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จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะได้รับควำมกรุณำจำกผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มัทนำ 

เจริญวงศ ์ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำจุลนิพนธ์ที่ให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์อย่ำง
ยิ่งต่อข้ำพเจ้ำ รวมทั้งรองศำสตรำจำรย์ดอกเตอร์สุกัญญำ บูรณเดชำชัย อำจำรย์อำรีย์ พีรพรวิพุธ 
อำจำรย์สุเจน กรรพฤทธิ์ และอำจำรย์กองทรัพย์ ชำตินำเสียว ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอ
กรำบขอบพระคุณในควำมกรุณำของทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุกท่ำนที่ให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนนี้
ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยด ี

อีกทั้งขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมกรุณำในกำรสัมภำษณ์แก่ข้ำพเจ้ำ 
รวมถึงกำรอนุญำตให้เอกสำรส ำคัญและกำรบันทึกภำพที่สำมำรถน ำมำใช้ประกอบในหนังสือสำรคดี
เล่มนี้ได ้ 

นอกจำกนี้ขอขอบคุณพีทที่ได้ช่วยออกแบบและจัดหน้ำ ขอบคุณเรดที่ช่วยออกแบบ
อินโฟกรำฟิก ขอบคุณอีฟ ฟ้ำ โอ๊ต เนต เมย์ หนิง ที่คอยให้ก ำลังใจ ให้ค ำแนะน ำ และควำมช่วยเหลือ
ตลอดมำ ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ คนอื่นที่แม้ไม่ได้เอ่ยชื่อ และขอบคุณเพื่อนวำรสำรฯ ทุกคนที่ร่วมทุกข์
ร่วมสุขกันมำตลอดสี่ปี 

สุดท้ำยนี้ขอกรำบขอบพระคุณครอบครัวที่เลี้ยงดูข้ำพเจ้ำมำเป็นอย่ำงดี ให้ควำมรัก 
ควำมอบอุ่น ให้ก ำลังใจ ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำ ตลอดจนให้กำรศึกษำ ท ำให้ข้ำพเจ้ำมีวันนี้  

คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแด่พระคุณบิดำ 
มำรดำ ครู อำจำรย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน ำ ให้กำรสนับสนุนและให้ก ำลังใจอย่ำงดียิ่งเสมอมำ 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ธุรกิจเครือข่าย1 หมายถึง ระบบการตลาดแบบขายตรง2 ประเภทหนึ่งที่มีการพัฒนามา
จากการขายตรงชั้นเดียว ซึ่งผู้จัดจ าหน่ายจะต้องได้รับค่าตอบแทนพ้ืนฐานจาก 2 ทาง คือ 
ค่าตอบแทนในการขายสินค้าหรือบริการและผลตอบแทนจากการสร้างทีมงานของตนเอง โดยต้องมี
พ้ืนฐานอยู่บนจรรยาบรรณทางธุรกิจ(ตรีทิพ บุญแย้ม  2548: 4-5) 

ธุรกิจเครือข่ายจึงเป็นระบบการตลาดอีกช่องทางหนึ่งของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งผู้ผลิต
และจ าหน่ายสินค้าที่กระจายสินค้าและบริการของตนเองให้แพร่หลาย โดยเข้าสู่ผู้บริโภคโดยตรงได้
อย่างทั่วถึงมากขึ้น ไม่จ าเป็นต้องใช้พ่อค้าคนกลาง ซึ่งผู้บริโภคสามารถเป็นนักธุรกิจอิสระได้ โดยได้รับ
ประโยชน์จากการแนะน าสินค้าที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภครายใหม่ๆ และได้รับส่วนลดเป็นเงินและ
ผลประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การท่องเที่ยวต่างประเทศ (สุวรรณ วลัยเสถียร  2553: 54-56) 

ธุรกิจเครือข่ายเป็นรูปแบบการขายตรงที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างสูง อันเป็นรูปแบบ
ของธุรกิจที่เป็นการท าตลาดในเชิงรุกเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจที่ด าเนิน
ธุรกิจเครือข่ายมากขึ้น โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือจูงใจผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมชนิดของ
สินค้าหรือบริการที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภค(ศิริทิพย์ แสงทอง   2545: 1-2)
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถสร้างรายได้โดยใช้เงินลงทุนต่ าที่สุด ไม่ต้องเก็บสต๊อก
สินค้าหรือบริการ ไม่ต้องจัดท าบัญชี ไม่จ ากัดความรู้ ฐานะและท าเลที่ตั้งของธุรกิจ ไม่จ าเป็นต้องมี
ประสบการณ์ทางการขายมาก่อน (สมชาติ กิจยรรยง  2546: 7) 

