ก่อนจะคิดสื่อรักด้วยดอกกุหลาบ
เมื่อกล่าวถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรักตามสากลนิยมนั้น หลายท่านมักจะนึกถึง
ของขวัญ ของหวาน งานแต่งงาน ความทรงจา หรือความรู้สึ ก ดี ๆ ที่แสนพิเศษ วันวาเลนไทน์ต รงกั บ วั น ที่
14 กุมภาพันธ์ของทุกปี ตลาดขายดอกไม้จะมีความคึกคักเป็นอย่างมากในช่วงนี้ เพราะสัญลักษณ์แห่งความรัก
ที่ทุกคนต่างก็ทราบกันเป็นอย่างดีและเป็นสิ่งที่นิยมมอบให้กันและกันมากที่สุดนั่นก็คือ “ดอกไม้” ซึ่งดอกไม้ที่ได้รับ
ความนิยมตลอดกาลทั่วโลกนั่นก็คือ “ดอกกุหลาบ” นั่นเอง แต่ก็ใช่ว่าจะมีเพียงแค่ดอกกุหลาบเท่านั้นที่จะมอบ
ให้แก่กันและกันได้ในวันแห่งความรักเช่นนี้ เพราะความหมายที่มีนัยยะแตกต่างกันทาให้ผู้มอบมักจะเลือกดอกไม้
แต่ละชนิดตามความหมายก่อนที่จะมอบให้ผู้รับเสมอ อาทิ ดอกกุหลาบสีแดง หมายถึง ฉันรักเธอ ดอกกุหลาบ
สีเหลือง หมายถึง ความจริงใจที่มีให้ ดอกลิลลี่สีขาว หมายถึง คนพิเศษของฉัน หรือจะเป็นดอกคาร์เนชั่น หมายถึง
ความรักที่ไม่มีวันลืม เป็นต้น
ดอกไม้ที่วางขายกันตามท้องตลาดส่วนใหญ่ โดยเฉพาะดอกกุหลาบมีกลีบดอกที่สวยสด ดอกใหญ่
อยู่ได้นานคงทนนั้นเป็นเพราะมี การดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่ระยะเริ่มต้นปลูก หากกุหลาบขาดการใส่สารเคมีก็จะ
ทาให้ดอกไม่สด ดอกเล็ก ติดเชื้อรา หรือติดโรคพืชต่าง ๆ ได้ ทาให้เกษตรกรผู้ปลูกเองก็ได้รับสารเคมีเข้า สู่ร่างกาย
สะสมไปด้ ว ยวั น ละนิ ด วั น ละหน่ อ ยจนเกิ ด อาหารป่ ว ยหรื อ แพ้ ใ นที่ สุ ด และบางรายอาจถึ ง ขั้ น เสี ย ชี วิ ต ได้
เมื่อตัดดอกกุหลาบมาขายก็จะมีการแช่สารเคมีอย่างฟอร์มาลีนเพื่อช่วยคงความสวยสดใสและอยู่ได้คงทนให้กับ
ดอกไม้ ผู้บริโภคจึงควรเลือกซื้อดอกไม้ที่มาจากแปลงปลูกธรรมชาติ ไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีและไม่แช่ฟอร์มาลีน
จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากอันตรายจากสารเคมีเหล่านี้ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจขัดข้อง ปวดศีรษะ
แน่นหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และอาการอื่น ๆ อีกมากมายนั่นเอง
และเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปจึงมีการมอบดอกไม้ให้แก่กันด้วยวิธีใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ ไม่ทาลาย
สิ่ ง แวดล้ อ มและไม่ ท าร้ า ยสุ ข ภาพของผู้ ใ ห้ แ ละผู้ รั บ อี ก มากมาย เช่ น การส่ ง สติ ก เกอร์ ใ นแอปพลิ เ คชั่ น ไลน์
รูปดอกกุหลาบแทนใจให้แก่กัน หรือการมอบดอกกุหลาบปลอมที่ทาจากผ้า ริบบิ้น หรือกระดาษ เป็นต้น ก็เป็นสิ่ง
ที่สร้างสรรค์ไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อดอกกุหลาบหรือดอกไม้ชนิดอื่น
ๆ ในช่วงเทศกาลเช่นนี้ สามารถร้องเรียนได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ สายด่วน 1569 หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่ สคบ. สายด่วน
1166 หรือ OCPB Connect
ข้อมูลอ้างอิง: www.thairath.co.th, http://tcijthai.com
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จับจ่ายอย่างมั่นใจ...สบายใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ
“ซิน เจี ย ยู่ อี่ ซิน นี้ ฮวดไช้ ” ได้ยินประโยคนี้จะเป็นวันใดไม่ได้นอกจากวัน ตรุษจีน นั่นเอง
นับว่าเป็นเทศกาลที่สาคัญที่สุดเทศกาลหนึ่งของจีน ถือได้ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน โดยชาวจีนทุกคน
จะให้ความสาคัญกับวันตรุษจีนนี้เป็นอย่างมาก ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ นั้นล้วนถูกผูกไว้กับทุกสิ่งทุกอย่าง
ตั้งแต่ อาหาร ไปจนถึงเสื้อผ้าที่เป็นของไหว้ตรุษจีน และในวันจ่ายจะเต็มไปด้วยความคึกคักเนื่องจากประชาชน
ออกมาเลือกจับจ่ายซื้อของไหว้เป็นจานวนมาก โดยขณะเดียวกันทางผู้ประกอบธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าก็นาของไหว้
ออกมาขายกันอย่างครบครัน
ในช่ ว งเทศกาลวั น ตรุ ษ จี น นั้ น ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (สคบ.)
