ขาวจากกงสุล ฉบับที่ 2
ขบวนการจารกรรมทางการเงินผานสือ่ อีเล็คทรอนิคส (Gone Phishing)
สถานเอกอั ครราชทู ตฯ ใคร ขอแจ งเตือนให คนไทยในสหราชอาณาจักรระมั ดระวังภั ยของ
ขบวนการจารกรรมทางการเงินผานสื่ออีเล็คทรอนิคส โดยเมื่อวันที่ 23 มิถุนาย 2547 หนังสือพิมพ
Financial Times ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2547 ไดนําเสนอขาวเรื่องขบวนการจารกรรมทางการเงิน
ผานสื่ออีเล็คทรอนิคสดวยการสง e-mails ปลอม ซึ่งกําลังเปนปญหาของกลุมธุรกิจธนาคารและกลุม
ธุรกิจคาปลีกทาง internet รายงานโดยนาย Scott Morrison และนาย Chris Nuttall สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้
1. ในชวงเดือนที่ผานมา ธนาคาร Citibank ซึ่งเปนธนาคารที่ใหญที่สุดในโลกไดสง e-mails
แจงใหลูกคาธนาคารทราบวา ธนาคารไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดมาตรการปองกันความ
ปลอดภัยครั้งสําคัญ พรอมทั้ง ไดแจงเตือนใหลูกคาเพิ่มความระมัดระวังภัยจากการจารกรรมทาง
การเงินผานสื่อ อีเล็คทรอนิคส โดยวิธีการสง e-mails ปลอมวา เปน e-mails ของธนาคาร Citibank ไป
ยังกลุมลูกคาที่อาจถูกหลอกไดงาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหลอกให ลูกคาเปดเผยขอมูลสวนตัว เพื่อที่
จารกรจะไดเขาไปยังบัญชีลูกคาได
2. เมื่อสัปดาหกอน Gartner Survey ไดเปดเผยผลการสํารวจผูใหญอเมริกัน 5 พันคน พบวา
สวนใหญมีประสบการณเกี่ยวกับความสูญเสียจากการถูกจารกรรม โดยจารกรไดเขาไปยังบัญชีของ
ลูกคาธนาคารโดยมิชอบในชวง 12 เดือนที่ผานมา ซึ่งไดสรางความเสียหายใหกับธนาคารตางๆ จํานวน
2.4 พันลานเหรียญสหรัฐ
3. ขบวนการหลอกลวงขางตนไดสรางความเสียหายใหกับเหยื่อเปนอันดับสองรองจากกรณี
การใชบัตรเครดิตที่ขโมยไดไปจับจายใชสอย อยางไรก็ดี ขบวนการนี้ไดทําใหธุรกิจการคาผานสื่ออีเล็ค
ทรอนิคสเสียหาย ลูกคาเกิดความไมมั่นใจ และลูกคาผูใชบริการทางการเงิน online ก็ไมมั่นใจใน
ธนาคาร
4. นาย Tom Salmond ผูดําเนินการกลุมผูใหความชวยเหลือผูถูกฉอโกงที่ใชบริการธนาคาร
ผานสื่ออีเล็คทรอนิคส ในสังกัดสมาคมบริการชําระเงินของสหราชอาณาจักรกลาววา ตั้งแตไดตรวจพบ
ความพยายามหลอกลวงทางการเงิน ครั้งแรกที่ออสเตรเลียเมื่อเดือนมีนาคม 2546 การจารกรรมขางตน
ไดเริ่มขยายไปยังสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ และกําลังเริ่มขยายตัวไปยังประเทศในภูมิภาคยุโรปที่
เหลือ
5. Ebay และบริษัทสาขาชื่อ PayPal บริษัทจําหนายสินคา online และธนาคาร Citibank ไดรับ
ความเสียหายจากกลุมจารกรรมผานทางสื่ออีเล็คทรอนิคสมากที่สุด โดยนาย Mark Rodgers โฆษกของ
ธนาคาร Citibank กลาววา วิธีการแกไขปญหาขางตนใหไดผลสูงสุด คือการแจงใหลูกคารับทราบถึง
วิธีการหลอกลวง อยางไรก็ดี กลุม ผูหลอกลวงไดพยายามจัดทํา e-mail หรือแมกระทั่ง Website ของ