                                                           
1 ธุรกิจเครือขา่ยในไทยอาจถกูเรียกด้วยช่ือตา่งๆกนั เช่น  การตลาดแบบเครือขา่ย, การขายตรงแบบหลายชัน้, MLM หรือ 

Multi-level marketing,ขายตรง(คนสว่นใหญ่กลา่วถึง) 

2 พระราชบญัญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545ระบคุวามหมายของการขายตรงวา่  คือ การท าตลาดสินค้าหรือ

บริการในลกัษณะการน าเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ท่ีอยู่อาศยัหรือสถานท่ีท างานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือสถานท่ี

อื่นท่ีมิใช่สถานท่ีประกอบการค้าเป็นปกติธุระ โดยผา่นตวัแทนขายตรงหรือผู้จ าหน่ายอิสระชัน้เดียวหรือหลายชัน้แตไ่มร่วมถึง

นิติกรรมตามท่ี ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ปัจจุบันนี้ธุรกิจเครือข่ายกระจายไปกว่า 170 ประเทศทั่วโลก มีผู้เข้าสู่ระบบกว่า 46 ล้าน
คน หรือเทียบเท่ากับประชากรของประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผู้ท าธุรกิจนี้เป็นอาชีพเสริมหรือที่ เรียกว่า
พาร์ทไทม์ถึงร้อยละ 80 นี่คือสัญญาณท่ีแสดงให้ทราบว่าตลาดนี้ก าลังเติบโต และทั่วโลกได้เรียนรู้การ
ท าตลาดด้วยวิธีการขายตรงแบบหลายชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักลงทุนที่ปรารถนาที่จะเข้าสู่ตลาดนี้ 
สามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้น ธุรกิจเครือข่ายครอบคลุมไปในธุรกิจหลากหลาย อาทิ  ของตกแต่งบ้าน 
อาหารเสริม เครื่องส าอาง เสื้อผ้า การให้บริการด้านการศึกษาและการให้บริการด้านต่างๆ และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย (ตรีทิพ บุญแย้ม  2548: 9) 

ตารางที่ 1-1  ปริมาณการเจริญเติบโตยอดขายธุรกิจเครือข่ายทั่วโลกในปีค.ศ.2011 
 (ที่มาhttp://www.wfdsa.org/about_wfdsa/?fa=globalStats) 
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ตารางที่ 1-2  ปริมาณการเจริญเติบโตยอดขายธุรกิจเครือข่ายทั่วโลกในปีค.ศ.2012  
(ที่มาhttp://www.wfdsa.org/about_wfdsa/?fa=globalStats) 

 

 
 

ภาพที่ 1-1  ปริมาณการเจริญเติบโตยอดขายธรุกิจเครือข่ายในอเมรกิา                                                
(ท่ีมา http://www.dsa.org/research/industry-statistics/) 
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ส าหรับในประเทศไทย  นายกิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคมการขายตรงไทยเปิดเผยว่า 
10 ปีที่ผ่านมา ตลาดรวมธุรกิจเครือข่ายของไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 7-10% แม้ว่าเศรษฐกิจ
โดยรวมไม่ดี แต่ธุรกิจเครือข่ายยังคงเติบโตเพราะมีผู้เข้ามาเป็นตัวแทนจ าหน่ายอิสระมากขึ้นส่งผลให้
ขายสินค้าได้มากตามไปด้วย โดยในปี 2555 มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 7 หมื่นล้านบาท  มี
ผู้ประกอบการธุรกิจเครือข่ายที่จดทะเบียนเป็นบริษัทและได้รับการรับรองจากส านักงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) จ านวน 353 บริษัทและมีจ านวนผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจเครือข่ายประมาณ 15 ล้านคน 
คิดเป็นสมาชิกเพ่ือประกอบธุรกิจ 4.9 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกเพ่ือใช้สินค้าจ านวน 10.1 
ล้ า น ค น  ( ASTVผู้ จั ด ก า ร อ อ น ไ ล น์ .  เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  27 ก ร ก ฎ า ค ม  2556. จ า ก 
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000088964&Html
=1&TabID=3&) 
ตารางที่ 1-3 สรุปยอดขายบริษัทขายตรงในไทย ประจ าปี 2555 
(ที่มาhttp://1a2z3g4n.blogspot.com/) 

 
อย่างไรก็ตามแม้ธุรกิจเครือข่ายจะมีแนวโน้มการเติบโตเพ่ิมสูงขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งของ

ธุรกิจเครือข่ายประเภทนี้ก็เป็นธุรกิจที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์จากประชาชนจ านวนมากเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในกรณีปัญหาธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมากับ
ธุรกิจเครือข่าย, การถูกกระตุ้นหรือโน้มน้าวด้วยวิธีการต่างๆเพ่ือให้ประชาชนน าเงินมาลงทุนในธุรกิจ

