โทรศัพท์มอื ถือเครือ่ งนัน้ ๆ ส่งข้อความทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
ออกไปยังรายการผู้ติดต่อในโทรศัพท์ โดยที่เจ้าของโทรศัพท์ไม่รู้ตัว หรือ
ขโมยข้อมูลบนโทรศัพท์มอื ถือนัน้ ซึง่ ในกรณีทผี่ ใู้ ช้งานเก็บข้อมูลบัญชีผใู้ ช้
ของตนเอง หรือของผูเ้ กีย่ วข้องไว้ในโทรศัพท์กท็ ำ� ให้เกิดการลักลอบขโมย
ข้อมูลเหล่านี้ไปได้
o สปายแวร์ (Spyware) คือ โปรแกรมทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของ
ผูใ้ ช้งาน โดยเป้าหมายส่วนใหญ่ของสปายแวร์ มักมุง่ ไปยังประวัตกิ ารใช้งาน
โทรศัพท์ ข้อความ ทีอ่ ยู่ รายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ อีเมล รวมถึงภาพถ่าย ซึง่ สปายแวร์
โดยทั่วไป มักออกแบบไว้เฝ้าติดตามการใช้งานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือการใช้งานทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กร ซึง่ ไม่จำ� เป็นเสมอไปทีผ่ ลู้ กั ลอบติดตัง้
โปรแกรมประเภทนี้จะมีจุดประสงค์ร้ายทั้งหมด เช่น ผู้ปกครองติดตั้ง
โปรแกรมการตรวจสอบสถานที่การใช้งานบนโทรศัพท์มือถือของลูก
ที่อยู่ในการดูแล

การเข้าโจมตีผใู้ ช้งานและโทรศัพท์มอื ถือด้วยมัลแวร์และสปายแวร์ ส่วนใหญ่
จะพบว่าใช้เทคนิคในการหลอกลวงผูใ้ ช้งานให้ดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตัง้ โดยไม่รตู้ วั
เช่น ให้คลิกที่ลิงก์ซึ่งดูเหมือนไม่น่าผิดปกติ แต่จริงๆ แล้วคือ การสั่งให้ดาวน์โหลด
และติดตัง้ มัลแวร์ลงในโทรศัพท์มอื ถือ และเมือ่ มัลแวร์หรือสปายแวร์ตดิ ตัง้ โปรแกรม
ส�ำเร็จแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการโจมตีในลักษณะต่างๆ ต่อไป
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นอกจากนี้ ยังมีการหลอกลวงในลักษณะที่พบเห็นได้บ่อยครั้งคือ การ
Repackaging ซึ่งเป็นเทคนิคที่พบบ่อยมากในนักเขียนมัลแวร์ที่พยายามจะใช้ชื่อ
โปรแกรมทีม่ กี ารท�ำงานถูกต้องตามกฎหมาย แต่ได้มกี ารปรับเปลีย่ นการท�ำงานของ
โปรแกรม รวมถึงแทรกโค้ดที่เป็นอันตรายไว้ในเวอร์ชันที่เตรียมจะเผยแพร่ จากนั้น
จึงท�ำการเผยแพร่ไปยังแหล่งให้ดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ ทัว่ ไป รวมถึงบนเว็บไซต์
ที่ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อหลอกให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิดและ
ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเทคนิคการ Repackaging ได้ผลลัพธ์
ในการโจมตีค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นการอ้างอิงชื่อโปรแกรมที่เคยพัฒนามาแล้ว
โดยจะพบได้จากในช่วงต้นปี 2011 นักเขียนมัลแวร์บนระบบปฏิบัติการ Android
ใช้เทคนิคในการ Repackaging ซึ่งสามารถอ้างอิงข้อมูลได้ตามรูป
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นอกจากนี้ ปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้คอื การผูกข้อมูลบัตรเครดิตไว้กบั บัญชี
ของระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น ในระบบ iOS ผู้ใช้สามารถผูกบัญชี
บัตรเครดิตไว้กับบัญชีของ App Store ได้ หรือในระบบ Android ผู้ใช้สามารถฝาก
ข้อมูลบัญชีบัตรเครดิตไว้กับบริการ Google Wallet ได้ ด้วยกระบวนการเหล่านี้
ข้อดีคือ เราสามารถซื้อสินค้า บริการ หรือแอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์มือถือได้อย่าง
รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม การน�ำข้อมูล
บัตรเครดิตไปฝากไว้กับผู้ให้บริการเหล่านี้ก็เป็นดาบสองคม นั่นคือหากมีผู้ไม่หวังดี
ที่มีความสามารถก็อาจจะลักลอบดึงข้อมูลบัตรเครดิตที่บันทึกไว้ออกมาได้ และ
ผู้ไม่หวังดีนั้นก็จะน�ำข้อมูลบัตรเครดิตของเราไปใช้ได้ทันที

2. ภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์
บนโทรศัพท์มือถือ (Web-Based Threats)
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เนื่องจากโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
จากเครือข่ายไร้สายทั่วไป ท�ำให้สะดวกส�ำหรับผู้ใช้งานที่จะเข้าถึงเว็บไซต์
หรือบริการอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปบริการส่วนใหญ่สามารถใช้งานผ่านหน้า
เว็ บ ไซต์ ไ ด้ เ ป็ น หลั ก และเป็ น บริ ก ารที่ ผู ้ ใช้ มี ค วามต้ อ งการใช้ ง าน เช่ น
อ่านอีเมล ใช้ทำ� ธุรกรรมออนไลน์ เข้าเว็บสังคมออนไลน์ ภัยคุกคามทีเ่ กิดขึน้
กับเว็บไซต์มักไม่มีข้อจ�ำกัดทางด้านระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ ณ ขณะนั้น
เช่ น การโจมตี แ บบฟิ ช ชิ่ ง โดยเมื่ อ ก่ อ นอาจพบว่ า มี ใ นการใช้ ง านบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ในปัจจุบันได้ขยายวงกว้างมายังโทรศัพท์มือถือ
ด้ วย เพราะลัก ษณะการใช้งานที่ค่อนข้างใกล้เ คี ยงกันมากในทุ กวัน นี้
โดยสามารถระบุภัยคุกคามต่างๆ ได้ ดังนี้
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ช่องโหว่ของโปรแกรมประเภทเบราว์เซอร์ คือ ช่องโหว่ที่ถูกพบใน
โปรแกรมเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมปลั๊กอินที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ใน
เบราว์เซอร์ เช่น Flash Player หรือ PDF Reader เพือ่ วัตถุประสงค์อนั ตราย
โดยลักษณะและวิธกี ารโจมตีอาจเป็นเพียงแค่การให้ผใู้ ช้งานเข้าชมหน้าเว็บไซต์
เท่านั้น จากนั้นจะท�ำให้ผู้ใช้งานติดมัลแวร์หรือโปรแกรมอันตรายต่างๆ
ที่ผู้โจมตีใช้สำ� หรับช่องโหว่ดังกล่าว
ฟิชชิง่ (Phishing) คือ การหลอกลวงโดยใช้หน้าเว็บไซต์หรือส่วนติดต่อ
ผูใ้ ช้อนื่ ๆ ทีอ่ อกแบบให้มลี กั ษณะคล้ายคลึงกับของจริง เพือ่ หลอกให้ผใู้ ช้กรอก
ข้อมูลเข้าสูร่ ะบบของผูห้ ลอกลวง เช่น ผูห้ ลอกลวงพัฒนาหน้าเว็บไซต์ลอ็ กอิน
ของเว็บสังคมออนไลน์แห่งหนึง่ และส่งลิงก์หลอกลวงโดยแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ
ให้ผใู้ ช้งานเข้าไปอัปเดตข้อมูลส่วนตัวโดยเป็นลิงก์ของหน้าล็อกอินทีท่ ำ� ขึน้ มา
เมื่อผู้ใช้งานพยายามล็อกอินเข้าไปยังระบบ จะท�ำให้ผู้หลอกลวงดังกล่าว
ดักจับข้อมูลอันน่าเชือ่ ได้วา่ เป็นข้อมูลล็อกอินของผูใ้ ช้งานคนนัน้ ๆ ท�ำให้ขอ้ มูล
หรื อ บั ญ ชี ก ารใช้ ง านนั้ น ๆ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะโดนขโมยข้ อ มู ล ออกไป
ซึ่งลิงก์ที่เป็นการฟิชชิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะแนบไปกับอีเมล หรือเป็นลิงก์
ซึ่งมีเนื้อหาเชิญชวนต่างๆ โดยความรุนแรงของการถูกขโมยข้อมูลดังกล่าว
อาจไม่ส่งผลกระทบในทันทีถ้าหากมีการเข้ายับยั้งได้ทัน เช่น เมื่อทราบว่า
ได้มีการส่งข้อมูลเข้าหน้าเว็บไซต์ฟิชชิ่งไปแล้ว จึงรีบเข้าเปลี่ยน Password
ในหน้ า เว็ บ ไซต์ ข องระบบจริ ง ทั น ที ก็ จ ะท� ำ ให้ ค วามเสี ย หายไม่ เ กิ ด ขึ้ น
ในวงกว้าง แต่หากผู้ใช้งานปล่อยให้ผู้หลอกลวงสามารถเข้าถึงบัญชีการใช้
งานต่างๆ ซึง่ ในกรณีทเี่ ป็นระบบทีม่ คี วามเสียหายรุนแรง เช่น ระบบธุรกรรม
ออนไลน์ (e-Transaction) นั่นเท่ากับผู้หลอกลวงจะสามารถใช้เงินในบัญชี
ผู้ใช้งานนั้นได้ทันที
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มาดูกรณีศึกษาในเรื่องนี้ที่รายงานโดย ThaiCERT และเผยแพร่อยู่บน
เว็บไซต์ www.thaicert.or.th ซึ่งได้รับรายงานว่าพบแอปพลิเคชันปลอมของ
ธนาคารในประเทศไทยบนระบบปฏิบัติการ Android ที่พยายามท�ำให้เข้าใจว่า
เป็นแอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทยเผยแพร่อยู่
ที่เว็บไซต์ downloads.applications.customersecurity.user-3729.com
ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าตั้งอยู่ในประเทศออสเตรีย ดังรูปที่ 1 แอปพลิเคชัน
ดังกล่าวเมื่อติดตั้งในเครื่องโทรศัพท์จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 1 แสดงการท�ำ DNS Lookup และ Whois ของเว็บไซต์ที่เผยแพร่มัลแวร์
บทที่ 4 โมบายคอมเมิรซ์ ...ซือ้ ก็งา่ ยขายก็คล่อง

รูปที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชันปลอม
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จากการตรวจสอบ พบว่า ทั้งสองแอปพลิเคชันมีหน้าจอที่พยายามแสดงให้
ผู้ใช้งานเข้าใจว่าเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างรหัสผ่านโอทีพี (OTP - One Time
Password) ส�ำหรับล็อกอินใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ซึง่ จากการตรวจสอบสิทธิ์
(Permission) ที่แอปพลิเคชันร้องขอ พบว่า แอปพลิเคชันดังกล่าวต้องใช้การรับและ
ส่ง SMS รวมถึงความสามารถในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 สิทธิ์ (Permission) ที่แอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงได้
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เมื่อน�ำแอปพลิเคชันดังกล่าวไปตรวจสอบ พบว่า มีการพยายาม
ส่งข้อมูลบางอย่างผ่าน SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในประเทศ
รัสเซีย (+79255419513) และมีพฤติกรรมที่จะพยายามเชื่อมต่อไปยัง
funnygnommi.com ซึง่ จากการตรวจสอบ พบว่า เว็บเซิรฟ์ เวอร์ตงั้ อยูท่ ี่
ประเทศรัสเซียและยูเครน โดยผลกระทบจากกรณีศึกษานี้คือ ผู้ใช้
ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าว อาจถูกขโมยข้อมูลส�ำคัญจาก SMS เช่น
ข้อมูลรหัสผ่านโอทีพี ส�ำหรับเข้าท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูล
ดังกล่าวอาจถูกน�ำไปใช้โดยผู้ไม่ประสงค์ดีและน�ำไปสู่การขโมยเงินจาก
บัญชีธนาคารได้ในภายหลัง

บทที่ 4 โมบายคอมเมิรซ์ ...ซือ้ ก็งา่ ยขายก็คล่อง

ในกรณีนี้ ThaiCERT ได้แนะน�ำให้ผู้ใช้งานติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่ง
ที่น่าเชื่อถือเท่านั้น เช่น Google Play Store แต่อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับแอปพลิเคชัน
ทีเ่ กีย่ วกับธุรกรรมการเงินแม้จะเป็นแอปพลิเคชันทีอ่ ยูใ่ น Google Play Store ก็ตาม
ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะเคยมีการพบแอปพลิเคชันปลอมของ
ธนาคารในประเทศไทยใน Google Play Store มาแล้ว ดังนั้น อาจตรวจสอบ
แอปพลิเคชันที่น่าสงสัยได้โดยวิธีการเหล่านี้
o ตรวจสอบจากชือ่ Developer โดยแอปพลิเคชันทีม่ าจากธนาคารส่วนใหญ่
ที่ใช้ชื่อธนาคารมีรายการชื่อ Developer ดังต่อไปนี้
• ธนาคารกรุงไทย : Krung Thai Bank PCL.
• ธนาคารกรุงเทพ : Bangkok Bank PCL
• ธนาคารไทยพาณิชย์ : Siam Commercial Bank PCL.
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : Bank of Ayudhya Public Company
Limited
• ธนาคารธนชาต : 2Fellows Network and Design co.,ltd
และ Thanachart Bank Plc.
o ตรวจสอบจากจ�ำนวนดาวน์โหลดและรีวิวของผู้ใช้งาน โดยสังเกต
แอปพลิ เ คชั น ที่ มี ย อดดาวน์ โ หลดที่ ต�่ ำ หรื อ รี วิ ว ของผู ้ ใช้ ง านที่ แจ้ ง ถึ ง
ความผิดปกติ
o ตรวจสอบจากธนาคาร โดยอาจเข้าไปดูรายละเอียดของแอปพลิเคชัน
จากเว็บไซต์ของธนาคารหรือสอบถามจากธนาคารโดยตรง
o ตรวจสอบการร้องขอสิทธิ์ (Permission) ของแอปพลิเคชันว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ เช่น แอปพลิเคชัน ที่มีก ารขอสิ ท ธิ์ ใ นการส่ ง SMS
ควรทราบว่ามีการส่งไปที่ใดเพื่อจุดประสงค์อะไร
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3. ภัยคุกคามจากการใช้งานเครือข่าย (Network Threats)

โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมักจะสนับสนุนการใช้งานเครือข่ายไร้สาย ซึ่งมีผู้ให้บริการ
เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งที่น่าเชื่อถือและไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีภัยคุกคามที่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือต่างๆ ได้ ดังนี้
การเปลี่ยนสถานะจากผู้ใช้งานเป็นผู้โจมตี ผ่านข้อบกพร่องของระบบ
ปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งต่อหรือ
แพร่กระจายมัลแวร์ได้โดยอัตโนมัติ ผ่านการท�ำงานบนเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ไร้สาย (WiFi) หรือบลูทูธ (Bluetooth)
การถูกดักจับข้อมูลบนเครือข่ายไร้สาย (WiFi Sniffing) ซึง่ โดยทัว่ ไป
เป็นข้อมูลทีร่ บั ส่งกันโดยไม่ได้มกี ารเข้ารหัสความมัน่ คงปลอดภัยทีเ่ หมาะสม ท�ำให้
มีโอกาสถูกลักลอบขโมยข้อมูลได้โดยง่าย เพียงแค่ใช้เทคนิคและวิธีในการดักจับ
ข้อมูลจากโปรแกรมประเภท Sniffer ซึ่งหาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ทั่วไป โดยในที่นี้
ขอยกตัวอย่างวิธกี ารใช้งานโปรแกรมชือ่ Firesheep ซึง่ เป็นปลัก๊ อินบนเบราว์เซอร์
Firefox ทีใ่ ช้ในการดักจับข้อมูลในเครือข่ายเดียวกัน ซึง่ ส่วนใหญ่เป้าหมายมักใช้งาน
เครือข่ายไร้สายสาธารณะ และไม่ได้เชือ่ มต่อบริการเว็บไซต์ทมี่ กี ารเข้ารหัส HTTPS
โดยลักษณะการท�ำงานของโปรแกรมจะมีการดักจับข้อมูลแล้วกรองข้อมูลเพื่อ
ค้นหา Cookie ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนกับเว็บไซต์ที่เข้าใช้บริการ โดยข้อมูล
Cookie นัน้ จะถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของผูใ้ ช้งานหลังจากทีม่ กี ารล็อกอินเว็บไซต์
จากนัน้ โปรแกรมจะแสดงรายการทีด่ กั จับได้ทงั้ หมด ซึง่ ผูใ้ ช้งานโปรแกรมสามารถ
คลิกที่รายการดังกล่าวเพื่อสวมรอยเข้าเป็นผู้ใช้งานนั้นๆ ดังรูปด้านล่าง

Clients Return Cookie to
Severs by Adding Fields
to HTTP Request Headers
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Client

HTTP Response Headers
Contain Cookie Data Destined
to be Stored on Client

Server

ขั้นตอนการดักจับข้อมูล Cookie บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โปรแกรม Firesheep ที่สามารถใช้เพื่อดักจับข้อมูลในเครือข่าย

4. ภัยคุกคามจากการดูแลรักษาโทรศัพท์ (Physical
Threats) เนื่องจากโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ซึ่งออกแบบให้พกพาและติดตัว