ธนาคาร Citybank ปลอม ไดใกลเคียงกับของจริงมากขึ้น และสามารถสรางโปรแกรมเพื่อแอบเขาไป
บันทึกอยูในคอมพิวเตอรของลูกคา และเมื่อลูกคาเขาไปใช websites ตางๆ รวมทั้งที่เกี่ยวกับธนาคาร
โปรแกรมก็จะทํางานและแอบบันทึกขอมูลสวนบุคคลและสงกลับไปยังจารกร ซึ่งผูใชบริการสื่ออีเล็ค
ทรอนิ คส ไม ทราบเลยว า ได ถู กจารกรรมทางอี เล็ คทรอนิ คส ไปแล ว ซึ่ งโดยปกติ ธนาคารจะชดใช
คาเสียหาย แตลูกคาก็ตองใชระยะเวลาในการติดตามเรื่องเพื่อขอเงินชดใชคืนนาน
6. นาย Mark Bruno ผูจัดการผลิตภัณฑ Brightmail ตอตานการจารกรรมทางสื่ออีเล็คทรอ
นิคสชั้นนําไดตกลงจัดทําระบบการคุมครองทาง internet ใหกับบริษัท Symantec กลาววา ไดตรวจพบ
การจารกรรมในลักษณะเฉพาะจํานวน 25 รายทุกวัน โดยจารกรไมเพียงแตเขาไปยังเลขที่บัญชีลูกคา
แตยังไดใชขอมูลสวนตัวของลูกคาไป เปดบัญชีใหมและสมัครขอบัตรเครดิต ซึ่งลูกคามักจะไมรูตัว
กวาจะทราบเวลาผานไปหลายสัปดาหหรือหลายเดือนแลว ในปจจุบัน Brightmail เปนบริษัทที่ใหบริการ
ในการสง e-mail 20% ของปริมาณการใชในโลก ตรวจพบขอความ เกี่ยวกับการจารกรรมจํานวน
2.4bn ทุกๆวัน แหลงขาวดานความมั่นคงกลาววา การจารกรรมทางอีเล็คทรอนิคสคิดเปนรอยละ 4
ของขบวนการหลอกลวงทางคอมพิวเตอรทั้งหมด อยางไรก็ดี นาย Bruno กลาววา การจารกรรมทางอี
เล็คทรอนิคสจะเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากจารกรไดรับผลประโยชนมากกวา
7. นาย Jonathan Penn, นักวิเคราะห Forrester Research กลาววา เทคโนโลยีการตอตาน
การจารกรรมทางสื่ออีเล็คทรอนิคสในลักษณะสัญญาณเตือน หรือเครื่องมือตรวจสอบ mail และเครือ่ งมือ
ตรวจสอบ website ที่จัดทําขึ้นโดย Brightmail และ Cyveillance จะสามารถใชเตือนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตไมไดปกปองลูกคาไดโดยตรง สิ่งที่ตองดําเนินการตอไปคือการพัฒนาเทคโนโลยีของ
internet ซึ่งจะสามารถใหการประกันวา มีเฉพาะขาวสารที่ถูกตอง เฉพาะจากแหลงที่ถูกตอง อยางไรก็
ดี คาดวาจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีแลวเสร็จในป 2548
8.
ในปจจุบันมีแนวทางการตอตานการจารกรรมทางอีเล็คทรอนิคสสวนหนึ่ง อาทิ
DomainKeys ของ Yahoo ที่สามารถตรวจสอบขอความจากผูสงได และมีเครื่องมือของ eBay และ
Earth link ที่จะเปลี่ยนสีเปนสีแดงหากพบวา มีแหลงจารกรรมกําลังพยายามเขามาในระบบหรือเขามา
ขวางกั้นเสนทางเชื่อมตอไปยัง website อื่น
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนวา ปญหาการจารกรรมผานสื่ออีเล็คทรอนิคสนับวันจะเพิ่ม
ความสําคัญมากขึ้น ที่ผานมามีคนไทยในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีบัตรเครดิตไดใชเลขที่บัตรเครดิต
จับจายใชสอยทางสื่ออีเล็คทรคนิคสหลายราย ไดถูกกลุมจารกรรมนําเลขที่บัตรเครดิตไปใชซื้อสินคา
ซึ่งเจาหนาที่ธนาคารในสหราชอาณาจักรมักจะโทรศัพทสุมตรวจสอบเมื่อพบวา ลูกคาไดมีพฤติกรรม
การใช บัตรเครดิตที่ผิดปกติ โดยหากลูกคาไมไดใชบัตรเครดิตซื้อสินคา ธนาคารก็ยินดีจะชดใช
คาเสียหายให และติดตามการจารกรรม ทั้งนี้ เพื่อรักษาลูกคาใหยังคงใชบริการซื้อสินคาผานสื่ออีเล็ค
ทรอนิคสตอไป ดังนั้น หากคนไทยรายใดพบวา มี e-mail ตองสงสัย สอบถามขอมูลในลักษณะตองการ

ทราบขอมูลเกี่ยวกับการเปดบัญชีธนาคาร ก็อยาไปติดตอหรือมีปฏิสัมพันธดวย มิฉะนั้น อาจตกเปน
เหยื่อการจารกรรม และอาจสูญเสียเงินตราในบัญชีได หรืออาจมีหนี้สินที่มิไดกอขึ้นเองโดยไมรูตัว

* * * * * * * * * * * * ** *