ยอดขำยธุรกิจเครือข่ำยไทย 10 อันดับประจ ำปี 2555 

อันดับ บริษัท ยอดขำยปีนี้/ล้ำน ปีท่ีผ่ำนมำ อัตรำกำรเจริญเติบโต 
1 แอมเวย์ 16,800 15,500 +8.39 % 

2 ซูเลียน 7,100 5,540 +28.16 % 

3 กิฟฟารีน 6,000 5,488 +9.33 % 

4 นีโอไลฟ์ 5,400 2,700 +35.07 % 

5 ยูนิซิตี้ 3,700 2,000 +85 % 

6 เอมสตาร์ 3,147 4,203 -25.12 % 

7 นูสกิน 2,500 2,200 +13.64 % 

8 หมอเส็ง 2,750 2,500 +10 % 

9 จอยแอนด์คอยน์ 2,000 2,430 +20 % 

10 คังเซน เคนโก 1,750 1,822 -3.95 % 
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เครือข่ายโดยไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงบางอย่าง, การโฆษณาสรรพคุณคุณประโยชน์หรือคุณภาพของ
สินค้าเกินจริง,สินค้าช ารุดบกพร่องหรือขอคืนสินค้าและไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่บริษัทก าหนดไว้
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย เข้าถึงเมื่อ 27 
กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จากhttp://www.ocpb.go.th/ewt_news.php?nid=779) 

ทั้งๆท่ีปรัชญาของธุรกิจเครือข่ายคือ ต้องการให้ผู้คนทั่วโลกมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มี
ความมั่นคง มีอิสรภาพในการก าหนดความก้าวหน้าของตนเอง และมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน การศึกษา ประสบการณ์ หรือบุคลิกภาพ ผู้ผลิตจะต้องท า
ทุกวิถีทางที่จะเปิดโอกาสให้ตัวแทนจ าหน่ายของตนประสบความส าเร็จทั้งด้านการขยายธุรกิจและ
รายได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด และจะต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวแทนจ าหน่ายของตนด้วยความซื่อสัตย์
และจริงใจ(กุศล ทัศนะ  2540: 32) 

ดังนั้น โครงการจัดท าพ็อกเก็ตบุ๊คสารคดีเชิงข่าว“ตีแผ่ปัญหาธุรกิจเครือข่าย”จึงเกิดข้ึน 
เพ่ือน าเสนอ  การหลอกลวงหรือกลวิธีรูปแบบต่างๆของผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายที่มีต่อผู้บริโภค และ
ปัญหาที่ผู้เข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายประสบพบเจอมาและได้ร้องเรียนผ่านส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค หรือเป็นคดีในความดูแลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่
เพียงแต่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวเท่านั้นแต่ยังท าให้ผู้อ่านทั่วไปเกิดความเข้าใจ 
รู้เท่าทันรูปแบบการหลอกลวงดังกล่าว และทราบข้อมูลที่จ าเป็นก่อนตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจดังกล่าว
อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจธุรกิจเครือข่ายอย่างรอบด้านและเป็นกลาง                      

2. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาเรียบเรียงเป็นหนังสือสารคดีเชิงข่าว “ตีแผ่ปัญหาในธุรกิจ  

เครือข่าย”                      

3. เพ่ือให้ผู้อ่านทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย รวมไปถึงปัญหาหลักท่ีเกิดขึ้น

ซึ่งแอบแฝงมาในธุรกิจเครือข่าย  

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

หนังสือสารคดีเชิงข่าว “ตีแผ่ปัญหาธุรกิจเครือข่าย” น าเสนอปัญหาในธุรกิจเครือข่ายที่
ประชาชนได้ร้องเรียนมาที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเป็นคดีที่อยู่ในความดูแล
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และส านักงานคณะกรรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งปัญหาหลักที่อยู่ใน
ธุรกิจเครือข่ายคือปัญหาธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมากับธุรกิจเครือข่ายซึ่งมีมูลค่าความเสียหายเป็น
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พันล้านบาท โดยที่มีวิธีการหลอกลวงให้น าเงินมาลงทุนในธุรกิจได้ในหลายๆรูปแบบ โดยที่ไม่เปิดเผย
ข้อเท็จจริงบางอย่างให้ผู้ท าธุรกิจทราบอย่างเข้าใจ ส่วนใหญ่แล้วผู้ท าธุรกิจหรือผู้จ าหน่ายอิสระจะเริ่ม
รู้ทันและพิจารณาจากการไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่บริษัทก าหนดไว้ให้ นอกจากนี้ยังเสนอแนวทาง
ข้อควรพิจารณาก่อนตัดสินใจท าธุรกิจเครือข่าย และน าเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคล อาทิ เจ้าหน้าที่ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดี
พิเศษ, นักวิชาการหรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการตลาดแบบหลายชั้น, นักวิชาการด้านกฎหมาย, ทนายที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินคดีและประชาชนผู้ประสบปัญหาดังกล่าว ร่วมกับการค้นคว้าเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ส าหรับการเขียนจะน าเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงข่าว เน้นการน าเสนอข้อมูลที่ลึก รอบ
ด้าน แฝงประเด็นที่มีคุณค่าข่าว โดยเฉพาะคุณค่าด้านผลกระทบ ความสดใหม่ และความใกล้ตัว โดย
แบ่งเนื้อหาออกเป็นบท แต่ละบท อาจจะมีล้อมกรอบ (side bar)ประกอบเนื้อหา 