บทที่ 4 โมบายคอมเมิรซ์ ...ซือ้ ก็งา่ ยขายก็คล่อง

ไปมาได้สะดวก จึงมีรูปแบบที่ค่อนข้างเล็ก ซึ่งจากสภาพการณ์ปัจจุบันโทรศัพท์เป็น
ของมีคา่ ส�ำหรับมิจฉาชีพ รวมไปถึงมีคา่ ส�ำหรับกลุม่ คนบางกลุม่ ทีต่ อ้ งการได้มาซึง่ ข้อมูล
ส่วนตัว จึงได้แยกภัยคุกคามที่เกิดจากการดูแลรักษาโทรศัพท์มือถือไว้เพื่อพิจารณา
ความส�ำคัญอยู่ 2 ประเภท ดังนี้
การสูญหายหรือถูกขโมยโทรศัพท์มอื ถือ เนือ่ งด้วยปัจจุบนั โทรศัพท์มอื ถือ
มีราคาสูงขึ้น จากเทคโนโลยีที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งค่านิยมทางสังคม
ที่ท�ำให้ต้องใช้ของราคาแพง ท�ำให้ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพทั่วไป
เนื่องจากเป็นอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก มีโอกาสถูกขโมยได้ง่าย และมีตลาด
ที่มีความต้องการหรือรองรับการซื้อขายมากมายโดยที่ไม่มีการตรวจสอบ
แหล่งที่มา ท�ำให้มีความเสี่ยงสูงที่ผู้ใช้งานอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพขโมยโทรศัพท์
มือถือ หรือจากขนาดของอุปกรณ์ที่เล็กอยู่แล้วอาจท�ำให้มีโอกาสลืมหรือ
ท�ำตกหล่นได้ง่าย
การถูกขโมยข้อมูลส่วนตัว สามารถเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลาและทุกสถานการณ์
ทั้งโดยตั้งใจแต่แรกหรือเป็นเพราะโอกาสที่เปิดกว้างจนท�ำให้ผู้อื่นสบโอกาส
ทีจ่ ะขโมยข้อมูลส่วนตัว ซึง่ มักเกิดขึน้ จากความไม่ใส่ใจและความไม่ตระหนักถึง
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือ ท�ำให้ผู้ไม่หวังดีขโมย
ข้อมูลส่วนตัวไปได้โดยง่าย เช่น การแอบดูข้อมูลการล็อกอินเข้าสู่ระบบจาก
โทรศัพท์มือถือ การน�ำโทรศัพท์มือถือไปซ่อมที่ร้านโดยไม่ได้ท�ำการเคลียร์
ข้อมูลการใช้งานก่อน ข้อมูลที่หมายถึงยังอาจจะเป็นข้อมูลขององค์กรด้วย
เช่น เอกสารขององค์กร ข้อมูลรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่องาน รวมไปถึงข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นระบบ
ต่างๆ เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลอีเมลขององค์กร ซึ่งหากถูกขโมยขึ้นมา
คงไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้อย่างแน่นอน
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วิธีการป้องกันปัญหาการท�ำธุรกรรมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
อาจน�ำแนวทางที่ใช้กับการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ และโซเชียลเน็ตเวิร์ก
ที่อธิบายไว้ในบทก่อนๆ มาประยุกต์ใช้ได้ แต่ก็ยังมีวิธีการป้องกันและแก้ไข
ที่มีความพิเศษมากขึ้น ดังนี้
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1. อย่าไว้ใจอะไรง่ายๆ : ไม่บันทึกข้อมูลบัตรเครดิตไว้กับผู้ให้บริการ
เช่น App Store หรือ Google Wallet เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบน�ำข้อมูล
บัตรเครดิตไปใช้งาน หรือหากจ�ำเป็นจะต้องบันทึกข้อมูลจริงๆ ควรเลือกบัตรที่มี
วงเงินน้อย หรือจ�ำกัดวงเงินบัตรเครดิตไว้ เพือ่ จะให้ปญ
ั หาทีอ่ าจเกิดขึน้ บรรเทาลงได้
2. รอบคอบสักนิด : พิจารณาให้ดวี า่ แอปพลิเคชันของเว็บไซต์หรือธนาคารนัน้
จริงหรือไม่ก่อนที่จะติดตั้ง โดยดูจากชื่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ หาก
ไม่แน่ใจในผูพ้ ฒ
ั นาแอปพลิเคชัน ควรทดลองเข้าไปยังเว็บไซต์ของผูข้ ายสินค้าหรือธนาคาร
นัน้ ๆ เสียก่อน ซึง่ โดยปกติแล้วเว็บไซต์เหล่านีจ้ ะมีขอ้ มูลหรือวิธกี ารติดตัง้ แอปพลิเคชัน
อย่างถูกต้องเอาไว้ การกระท�ำนีจ้ ะช่วยลดโอกาสการติดตัง้ แอปพลิเคชันปลอมลงไปได้
3. ป้องกันไว้ก่อน : ติดตั้งแอปพลิเคชัน Anti-Virus บนอุปกรณ์โทรศัพท์
เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อป้องกันซอฟต์แวร์แฝงที่จะมาดึงข้อมูลที่ส�ำคัญ
ของเราไปยังผู้ที่ไม่หวังดี
4. ฝึกเป็นคนละเอียดลออ : ศึกษาวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
จากธนาคารทีต่ อ้ งท�ำธุรกรรมโดยละเอียด ปัจจุบนั นีธ้ นาคารมักจะใช้วธิ กี ารส่งรหัสลับ
แบบใช้ครั้งเดียว (One Time Password : OTP) มายังโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล
ของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ท�ำการยืนยันการท�ำธุรกรรม วิธีการ OTP นี้จะใช้ในการช�ำระ
ค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตด้วย ดังนั้น ผู้ใช้งานควรศึกษาวิธีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยนีใ้ ห้ดี และไม่ควรให้ผอู้ นื่ เข้าถึงโทรศัพท์มอื ถือหรืออีเมลของเราโดยเด็ดขาด
5. อย่าคลิกลิงก์ (ถ้าไม่จ�ำเป็น) : พยายามพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์เองในการ
เข้าใช้เว็บไซต์ต่างๆ ไม่ควรคลิกลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะอาจจะน�ำเราไปยังเว็บไซต์
ปลอมได้
6. รู้จักระมัดระวัง : พยายามดูแลโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
แบบพกพาอื่นๆ ให้ดี อย่าวางอุปกรณ์เหล่านี้ให้ห่างตัว เนื่องจากผู้อื่นอาจจะเข้าถึง
อุปกรณ์และท�ำการลักลอบข้อมูลได้โดยง่าย
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7. ล็ อ กหน้ า จอทุ ก ครั้ ง เมื่ อ ไม่ ใ ช้ ง าน : ตั้งรหัสล็อกหน้าจอหรือ
ใช้วธิ กี ารอืน่ ในการล็อกหน้าจอเพือ่ ป้องกันไม่ให้ผอู้ นื่ เข้ามาใช้งานอุปกรณ์ของเราได้งา่ ย
8. ต้องหวงแหนข้อมูลยิ่งชีพ : ไม่เก็บข้อมูลที่ส�ำคัญไว้ในอุปกรณ์
เคลื่อนที่ หากจ�ำเป็นจะต้องเก็บไว้ควรจะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงอุปกรณ์ของเราได้
เช่น การตั้งรหัสล็อกหน้าจอ
9. ปิด WiFi เมื่อไม่ใช้ : ไม่เปิดการเชื่อมต่อในรูปแบบต่างๆ เช่น WiFi
หรือ Bluetooth ถ้าไม่จ�ำเป็น เพราะอุปกรณ์ของเราอาจจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย
ต่างๆ หรือผู้อื่นอาจจะใช้ช่องทางนี้เพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ของเราได้
10. สร้างนิสัยอยากรู้อยากเห็น : ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับระบบ
ปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และพยายามอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอเพราะ
จะมีส่วนช่วยให้ช่องโหว่ทางเครือข่ายต่างๆ ของอุปกรณ์ของเรานั้นได้รับการแก้ไข
ทั้งหมดนี้เป็นข้อแนะน�ำที่จะช่วยให้เรามั่นคงปลอดภัยในการท�ำธุรกรรม
ต่างๆ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม วิธีการที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยง
จากปัญหาที่อาจจะพบเจอก็คือ การใช้อินเทอร์เน็ตและท�ำธุรกรรมออนไลน์
อย่างรอบคอบ และระมัดระวังให้มากที่สุดนั่นเอง
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อาชญากรไซเบอร์หวังแค่

“เงิน”

ในกระเป๋าของคุณ
พวกเขาแค่รอจังหวะให้คุณเผลอเท่านั้นเอง

ชาณิน เลาหพันธ์

กับภารกิจพัฒนาระบบบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานการท�ำธุรกรรมออนไลน์ @ ETDA

เทคโนโลยีสกัดภัย
ช้อปปิ้งออนไลน์

05

5.1 ปรับแต่งระบบ
หลบหลีกภัยคุกคามไซเบอร์
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1. อัปเดตระบบปฏิบตั กิ าร ผูใ้ ช้งานต้องคอยหมัน่ ตรวจสอบดูแล

ให้ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ของคอมพิวเตอร์นั้นทันสมัยอยู่เสมอ
โดยผู้พัฒนาระบบมักจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานอัปเดตระบบอยู่เป็นระยะๆ ซึ่งอาจจะ
เป็นการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ถึงช่วงเวลาทีต่ อ้ งอัปเดต หรือผูใ้ ช้งานอาจส่งค�ำขอ
ั นาระบบเพือ่ ขออัปเดตระบบได้ดว้ ยตนเอง หรือปรับตัง้ ค่าทีห่ น้าการตัง้ ค่า
ไปทีผ่ พู้ ฒ
ของระบบเองก็ได้ การอัปเดตระบบเหล่านีจ้ ะช่วยให้คอมพิวเตอร์นนั้ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสามารถแก้ไขช่องโหว่ของความมั่นคงปลอดภัยที่บางครั้งโปรแกรม
ตัวก่อนๆ ไม่สามารถปกป้องได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ไม่ประสงค์ดีก็สามารถที่จะเรียนรู้
และค้นพบช่องโหว่ได้อย่างรวดเร็ว บางครัง้ ก็กอ่ นทีผ่ พู้ ฒ
ั นาโปรแกรมจะแก้ไขได้ทนั
ดังนัน้ การแก้ไขหรือซ่อมแซมโปรแกรมอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีถอื เป็นสิง่ ทีด่ ี และ
ถือเป็นโชคดีทรี่ ะบบปฏิบตั กิ ารส่วนใหญ่สามารถทีจ่ ะดูแลระบบของตนเองให้ทนั สมัย
อยู่เสมอ
ส�ำหรับผู้ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows นั้น ขั้นตอนการอัปเดตระบบ
ปฏิบัติการ เรียกว่า Windows Update ซึ่งเป็นวิธีการที่ท�ำให้คอมพิวเตอร์ได้รับ
การปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยล่าสุดและการปรับปรุงที่ส�ำคัญจาก Microsoft
โดยอัตโนมัติ การตั้งค่า Windows Update เป็นเรื่องง่าย เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์
www.update.microsoft.com หากเราเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติไว้เรียบร้อยแล้ว
Windows Update จะเปิดขึ้นและแสดงสถานะการปรับปรุง หากยังไม่ได้เปิดใช้
คุณลักษณะนี้ จะมีคำ� แนะน�ำขัน้ ตอนต่างๆ ในการเปิดใช้งาน หลังจากนัน้ การปรับปรุง
ความมัน่ คงปลอดภัยและประสิทธิภาพการท�ำงานล่าสุดทัง้ หมดก็จะได้รบั การติดตัง้
อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ
บทที่ 5 เทคโนโลยีสกัดภัยช้อปปิ้งออนไลน์

