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ตราบท่ีความโลภและความไมรูวาตนเองไมรูของมนุษย

ไมเปล่ียนแปลง ยุคอินเตอรเน็ตกาวไกลจึงเปนยุคทอง

ของนักตมตุนอยางแทจริง วันนี้ขอเลาเร่ืองการตมตุนท่ี

ไดยินมา 3-4 เร่ือง  

เร่ืองท่ีมีคนอางวาโทรมาจากกรมสรรพากรมีเงินภาษีจะ

คืนให ขอเพียงใหไปท่ี ตู ATM และทํารายการตางๆ 

ตามคําบอก จนสุดทายกลายเปนโอนเงินตัวเองใหคนอ่ืน

นั้นถือไดวาเปนเร่ืองสิวๆ เม่ือเทียบกับความแยบยลและ

งายดายของการหลอกลวงท่ีธนาคารใหญของรัฐแหง
หนึ่ง สาขาอาวอุดม แหลมฉะบัง จังหวัดชลบุรีเม่ือไม

นานมานี้  

เร่ืองเลาในวงอินเตอรเน็ตระบุ ดังนี้ "วันหนึ่งเอาเงินไป

เขาแบงกสาขาอาวอุดม ขากลับลงมาสามีเจอบัตร ATM 

ใสซอง และดานหลังบัตรบอกรหัส ATM เบ็ดเสร็จ สามี

ไมรูก็เก็บมาแลวก็ข้ึนมาบนรถ เราก็เอามาดูเห็นมีรหัสก็

เลยบอกสามีวาลองดูซิวาเขามียอดเงินเทาไร  

สามีบอกเธอลองเอาไปกดรหัสซิตํารวจมาแนเพราะตู 

ATM มีกลองบันทึกไววาใครกด เวลาอะไร สามีบอกเรา

วาถาเราไมคิดอยากไดเงินเขาเราจะไปกดดูทําไม เราก็
เออ จริงซิ แลวเราก็เอาบัตรนั้นมาตัดท้ิง แลวก็เลาเร่ือง

นี้ใหพี่ชายฟง พี่ชายเราบอกวามีเพียงหนึ่งเปอรเซ็นต

เทานั้นท่ีเปนเราท่ีไมตกเปนเหยื่อ เพราะเม่ือเดือนท่ีแลว

เพื่อนพี่ชายก็เกิดเหตุการณนี้ในทํานองเดียวกันท่ีธนาคาร

พาณิชยใหญแหงหนึ่ง สาขาอาวอุดมเหมือนกัน และ

สังเกตไดจะเปนเฉพาะศุกรแรกของทุกเดือน หลังจาก
แบงคปดแลว คลายกับแกลงทําบัตร ATM ตกอะไร

ทํานองนี้  

เพื่อนพี่ชายก็ไปกด ตอนนั้นประมาณ 6 โมงเย็น กดได

ไมนานตํารวจก็เขามาจับพรอมกับมีเจาของบัตรไปยืนยัน

ตัว เรียกคาเสียหายจากเพื่อนพี่ชายไป 3 หม่ืน ถาไม 

 

 

 

 

อยากติดคุก คืนวันศุกร เสาร อาทิตย 3 คืน เราคิดวา

เขาตองทําเปนกระบวนการ รวมท้ังตํารวจดวย"  

เร่ืองตมตุนอีกเร่ืองก็คือมีคนโทรศัพทเขามาบอกวาเธอ

เปนพนักงานธนาคารพาณิชยใหญแหงหนึ่ง มีลูกคาโอน

เงินเขาบัญชีเธอผิด พนักงานบอกเลขบัญชีของเธอถูก
หมด ขอรองใหเธอโอนเงินกลับดวย เพราะลูกคาคนนั้น

เขาเดือดรอนมาก  

เธอก็ตอบวาขอไปเช็คดูกอน วันตอมาเธอก็ไปกด ATM 

ถอนเงินก็พบวามีเงินเขาบัญชีผิดตามจํานวนท่ีพนักงาน

บอกมาจริงๆ ดวยความมีจิตใจดีเธอจึงโอนเงินคืนไปให

ตามขอมูลท่ีพนักงานเคยใหไว  

โอนไปแลวเธอก็ไมไดคิดวาจะมีอะไรเพราะไดทําส่ิงท่ี

ถูกตองแลว ตอมาเธอก็ไดรับใบแจงหนี้จากธนาคารใหญ

ตางประเทศวาไดถอนเงินสดจากบัญชีในลักษณะกูยืมเปน

เงินหลายหม่ืนบาท เธอตกใจโทรไปธนาคารท่ีโอนเงินไป
ให เจาหนาท่ีบอกวาเธอถูกฉอฉลแลวขอใหไปแจงความ