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จะมี ก ารลงตรวจสอบและน าแนะการเลื อ กซื้ อ และจ าหน่ า ยสิ น ค้ า เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการทาให้ถูกต้องตามกฎหมายกาหนด และผู้บริโภครู้สิทธิของตนเอง อย่างเช่น ร้านทองต้องมีการ
แสดงข้อมูล ให้ ผู้ บ ริ โภครั บ ทราบอย่ างครบถ้วน จะต้องจัดทาฉลากให้ ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. 2544) และฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2556) เรื่องให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้า ที่ควบคุม
ฉลาก ทั้งชื่อประเภทและชนิดของสินค้า ปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ รวมไปถึงน้าหนักและราคาซื้อ
ขายทองรูปพรรณอย่างละเอียด
อย่ า งไรก็ ต าม สคบ. จะมี ก ารออกสุ่ ม ตรวจไปยั ง ตลาดต่ า ง ๆ เพื่ อ เตื อ นผู้ ป ระกอบการ
ไม่ให้ กระทาความผิ ด และให้ กาลั งใจผู้ป ระกอบการในการดาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม พร้อมต้องการให้
ประชาชนในฐานะผู้บริโภคปกป้องสิทธิ์ หากพบเจอผู้ประกอบการธุรกิจรายใดเอาเปรียบปรับขึ้นราคาสู ง
เกินปกติ หรือจาหน่ายสิน ค้าที่ไม่ได้คุณภาพ สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1166 โดยผู้ประกอบการร้า นทอง
ที่กระทาความผิ ดไม่ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ไม่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
จะมีโทษปรับ 50,000 - 100,000 บาท หรือจาคุก 6 เดือน ขณะที่ร้านค้าที่จาหน่ายอาหารและสินค้า หากปรับ
ขึ้นราคาสูงเกินจริง หรือจาหน่ายสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพจะมีโทษปรับ 10,000 บาท หรือจาคุก 1 ปี
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รู้ไว้ไม่โดน...โจรไซเบอร์หลอก
ทุกวันนี้การทาธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางออนไลน์เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดี เพราะมันสะดวก
มากๆ ไม่ต้องเดินทางไปทาเรื่องที่ธนาคารเอง แต่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มิจฉาชีพใช้หากินอีกด้วย โดยในช่วงนี้มี
ข่าว SMS ที่ส่งลิงค์ของธนาคารต่างๆ เพื่อหลอกให้เรากรอกข้อมูลต่างๆ รวมถึงรหัสผ่านบัญชีของเราแบบเนียนๆ
จากนั้นจะทาการโอนเงินออกจากบัญชีของเราไป ซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าหลายๆ คนตกเป็นเหยื่อกันแล้ว
PHISHING คืออะไร?