www.update.microsoft.com เว็บส�ำหรับอัปเดตระบบปฏิบัติการ Windows Update
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2. ก�ำหนดบัญชีผใู้ ช้และรหัสผ่าน คอมพิวเตอร์ทกุ เครือ่ งควรจะมี
บัญชีผใู้ ช้ไว้สำ� หรับท�ำการล็อกอินเข้าสูเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์ ซึง่ บัญชีผใู้ ช้จะเปรียบเสมือน
ปราการด่านแรกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว และฟังก์ชันต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ ดังนั้น
ผู้ใช้งานควรสร้างรหัสผ่านของทุกๆ บัญชีผู้ใช้ด้วยเพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานคนอื่นๆ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานได้
3. ป้องกันทางกายภาพ คนมากมายไม่ได้ตระหนักว่าข้อมูลส่วนตัวนัน้
มีมลู ค่ามหาศาลส�ำหรับคนอืน่ หากผูใ้ ช้งานก�ำลังท�ำงานอยูใ่ นสภาพแวดล้อมหรือสถานที่
ที่ไม่คุ้นเคย หรือไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ใช้งานก็จะต้องคอยดูแลทรัพย์สินเป็นอย่างดี
โดยไม่ให้คลาดสายตา ซึง่ คอมพิวเตอร์กใ็ ช้หลักการเดียวกัน ลองคิดสักนิดว่าจะอันตราย
มากแค่ไหน ถ้าหากข้อมูลในคอมพิวเตอร์ตกไปอยูใ่ นมือของผูไ้ ม่หวังดี ผูใ้ ช้งานควรระลึก
เสมอว่า ได้เก็บข้อมูลส�ำคัญอะไรเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ และหากมีคนมาขโมยข้อมูล
นั้นไป เขาจะเอามันไปท�ำอะไรหรือใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ผู้ใช้งานควรตระหนักด้วย
ว่า Password นัน้ เพียงแค่ชว่ ยปกป้องให้ผไู้ ม่หวังดีเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ชา้ ลง
เท่านั้น แต่มันจะไม่สามารถช่วยปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งานได้ ถ้าหากระบบทั้งระบบ
ถูกท�ำลายไป การเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยตรงคือวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงข้อมูลใน
ฮาร์ดดิสก์ โดยการใช้คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง โดยที่ไม่มีความจ�ำเป็นจะต้องรู้
แม้กระทั่ง Password ตัวแรกของผู้ใช้งานด้วยซ�้ำ ถ้าหากข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
ของผู้ใช้งานมีมูลค่ามาก ผู้ใช้งานยิ่งต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และยิ่งต้องให้ความสนใจมากขึ้นไปอีก หากผู้ใช้งานให้
คนอื่นยืมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพราะถึงแม้ว่าผู้ใช้งานจะเชื่อใจบุคคลที่ให้ยืม
มากแค่ไหน ก็ไม่สามารถทีจ่ ะคอยควบคุมให้เขาใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวังและ
ปลอดภัยเท่าตัวเอง
4. ใช้โปรแกรม Anti-Virus และหมั่นอัปเดตอยู่เสมอ เพราะ
มีโปรแกรมชนิดหนึง่ ทีช่ อื่ ว่ามัลแวร์ ทีถ่ กู เขียนขึน้ มาเพือ่ ขโมยข้อมูลหรือเพือ่ ใช้คอมพิวเตอร์
ของผูใ้ ช้งานในทางทีไ่ ม่ดี ไวรัสและมัลแวร์เหล่านีส้ ามารถเข้าถึงระบบ เปลีย่ นแปลงระบบ
และฝังตัวอยูใ่ นคอมพิวเตอร์ มันสามารถเข้ามาอยูใ่ นคอมพิวเตอร์ผา่ นทางอีเมล เว็บไซต์
ที่ผู้ใช้งานเข้าชม หรือมาพร้อมกับไฟล์ที่ผู้ใช้งานไม่คิดว่าจะเป็นอันตราย ผู้ให้บริการ
โปรแกรม Anti-Virus ควรศึกษาเกี่ยวกับตัวคุกคาม (Threat) ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอและ
เพิม่ มันเข้าไปในบัญชีทคี่ อมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้งานต้องสกัดกัน้ ในการทีจ่ ะท�ำให้โปรแกรม
สามารถตรวจจับตัวคุกคามใหม่ๆ ได้ตลอด ผู้ใช้จึงจ�ำเป็นที่จะต้องอัปเดตโปรแกรม
Anti-Virus อย่างสม�่ำเสมอ