เลย ยังโชคดีท่ีเธอเก็บสลิปท่ีโอนเงินไวจึงรอดตัวไป 

สันนิษฐานวามีการใชขอมูลเก่ียวกับรหัสท่ีไปจากธุรกรรม

ท่ีเธอทําไปตมยําเปล่ียนเปนการขอเบิกเงินสด (เงินกู) 

จากอีกธนาคารหนึ่ง  

พวกธนาคารบอกวาเร่ืองอยางนี้เขาไมรบกวนลูกคา

หรอก ธนาคารสามารถทํารายการแกไขไดเองอยูแลว 

การทํารายการโอนเงินเทากับเราเปนผูส่ังโอน การแกไข
จะทําไดลําบากข้ึน ดังนั้น ถามีใครโทรศัพทมาแบบนี้

ม่ันใจไดเลยวา เปนการตมตุนแนนอน มีคําแนะนําให

ระวังขอมูลเก่ียวกับหมายเลขบัญชีของเราจากสเตทเมนท

และอยาท้ิงสลิปเบิก ATM โดยไมทําลาย การท้ิงไวเปลา

เปลือยคนหัวดีแตใจคดอาจเอาไปหาประโยชนได  

อีกเร่ืองหนึ่งท่ีไดยินมาและนากลัวก็คือบัตรเสียบประตู

เขาหองพักโรงแรมท่ีใชแทนกุญแจในปจจุบันของโรงแรม

สมัยใหม ผูรูบอกวาถาผูพักรูวา magnetic key card 

ของโรงแรมมีขอมูลมากเพียงใดแลวจะตกใจ  



บนการดเหลานี้จะมี (ก) ช่ือผูพัก (ข) ท่ีอยูท่ีบาน (ค) 

เบอรหองโรงแรม (ง) วันท่ีเช็กอินและเช็กเอาต (จ) 

หมายเลขบัตรเครดิตและวันท่ีหมดอายุ ขอมูลท้ังหมดนี้

ไดมาจากลูกคาท่ีกรอกขอมูลเม่ือเขาพัก  

ถาทานคืนบัตรเหลานี้ใหพนักงานท่ีฟรอนเดสตอนเช็ก

เอาตและมีคนไมดีทํางานอยู ก็สามารถดูดขอมูลเหลานี้

เขาเคร่ืองและไปออกบัตรเครดิตใหมในช่ือเราและเอาไป

ใชไดอยางสบาย  

โรงแรมนั้นไมลบขอมูลในบัตรเหลานี้จนกวาจะมีคนใหม
เขามาพัก และออกบัตรใหมใหโดยเขียนทับขอมูลเกา แต

กอนท่ีจะออกบัตรใหม บัตรเกาท่ีมีขอมูลของทานจะนอน

อยูในล้ินชัก ถาโรงแรมมีคนไมดีทานก็จะโชคราย  

คําแนะนําก็คือจงเก็บบัตรเหลานี้ไว เอากลับไปบานดวย

และทําลายมัน โดยแนใจวาแถบแมเหล็กนั้นใชไมได เชน 

ตัดใหมันขาด อยาโยนท้ิงและอยาไดคืนบัตรกลับให

โรงแรมตอนเช็กเอาตเปนอันขาด (บางประเทศ โรงแรม

จะชารจเงินเพิ่มไมได) ถาคิดวาเขาจะเรียกรองใหคืนบัตร
ก็ควรพกแมเหล็กเล็กๆ ติดตัว กอนคืนจงเอาแมเหล็ก

ผานบนแถบแมเหล็กหลายๆ หนจนมันลบขอมูลไปหมด 

งายท่ีสุดคือจายเงินสดโดยไมใชบัตรเครดิต (หลายคนก็

ไมอยากใหใครรูวาไปพักโรงแรมท่ีไหนมาไมใชหรือครับ 

อยาลืมวาไมมีหลักฐานใดท่ีทําลาย "ความเปนกระตายขา

เดียว" ไดเทากับสลิปบัตรเครดิต)  

พูดถึงเร่ืองการพักในโรงแรมก็นึกถึงการตมตุนอีกรูปแบบ

หนึ่ง แขกกอนเขาพักก็กรอกบัตรเขาพักท่ีมีช่ือ ท่ีอยูและ
รูดบัตรเครดิตโดยไมกรอกตัวเลข เม่ือถึงหองพักก็มี

