ขาวจากกงสุล ฉบับที่ 1
ขบวนการหลอกลวงเกี่ยวกับ Lottery ในสหราชอาณาจักร
ดวยเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ไดรับแจงจากบุคคล
สัญชาติไทยทาง e-mail จํานวน 2 ราย เพือ่ ขอใหชว ยตรวจสอบขอมูลเรื่องที่บุคคลทั้งสองไดรับแจง
จากบุคคลในสหราชอาณาจักรทาง e-mail วา ไดรบั เงินรางวัล lottery เปนเงินจํานวนมาก โดย
รายแรกไดรับ e-mail จากสวิตเซอรแลนด แจงวา ตนถูก lottery และไดแนะนําใหตดิ ตอ DR..
Raymond Smit ซึ่งเปน accredited clearing house ในสหราชอาณาจักรทาง e-mail โดยเมื่อได
ติดตอไป ก็ไดรับแบบฟอรมใหกรอกขอมูลเพิ่มเติม และเรียกเก็บคาบริการจํานวน 985 ปอนด โดย
ขอเรียกเก็บทันที ไมสามารถหักจากเงินรางวัล lottery ได และกําชับวา ใหเก็บเรื่องทั้งหมดเปน
ความลับ
เกี่ยวกับเรือ่ งนี้ เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรบั ทราบเรื่อง ก็ไดมอบหมายใหเจาหนาที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดโทรศัพทไปยัง DR.. Smit ทางหมายเลขโทรศัพทที่แจงไว เพื่อตรวจสอบ
เรื่อง lottery แลว ซึ่ง DR. Smit ไดยอมรับวา ตนชือ่ DR. Smit จริง อยางไรก็ดี ไดปฏิเสธวา ตนไม
รับทราบเรื่อง lottery ดังกลาว สวนรายทีส่ องแจงวา ไดรับ e-mail จาก Euromail Lotto
International (E.L.I) วา ไดรับรางวัล lotto เปนมูลคา 4 ลานยูโร ซึ่งตนไดติดตอไปยังนาง Edith
Stanley ซึ่งเปน Lottery Coordinator แลว และนาง Stanley ไดแจงขอหลักฐานเกี่ยวกับทีอ่ ยู เลขที่
หนังสือเดินทาง เลขทีบ่ ัตรประชาชน ของนายชัชวาลฯ เพิ่มเติม ทันทีที่ไดรับทราบเรื่อง เจาหนาที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดตรวจสอบหมายเลขโทรศัพทกับองคการโทรศัพทของสหราชอาณาจักร
(British Telecommunications Plc) ผานทางหมายเลขโทรศัพท 118500 และหมายเลขโทรศัพท
100 แลว ไดรับแจงวา ไมปรากฏชื่อ ทีอ่ ยู ตลอดจนหมายเลขโทรศัพทของบริษัท Euromail Lotto
International (E.L.I.) แตอยางใด
เกี่ยวกับเรือ่ งขางตน สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดตรวจสอบพบขอมูลเรื่องขบวนการ
หลอกลวงเรื่อง Lottery ทาง internet เพิม่ เติม และไดพบรายงานขาวในหนังสือพิมพ Daily
Telegram ตีพิมพในสหรัฐฯ ฉบับวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 รายงานโดยนาย David Panian
ผูสื่อขาวของ Daily Telegram สรุปไดวา นาย Larry Richardson นายอําเภอของ Lenawee
County รัฐมิชิแกน สหรัฐฯ ไดกลาววา ในรอบหลายเดือนที่ผานมาตนไดรับโทรศัพทสอบถามจาก
ประชาชนในเขต Adrian และ Tecumseh หลายรายเพือ่ ขอใหตรวจสอบเรือ่ งที่มบี ุคคลหลายรายได
รับแจงจาก El Gordo Spanish Sweepstakes, Lottery/ International Promotional Program วา
ไดรับรางวัล lottery เปนเงินจํานวน 585,000 เหรียญสหรัฐ พรอมทั้งขอใหผูไดรบั รางวัลแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร เพือ่ จะไดโอนเงินให เกี่ยวกับเรือ่ งนี้นาย Richardson ไดกลาววา
หากบุคคลใดหลงเชือ่ และใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ก็จะตกเปนเหยื่อของขบวนการหลอกลวง

ได พรอมทั้งแจงวา หากบุคคลใดไมไดซอื้ lottery หรือซื้อตัว๋ เพือ่ ชิงเงินรางวัลใดๆ แลว จะไดรับเงิน
รางวัลไดอยางไร พรอมทั้งไดกลาวถึงขบวนการหลอกลวงที่มชี ื่อเสียงที่เรียกวา “ Nigerian Scam
”ซึ่งมีตนกําเนิดจากไนจีเรียเมื่อหลายปทผี่ านมา ที่มักจะแจงใหบุคคลตางๆ ทราบวา ตนประสงคจะ
โอนเงินจํานวนมาก และขอใหผูไดรับแจงชวยเหลือโดยแจงเลขทีบ่ ัญชีธนาคาร และสัญญาจะแบง
เงินให ภายหลังโอนเงินเรียบรอยแลว ซึง่ มักจะนํามาซึ่งความสูญเสียทางการเงิน
ในดานขอมูลเกี่ยวกับ Nigerian Scam สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจพบ Website ชื่อ
www.data-wales.co.uk. โดย Website นี้ไดใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขบวนการหลอกลวงทาง
internet ซึ่งขอความใน website ขางตนไดแจงเตือนใหระมัดระวังขบวนการหลอกลวงขางตน โดย
ไมใหแจงบัญชีธนาคาร หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ตัวอยางลายเซ็นต หรือโอนเงิน ลวงหนาใด
ใหกับขบวนการหลอกลวงเปนอันขาด ซึง่ ไดมีบทสรุปรายงานเกี่ยวกับ Nigerian Scam ซึ่งรายชื่อ
Euromail Lotto International, Geneva, euromaillotto.com, Edith Stanley ตามที่ไดรับแจงจาก
บุคคลไทยรายหนึ่งเปนหนึง่ ใน e-mail ที่หลอกลวงประชาชนในประเทศตางๆ รวมอยูดวย
อนึ่ง เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เองก็ไดรับ e-mail ที่เรียกวา “Nigerian Scam”
เชนกัน โดยผูส งอางวา ทํางานอยูธนาคารชาติของไนจีเรีย มีความประสงคจะโอนเงินจํานวน 15
ลานเหรียญสหรัฐ ออกนอกประเทศ ไนจีเรียผานทางบัญชีของผูรบั โอน และสัญญาวา จะแบงเงิน
จํานวน 40% ใหกับเจาของบัญชี จะสังเกตไดวา ผูสง e-mail มีวิธีการสง e-mail ในลักษณะสุม
ตัวอักษรตางๆ และในที่สดุ ก็สามารถเจาะเขามาใน e –mail ของบุคคลตางๆไดในที่สุด
สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงเรียนมาเพือ่ ประชาสัมพันธใหประชาชนไทยที่นับวันจะสื่อสาร
ทาง e-mail เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไดเพิ่มความระมัดระวัง โดยใหสนั นิษฐานไวกอนวา รางวัลอะไร
ที่ไมไดซื้อหา และไดมางายเกินกวาความเปนจริง นัน้ อาจเปนการดําเนินการของ
ขบวนการหลอกลวงทาง internet