5. ระมั ด ระวั ง การใช้ ง านอุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ขนาดพกพา การส่งผ่านของไวรัสผ่านทางอุปกรณ์บันทึกข้อมูลขนาดพกพา
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หรือแฟลชไดรฟ์ หรือช่องแนบข้อมูลของอีเมลสามารถท�ำได้อย่างง่ายดาย และส่วนใหญ่
ตัวไวรัสเองมักจะเป็นตัวทีส่ ง่ ข้อมูลหรืออีเมลด้วยตัวของมันเองแทนทีจ่ ะเป็นเจ้าของ
อีเมลหรือแฟลชไดรฟ์น้ันๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบปฏิบัติการของ Microsoft
Windows ผูใ้ ช้ควรระมัดระวังในการเสียบแฟลชไดรฟ์เข้ากับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรือ
ให้บคุ คลอืน่ ยืมไปใช้ ในสมัยก่อนเมื่อเราท�ำการเสียบแฟลชไดรฟ์เข้ากับคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบตั กิ าร เช่น Windows จะเปิดขึน้ มาโดยอัตโนมัตทิ ำ� ให้คอมพิวเตอร์ตดิ ไวรัส
หรือโปรแกรมแฝงได้ ซึ่ง Microsoft เองก็ได้แก้ปัญหานี้ โดยมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายเกี่ยวกับการที่คอมพิวเตอร์มีการตั้งค่าให้เปิดแฟลชไดรฟ์เองโดยอัตโนมัติ
ซึ่งนั่นท�ำให้ Windows มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ก็ไม่ควร
ที่จะเปิดไฟล์ที่ตนเองไม่รู้จักหรือไม่น่าไว้วางใจ
6. เลือกใช้ซอฟต์แวร์ทนี่ า่ เชือ่ ถือ จากผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ หรือเลือกใช้โปรแกรมแบบโอเพนซอร์ส (Open Source Software)
ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ผู้พัฒนาอนุญาตให้ผู้ใช้ติดตั้งและใช้งานได้โดยไม่จ�ำกัด
จ�ำนวน และรูปแบบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนตัว ในเชิงธุรกิจหรือ
ในองค์กรมีการเผยแพร่ต้นฉบับ (Source Code) ของซอฟต์แวร์เพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถแก้ไขดัดแปลงให้ตรงความต้องการได้ ซึง่ ซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สนี้ มีขอ้ ดี
อยู่ด้วยกันหลายประการ เช่น ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่มีค่าใบอนุญาต (License)
และไม่เสีย่ งต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถแก้ไขโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของ
ตัวเองหรือขององค์กรได้ทันที สามารถท�ำร่วมกันกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์แบบโคลสซอร์ส (Closed Source Software) หรือซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ที่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งบางครั้งประเทศที่ผู้ใช้งานอาศัยอยู่ก็ไม่สามารถโหลด
ซอฟต์แวร์นั้นๆ
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ส�ำหรับผูท้ ใี่ ช้งานระบบปฏิบตั กิ าร Microsoft Windows นัน้ ทาง Microsoft
ได้ให้คำ� แนะน�ำในการปรับแต่งคอมพิวเตอร์เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไว้ ดังนี้
• ใช้ ‘ศูนย์ปฏิบตั กิ าร’
เพือ่ ให้แน่ใจว่าไฟร์วอลล์นน้ั เปิดอยู่ ซอฟต์แวร์
ป้องกันไวรัสทันสมัย และได้ตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้ติดตั้งการปรับปรุง
โดยอัตโนมัติ
• ใช้ Windows Defender เพือ่ ป้องกันสปายแวร์และซอฟต์แวร์
อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการไม่ให้มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์
• การควบคุมบัญชีผู้ใช้
จะขออนุ ญาตจากผู ้ ใช้ ก ่ อ นที่ จ ะติ ด ตั้ ง
ซอฟต์แวร์หรือเปิดโปรแกรมบางชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์
หรือท�ำให้เครื่องเสี่ยงต่อการคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย
• การส�ำรองแฟ้ม
เพื่อว่าในกรณีที่เครื่องติดไวรัส หรือฮาร์ดแวร์
เกิดท�ำงานล้มเหลว ก็จะสามารถกู้คืนแฟ้มข้อมูลได้
ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งการ
• ตั้งค่า Windows Update
ปรับปรุงล่าสุดส�ำหรับคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ
• ไฟร์วอลล์ Windows
จะช่ ว ยป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ แ ฮ็ ก เกอร์ แ ละ
ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัส สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตได้
ด้วยวิธปี ฏิบตั เิ หล่านีจ้ ะช่วยท�ำให้อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ของเรา มีความมัน่ คง
ปลอดภัยมากขึ้น และช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ต รวมทั้ง
การซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยเช่นกัน

5.2 ติดตั้งโปรแกรม
เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย
การติดตั้งซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเสริมก็มีส่วนช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์
มีความมัน่ คงปลอดภัยมากขึน้ และช่วยให้เราสามารถใช้อนิ เทอร์เน็ตได้อย่างมัน่ ใจยิง่ ขึน้ ด้วย
โดยซอฟต์แวร์ที่ควรติดตั้งเพิ่มเติมในคอมพิวเตอร์มี ดังนี้

1. โปรแกรม Anti-Virus และโปรแกรม Internet
Security สร้างขึ้นเพื่อคอยตรวจจับ ป้องกัน และก�ำจัดโปรแกรมคุกคามทาง

2. โปรแกรมช่วยในการปรับแต่งเครือ่ งคอมพิวเตอร์

ช่วยตรวจสอบปัญหาที่อาจจะพบเจอได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งท�ำให้คอมพิวเตอร์
ท�ำงานได้ช้าลงรวมทั้งสูญเสียความมั่นคงปลอดภัยได้ด้วย ตัวอย่างของโปรแกรม
ประเภทนี้ที่ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคือ Baidu PC Faster ซึ่งนอกจากจะให้
บริการโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยแล้วยังให้บริการด้วยภาษาไทย ท�ำให้ใช้งานง่าย และสามารถ
ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำ� งานได้ดขี นึ้ ซึง่ โปรแกรม Baidu PC Faster มีคณ
ุ สมบัตทิ ดี่ ี ดังนี้
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คอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงไวรัส เวิร์ม โทรจัน สปายแวร์ แอดแวร์ และซอฟต์แวร์คุกคาม
แบบอื่นๆ ด้วย โดยโปรแกรมป้องกันไวรัสนี้จะค้นหาและท�ำลายไวรัสที่ไฟล์โดยตรง
แต่ในทุกๆ วันจะมีไวรัสชนิดใหม่ขึ้นมาเสมอ ท�ำให้เราต้องปรับปรุงโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสตลอดเวลาเพื่อให้คอมพิวเตอร์มีความมั่นคงปลอดภัย ส�ำหรับโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสทีน่ ยิ มใช้นนั้ ประกอบไปด้วย AVG, AVIRA, avast, PC Tools AntiVirus Free,
Microsoft Security Essentials, ThreatFire Antivirus Free Edition, Emisoft
Anti-Malware, Panda Cloud Antivirus Free, Multi Virus Cleaner เป็นต้น
ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถตรวจจับ
โปรแกรมแฝงต่างๆ ได้ทั้งหมด รวมทั้งก�ำจัดโปรแกรมแฝงเหล่านั้นออกจากเครื่องได้
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• “ดูแลด่วน” จะท�ำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟล์ขยะ แอปพลิเคชันเริ่มต้น
ที่ไม่จ�ำเป็น ระบบที่เสียหาย โดยสามารถใช้งานได้เพียงการคลิกเพียงครั้งเดียว
• “อัปเดตวินโดวส์” จะคอยตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการมีช่องโหว่หรือไม่ และ
อัปเดตครัง้ ล่าสุดเมือ่ ใด โดยโปรแกรมจะแจ้งเตือนให้ทำ� การอัปเดตระบบปฏิบตั กิ าร
เพื่ออุดช่องโหว่ได้ทันที
• “ท�ำความสะอาด” จะช่วยลบไฟล์ขยะหรือไฟล์ทไี่ ม่จำ� เป็น เพือ่ เป็นการช่วยเพิม่
พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ และปรับแต่งคอมพิวเตอร์ให้ท�ำงานเร็วขึ้น
• “เร่งความเร็ว” จะช่วยปรับแต่งคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นการท�ำงานให้เร็วขึ้น
• “Cloud Scan” จะช่วยป้องกันไวรัสได้อย่างรวดเร็ว