Phishing (ฟิ ช ชิ่ ง ) มาจากค าว่ า Fishing ที่ ห มายถึ ง การตกปลา ซึ่ ง ในที่ นี้ ก็ คื อ การหลอกลวง
ประเภทหนึ่งที่จะใช้เว็บปลอมให้ผู้ใช้งานอย่างเราๆ ตกเป็นเหยื่อนนั่นเอง โดยวิธีการที่เหล่ามิจฉาชีพใช้เพื่อหลอก
พวกเราก็คือส่ ง SMS หรื ออีเมลปลอม สร้ างสถานการณ์ห ลอกว่าตอนนี้บัญชีธ นาคารของเราก าลั งจะถู ก ปิ ด
ถูกระงับ หรือมีปัญหาอื่นๆ จากนั้นจะให้กดเข้าลิ้งค์ของเว็บไซต์ธนาคาร (เว็บปลอม) ที่แนบมาด้วย เพื่อให้เรา
กรอกข้อมูล ต่างๆ ลงไป ไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชี , เลขบัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด ฯลฯ ถ้าหากว่าเราหลงกล
กรอกข้อมูลลงไป ก็เป็นอันเสร็จโจร เพราะข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปที่ มิจฉาชีพเพื่อนาไปใช้เข้าบัญชีธนาคาร
ของเราเพื่อทาการโอนเงินออกไปจนเกลี้ยง
ลักษณะของ SMS หรือ อีเมล ปลอม
ส าหรั บ วิ ธี ก ารสั ง เกตว่ า SMS ที่ ส่ ง มาเป็ น ข้ อ ความจากธนาคารจริ ง ๆ หรื อ เป็ น ข้ อ ความ
จากมิจ ฉาชีพ ก็มีวิธีตรวจสอบเบื้ องต้น ตามนี้ 1) ไม่ระบุชื่อของผู้ รับว่าส่ งข้ อ ความถึ งใคร ๒) ข้อความที่เ ป็ น
ภาษาไทยมีการใช้ภ าษาแปลกๆ ในข้อความ 3) ข้อความที่ส่ งมาจะเป็นลั กษณะที่ท าให้ เราตกใจ กังวล เช่น
จะมีการปิดหรือล็อคบัญชีธนาคารของเรา 4) แนบลิงก์เว็บไซต์ให้กดเข้าไปเพื่ออ่าน และกรอกข้อมูล
เทคนิคง่ายๆ ในการตรวจสอบเว็บไซต์ปลอมเบื้องต้น
1) สังเกตจาก URL หรือที่อยู่ของเว็บไซต์นั้น ๆ เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือจะขึ้นต้นด้วย https:// เช่น
เว็บไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์ คือ https://www.scb.co.th โดยเว็บไซต์ของสถาบันการเงินแทบทั้งหมดจะใช้
https:// เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสาหรับข้อมูลบาง URL ก็สามารถบอกได้ว่าเว็บไซต์นั้นจดทะเบียนอยู่ในประเทศ
ไหน เช่น https://www.scb.co.th ตัวอักษร th ด้านหลังสุดหมายถึง ประเทศไทย, sg = สิงคโปร์, uk = อังกฤษ

-2URL ที่เป็น .com .net หรืออื่น ๆ ถ้าหากไม่มั่นใจว่าเป็นของจริงหรือเปล่า เราสามารถเช็กข้อมูลเว็บไซต์นั้ น ๆ
ได้ที่ https://www.whois.com/whois/ ซึ่งสามารถบอกได้ว่าเว็บไซต์จดทะเบียนที่ไหน ใครเป็นเจ้าของ และถ้า
หากเป็นเว็บไซต์จากต่างประเทศก็สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นของปลอม
2) มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มากเกินไปจนผิดปกติ อย่างเช่น เลขบัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด
เพราะโดยทั่วไปจะขอแค่ ชื่อ -นามสกุล , อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น คลิกปุ่มเข้าใช้งานแล้วหน้าเว็บไม่ไป
ไหน ให้เรากรอกข้อมูลหลอกๆ แล้วลองกดส่งข้อมูลว่าเว็บไซต์นั้นจะไปที่หน้าไหนต่อ แต่ถ้าคลิกแล้วไม่ไปไหนยัง
วนอยู่หน้าเดิม ก็ตั้งข้อสงสัยไว้ได้เลย ว่าไม่น่าเชื่อถือและไม่ควรให้ข้อมูลใดๆ
3) ถ้าหากเราไม่มั่น ใจในเว็บไซต์ที่ถูกส่ งมา ให้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนเลย เพราะ
ธนาคารต่าง ๆ ก็มีช่องทางการติดต่อที่สะดวกทั้ง Call Center หรือ Live Chat ทางเพจ Facebook สามารถ
สอบถามกันได้ทันที
4) ลบข้อความ SMS หรือ อีเมล น่าสงสัยทิ้งถ้าหากเราแน่ใจแล้วว่าเป็นของปลอม ถ้าหากเผลอ
ให้ข้อมูลกับเว็บไซต์ปลอมไป ให้รีบติดต่อธนาคารทันที
ทั้งนี้ สคบ. ขอแนะนาทริคเพิ่มเติมในกรณีหากได้รับข้อความแปลกๆ แนบลิงก์มาด้วยให้ลองใส่
รหัสผ่านปลอมไปก่อน ถ้าเข้าใช้งานได้แสดงว่าเป็นเว็บไซต์ปลอมถ้าหากใครที่เคยเจอข้อความ SMS หรือ อีเมล
ของมิจฉาชีพทานองนี้ สามารถร้องเรียนได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สาย
ด่วน 1213 และหากผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการ แจ้งที่สายด่วน สคบ. 1166
หรื อ เว็ บ ไซต์ www.ocpb.go.th หรื อ แอปพลิ เ คชั น ระบบร้ อ งทุ ก ข์ ผู้ บ ริ โ ภค (OCPB Complain Mobile
Application)

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑๓๔๗๐-๕ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๗๒-๓ E-mail : pr.ocpb@gmail.com