โทรศัพทเขามาบอกวามาจาก ฟรอนเดสขางลาง บัตร

เครดิตของทานมีปญหาชวยกรุณาใหขอมูลอีกคร้ัง ผูเขา

พักก็บอกละเอียดเลยแถมเลข 3 ตัวบนหลังบัตรเครดิต

อีกดวย (3 ตัวเลขนี้อยาใหใครทางโทรศัพทเปนอันขาด 

รวมท้ังวันเกิดและวันหมดอายุของบัตร) โดยไมสังหรณใจ
เพราะดูเหมือนเปนเร่ืองปกติวามาจากเคานเตอรขางลาง 

วิธีท่ีดีท่ีสุดก็คือ บอกวาจะลงไปขางลางไปเจรจาดวย แต

ไมใชทางโทรศัพท  

นักตมตุนมักใชวิธีเผ่ือฟลุกแบบนี้บอยๆ โดยโทรศัพทเขา

ไปโรงแรมและบอกเบอรหองแบบสุมๆ ถาเจอคนขาดสติ

พล้ังเผลอก็สบายไป เพราะจะไดไปชวยใชเงิน  

เมื่อนักตมตุนมีวิธีการใหมๆ พวกเราซึ่งมีศักยภาพ
ของการเปนเหยื่อไดดวยกัน ทุกคน จึงควรเผยแพร

ขอมูลเตอืนกันเพ่ือปองกันใหไดมากที่สุดครับ  

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง  

ไดอานพบอันตรายใกลตัวเร่ืองหนึ่งจึงขอนํามาเลาตอ
เพราะอาจชวยชีวิตใครไดเร่ืองก็มีอยูวานองของผูเลาเขา

โรงพยาบาลทันเวลาหลังจากกินหมูปงไป 3-4 ไมก็มี
อาการมึนงง อาเจียนหมดสติและความดันตํ่าเกือบ

เสียชีวิตหากไปโรงพยาบาลไมทัน  

ตอนกินหมูปงก็รูสึกวาหมูมีกล่ินแปลกๆ คลายยา แตก็ไม

มีรสเปร้ียวหรือมีกล่ินบูดแตอยางใด เม่ือเช็กดูก็ม่ันใจวา

เปนเพราะถานท่ีปงมาจากการเผาไมเฟอรนิเจอรอาบ

น้ํายา (เปนวัสดุเหลือใชท่ีหาไดงาย เปนช้ินยิ่งงายตอการ

เผาหรือใหความรอนดีหรืออยางไรก็ไมแนใจ) นองคนกิน

หมูปงเห็นวาเขาใชถานเปนแผนแบนๆ มาใชเผา ไมเปน

ถานไมกอนๆ อยางท่ีเคยเห็นกัน  

ผูเลาม่ันใจวาเปนเพราะถานเนื่องจากเม่ือ 2 ปกอนเคย
เอาถานแบบนี้มาใชในสวนกลวยไมพวกแวนดาและแคทรี

ยาบางพันธุ ผูขายบอกวาถานเบาตาช่ัง อมน้ําดี ไมตอง

ทุบ ใชไดเลย ดีกวาถานไมโกงกางท่ีเคยใช เม่ือใชไปก็

ปรากฏวา กลวยไมตายเรียบ รากขาด รากเนา ตน

แคระแกรน จนสุดทายก็สงตนกลวยไมไปตรวจท่ี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงรูวาปญหาไมไดเกิดจาก

สายพันธุ แตเกิดจากเคร่ืองปลูกคือถาน  

มหาวิทยาลัยแจงวาถานท่ีใชมีสารพิษปน ซ่ึงอาจเกิดจาก
ใชไมท่ีเคลือบสารเคมี มาเผา หามนําไปหุงหรือประกอบ

อาหารเพราะจะมีพิษตอระบบทางเดินอาหาร  

อุทาหรณเรื่องนี้ก็คือไมวาไกยาง ลูกชิ้นปง หมูยาง 
หากไดกล่ินผิดปกตแิลว อยาบริโภคเปนอันขาด และ
ผูขายก็ควรหลีกเล่ียงการใชถานพวกนี้ดวยเพราะจะ
เปนการทํารายผูบริโภคโดยไมตั้งใจและอาจเปนคดี
ความทั้งแพงและอาญาขึ้นได  

น้ําจิ้มอาหารสมอง  

If I love you, what business is it of yours? 
Johann Wolfgang von Goethe  

(กวี นักปรัชญา นักการทูตเอกชาวเยอรมัน (1749-

1832)  

ถาผมรักคุณ แลวมันกงการอะไรของคุณดวย 