Baidu PC Faster โปรแกรมช่วยในการปรับแต่งเครื่องคอมพิวเตอร์

นอกจากโปรแกรม Baidu PC Faster แล้วยังมีโปรแกรมอื่นๆ ที่ช่วยปรับแต่ง
คอมพิวเตอร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอีกด้วย เช่น Glary Utilities,
TuneUp Utilities, Advanced System Optimizer, SystemSuite โปรแกรมเหล่านี้
ก็มคี วามสามารถเช่นเดียวกับ Baidu PC Faster เพียงแต่ไม่มกี ารแสดงผลเป็นภาษาไทย
เท่านั้นเอง
เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
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การติดตัง้ ซอฟต์แวร์เพิม่ เติมเหล่านีจ้ ะช่วยให้เครือ่ งคอมพิวเตอร์มคี วามมัน่ คง
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และหากใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือซื้อสินค้าออนไลน์โดยมีความ
ระมัดระวังและปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในบทก่อนหน้านี้ ก็จะท�ำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ต
และการซื้อสินค้าออนไลน์มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

5.3 พร้อมรับมือ...
ภัยช้อปปิ้งออนไลน์
แม้เราจะไม่อยากพบเจอปัญหาเมือ่ ซือ้ สินค้าออนไลน์ และได้พยายามปฏิบตั ติ าม
ค�ำแนะน�ำต่างๆ อย่างเต็มทีแ่ ล้ว ปัญหาในการซือ้ สินค้าออนไลน์กย็ งั มีโอกาสเกิดขึน้ ได้อยู่
ดังนัน้ จึงต้องเตรียมพร้อม โดยท�ำความรูจ้ กั กับข้อควรปฏิบตั ใิ นยามจ�ำเป็น เมือ่ พบกับ
ปัญหาต่างๆ

ถูกลักลอบหรือโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตระหว่างการ
จ่ายค่าสินค้าออนไลน์

ปัจจุบันธนาคารต่างๆ จะมีหน่วยงานที่คอยตรวจสอบการใช้งานบัตรเครดิต
ทีน่ า่ สงสัยและจะติดต่อกับเราเพือ่ ยืนยันการใช้งานท�ำให้ปอ้ งกันปัญหาได้มาก อย่างไรก็ตาม
บางครั้งหน่วยงานเหล่านี้ก็อาจจะไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด ดังนั้น ในฐานะเจ้าของ
บัตรเครดิตก็ควรตรวจสอบประวัติการใช้งานอยู่เสมอ หากพบรายละเอียดการใช้งาน
ที่น่าสงสัยและไม่ได้เกิดจากการใช้งานจริง

บทที่ 5 เทคโนโลยีสกัดภัยช้อปปิ้งออนไลน์

แนวทางปฏิบัติ
1. ติดต่อไปยังธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อระงับการใช้และท�ำการ
ออกบัตรใหม่ ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีกระบวนการด้านเอกสารที่แตกต่างกัน
2. ควรท�ำลายบัตรเก่าทิง้ ไปโดยเน้นการท�ำลายในส่วนแถบแม่เหล็ก
และชิปบันทึกข้อมูลบนบัตร หลังจากได้ออกบัตรใหม่และยกเลิกบัตรเก่า
เรียบร้อยแล้ว
3. ตรวจสอบกับทางธนาคารถึงการคืนเงินว่าสามารถท�ำได้หรือไม่
และต้องใช้หลักฐานอย่างไร ในการยืนยันว่าการท�ำธุรกรรมซื้อขายที่เป็น
ปัญหานั้นไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของเราจริงๆ
4. ท�ำการลบข้อมูลบัตรเครดิตทีเ่ คยบันทึกไว้บนเว็บไซต์หรือระบบ
ต่างๆ ที่ช่วยในการซื้อของออนไลน์เพื่อเป็นการท�ำลายข้อมูลทั้งหมด
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เกิดข้อพิพาทระหว่างผูซ้ อื้ และผูข้ าย ทีไ่ ม่เป็นปัญหาใหญ่มากนัก

เช่น จ่ายค่าสินค้าแล้วแต่ได้รบั สินค้าทีไ่ ม่ได้คณ
ุ ภาพ สินค้าแตกหัก หรือสินค้าไม่ครบถ้วน
แนวทางปฏิบัติ
อ่านข้อก�ำหนดในเว็บไซต์ที่ขายสินค้าว่ามีนโยบายการคืนสินค้า
หรือแก้ปญ
ั หาเหล่านีห้ รือไม่ หากชีแ้ จงไว้กใ็ ห้ทำ� ตามเพือ่ แก้ปญ
ั หา แต่ถา้
หากไม่ได้ชี้แจงก็ควรติดต่อไปยังผู้ขายผ่านช่องทางการติดต่อที่แจ้งไว้
บนเว็บไซต์และเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ขายอาจรับผิดชอบ
โดยการคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้า

เกิดข้อพิพาทเป็นการท�ำผิดโดยตัง้ ใจของผูข้ าย

นัน่ คือ
ผู้ซื้อจ่ายเงินแล้วแต่ผู้ขายไม่ส่งสินค้ามาให้ หรือส่งของอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้า
ที่ได้สั่งซื้อไป ซึ่งแสดงถึงเจตนาที่ไม่ดีของผู้ขายอย่างชัดเจน

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
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แนวทางปฏิบัติ
แจ้ ง ความและด� ำเนิน คดีทางกฎหมาย โดยหน่ ว ยงานที่ ค วรติ ด ต่ อ เพื่ อ ขอ
ค�ำปรึกษาคือต�ำรวจ ซึง่ การท�ำผิดแบบนีเ้ ป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 343 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 มาตรา 14(1) ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับมีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้
• ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 ถ้าการกระท�ำความผิดตามมาตรา 341
ได้กระท�ำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริง
ซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าการกระท�ำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา
342 อนุมาตราหนึง่ อนุมาตราใดด้วย ผูก้ ระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่หกเดือนถึงเจ็ดปี
และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
• พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
มาตรา 14 ผูใ้ ดกระท�ำความผิดทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (1) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

ก่อนจะติดต่อแจ้งความกับทางต�ำรวจเราจะต้องรวบรวมหลักฐานที่ควรจะมี
ทั้งหมดเสียก่อน โดยแนวทางปฏิบัติเมื่อพบปัญหาลักษณะนี้มี ดังนี้
(1) รวบรวมเอกสารทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการซื้อสินค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น
ประกาศขาย หลักฐานการจ่ายเงิน หมายเลขบัญชีธนาคารในกรณีที่ใช้การโอนเงินเพื่อ
ช�ำระค่าสินค้า ข้อความทีแ่ สดงให้เห็นถึงการติดต่อระหว่างผูซ้ อื้ และผูข้ าย เพือ่ ช่วยยืนยัน
และสนับสนุนกับความผิดคดีเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน
(2) เข้าแจ้งความในข้อหาฉ้อโกงประชาชน โดยอาจจะชีแ้ จงกับต�ำรวจว่าขอด�ำเนินคดี
ให้ถึงที่สุด และรับใบแจ้งความกลับมา
(3) น�ำใบแจ้งความไปติดตามหาที่อยู่ของผู้ขาย ในกรณีที่ผู้ขายไม่แจ้งที่อยู่
ทีช่ ดั เจนไว้ เช่น หากผูข้ ายประกาศขายในเว็บบอร์ดแห่งหนึง่ ก็นำ� ใบแจ้งความไปติดต่อผูด้ แู ล
เว็บบอร์ดเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของผู้ขาย เช่น IP Address และ ISP ที่ผู้ขายใช้ ซึ่ง
ISP ก็สามารถค้นหาต�ำแหน่งของผู้ขายได้จาก IP Address นั่นเอง หรืออาจจะติดต่อกับ
ธนาคารเจ้าของบัญชีเพื่อขอข้อมูลที่อยู่ได้เช่นกัน
(4) น�ำหลักฐานเกี่ยวกับที่อยู่ที่ได้นี้ไปแจ้งกับต�ำรวจอีกครั้ง เพื่อให้ต�ำรวจ
ด�ำเนินการจับกุม
(5) จับกุมแล้ว ขั้นตอนที่เหลือคือขั้นตอนในชั้นศาล
อย่างไรก็ตาม อาจจะมีขั้นตอนอื่นๆ ในการสืบหาหลักฐานอีก สิ่งส�ำคัญที่สุด
คือ เมือ่ เราท�ำการซือ้ สินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์หรือผูท้ มี่ คี วามน่าเชือ่ ถือน้อย เราจะต้องบันทึก
ข้อมูลและหลักฐานไว้ทุกครั้งเพื่อการด�ำเนินคดี เพราะหากไม่ท�ำการบันทึกหลักฐาน
เหล่านั้นไว้ก็เป็นเรื่องยากที่จะด�ำเนินคดีได้
บทที่ 5 เทคโนโลยีสกัดภัยช้อปปิ้งออนไลน์

หลังจากทีไ่ ด้ทำ� การแจ้งความด�ำเนินคดีแล้ว ผลทีไ่ ด้กข็ นึ้ อยูก่ บั หลักฐาน และการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ในส่วนของเราเองนัน้ แม้วา่ เราจะเป็นผูเ้ สียหาย แต่กค็ วร
จะมีการเผยแพร่ความเสียหายนีใ้ ห้กบั ผูอ้ นื่ ได้รบั ทราบเพือ่ เป็นการป้องกันปัญหาในอนาคต
ทัง้ ปัญหาทีเ่ กิดจากผูข้ ายคนเดิม หรือผูข้ ายคนอืน่ ๆ โดยช่องทางหนึง่ ในการเผยแพร่การ
ฉ้อโกงในการซือ้ ขายสินค้าออนไลน์นที้ ำ� ได้ผา่ นส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(สคบ.) ซึ่งมีขั้นตอนการร้องเรียน ดังนี้
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(1) เข้าไปยังเว็บไซต์ http://complain.ocpb.go.th หากมีบญ
ั ชีผใู้ ช้งาน
อยู่แล้วให้ท�ำการเข้าสู่ระบบ หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานให้ท�ำการลงทะเบียน
(2) ท�ำการบันทึกข้อมูลตามปัญหาทีพ่ บ เพือ่ ให้ทาง สคบ. ด�ำเนินการต่อไป

http://complain.ocpb.go.th ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

นอกเหนือจากการแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สคบ. แล้ว การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น โซเชียลเน็ตเวิร์ก ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ที่ช่วยในการกระจายข่าวสารได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อื่นมีความระมัดระวัง
ในการซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ แ ละใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต มากขึ้ น รวมทั้ ง
อาจท�ำให้ผู้ขายที่มีเจตนาไม่ดีเลิกล้มความตั้งใจไปด้วยก็เป็นได้

เคล็ดลับนักช้อปออนไลน์
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5.4 ติดต่อองค์กร
มืออาชีพช่วยจัดการ
เมื่อประสบปัญหาในการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม
สิง่ แรกทีค่ วรจะท�ำคือ ติดต่อเจรจาต่อรองและไกล่เกลีย่ กับผูข้ าย อย่างไรก็ตาม ในบางครัง้
การเจรจากับผู้ขายเพื่อแก้ไขปัญหาอาจไม่เป็นผล จึงต้องมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้
ความช่วยเหลือ หรืออาจจะเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลส�ำคัญที่ใช้ในการด�ำเนินคดีได้ ดังนี้

หน่วยงาน		

เว็บไซต์		

ติดต่อ

ศูนย์ประสานการรักษาความ
https://www.thaicert. โทร. 0-2123-1212
และสายด่วน 1212
มัน่ คงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ or.th
อีเมล office@
ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) ภายใต้
thaicert.or.th,
เอ็ทด้า กระทรวงไอซีที
report@thaicert.or.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
ภายใต้เอ็ทด้า กระทรวงไอซีที

ภารกิจ
รั บ แจ้ ง เหตุ ภั ย คุ ก คาม รวมทั้ ง
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐ
เอกชน มหาวิทยาลัย ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต หรือผู้เกี่ยวข้องใน
การตอบสนองและจั ด การกั บ
เหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ

http://www.etda.or.th สายด่วนโทร. 1212
ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาด้านปัญหา
อีเมล occ@etda.or.th ที่ เ กิ ด การซื้ อ ขายสิ น ค้ า และ
บริการออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่อง
การฉ้อโกงเงินออนไลน์ การแก้
ปั ญ หากั บ คู ่ ก รณี และขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มา
แก้ปญ
ั หา รวมทัง้ ให้การช่วยเหลือ
ในการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทผ่ า น
ระบบออนไลน์

ศู น ย์ คุ ้ ม ครองผู ้ ใช้ บ ริ ก ารทาง http://www.1213.or.th สายด่วนโทร. 1213
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
อีเมล fcc@bot.or.th

เป็นศูนย์กลางในการด�ำเนินงาน
ด้ า นการคุ ้ ม ครองผู ้ ใช้ บ ริ ก าร
ทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยง
และความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้
จากการใช้ บ ริ ก าร รวมทั้ ง ให้
รู้เท่าทันการหลอกลวงทางการ
เงิ น จากกลุ ่ ม มิ จ ฉาชี พ เพื่ อ ไม่
ตกเป็ น เหยื่ อ ภั ย ทางการเงิ น
ในรูปแบบต่าง ๆ

กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ http://www.
โทร. 0-2205-2627
การกระท�ำความผิดทางเทคโนโลยี hightechcrime.org/ อีเมล team@
กองบั ง คั บ การสนั บ สนุ น ทาง
hightechcrime.org
เทคโนโลยี ส�ำนักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ให้องค์ความรู้ในการท�ำงานของ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทัว่ ไปกับองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทัว่ ประเทศในการ
ด�ำเนินคดีอาชญากรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเทคโนโลยี

ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง http://www.ocpb.go.th สายด่วนโทร. 1166
อีเมล consumer@
ผู้บริโภค
ocpb.go.th

รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ
เสียหายอันเนื่องจากการกระท�ำ
ของผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ โดยเน้ น
การคุ้มครองมิให้ผู้ประกอบการ
โฆษณาเกิ น จริ ง ต้ อ งติ ด ฉลาก
สิ น ค้ า อั น ตรายและสั ญ ญาที่ ท� ำ
กับลูกค้า หากไม่เป็นธรรม สคบ.
ก็มีอ�ำนาจเข้าไปดูแล
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