 
กลุ่มเป้ำหมำย 

บุคคลทั่วไปที่สนใจ และผู้ที่ชอบอ่านงานสารคดีเชิงข่าว 
 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 
1. ศึกษาและน าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์  

2. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้  

2.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและหนังสือที่เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย เน้นในเรื่อง

ปัญหาที่เกิดข้ึนและกฎหมายที่รองรับ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการเขียน 

2.2 ศึกษาถึงปัญหาที่ผู้บริโภคมาร้องเรียนเกี่ยวกับการท าธุรกิจที่ส านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

2.3 ขอสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิเช่น เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดี

พิเศษ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและรับ

เรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เจ้าหน้าที่กลุ่มป้อง

ปรามการเงินนอกระบบส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

2.5 ขอสัมภาษณ์นักวิชาการ อาจารย์ สาขาการตลาดและบริหาร   

2.6 ประชาชนผู้เสียหายและทนายที่เก่ียวข้องในการด าเนินคดี 

2.7 ขอสัมภาษณ์นักกฎหมายเกี่ยวกับพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง 
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2.8 สอบทานความถูกต้องของข้อมูล 

2.9 ศึกษาและทบทวนการเขียนสารคดี 

3. ร่างโครงเรื่องและเขียนเนื้อหาของแต่ละบท  

4. ลงมือเขียนและน าเนื้อหามาเรียบเรียงให้สมบูรณ์ 

5. ออกแบบรูปเล่มและเรียบเรียงเนื้อหาใส่ดัมมี่  

6. จัดหน้าพิมพ์ลงในโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ พิสูจน์อักษร ตรวจทานความถูกต้อง

ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ 

7. เข้าสู่กระบวนการพิมพ์ และจัดท าเป็นรูปเล่ม 

8. น าสารคดีที่ส าเร็จแล้ว แจกจ่ายแก่กลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ และท าแบบสอบถามความ

พึงพอใจที่มีต่อหนังสือเล่มนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนกำรด ำเนนิงำน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1-4    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 

2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ศึกษางานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและ

หนังสือที่เก่ียวกับธุรกิจเครือข่าย 

        

แจ้งความประสงค์ขอสัมภาษณ์         

ล ง พ้ื น ที่ เก็ บ ข้ อ มู ล โด ย ก า ร ข อ
สัมภาษณ์บุคคลดังนี้ 
1.เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
และสคบ. 
2.เจ้าหน้าที่กลุ่มป้องปรามการเงิน
นอกระบบส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
3.ผู้เสียหาย ผู้ถูกร้องเรียน ทนายที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี 

        

ทบทวนงานวิจัยและเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

        

ศึกษาและทบทวนการเขียนสารคดี         

รวมข้อมูล/เรียบเรียงข้อมูล/ลงมือ

เขียน 

        

ทบทวนงานเขียน/ตรวจทานงานเขียน         

จัดท าเป็นรูปเล่ม         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
คาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับรู้ข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจเครือข่าย รวมถึง

ข้อบังคับทางกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และเกิดความเข้าใจ รู้เท่าทันรูปแบบการท า
ธุรกิจดังกล่าว และทราบข้อมูลที่จ าเป็นก่อนตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจ 
 
นิยำมศัพท์ 

1. ธุรกิจเครือข่าย หมายถึง รูปแบบการตลาดซึ่งมีผู้จัดจ าหน่ายเป็นผู้ด าเนินการขาย
และขยายธุรกิจแบบหลายชั้นหรือ MLM โดยจะให้ผลตอบแทนกับผู้จัดจ าหน่ายใน 2 ลักษณะคือ
ผลตอบแทนในรูปของก าไรจากการขายสินค้าหรือบริการและผลตอบแทนจากการสร้างเครือข่ายและ
ขยายองค์กรในรูปแบบค่าคอมมิชชั่น 

2. แชร์ลูกโซ่ที่แฝงมากับธุรกิจเครือข่าย หมายถึง การเจตนาเน้นให้คนหรือสมาชิกน า
เงินมาลงทุน โดยที่ค่าสมัครแพง หรือบางบริษัทไม่ต้องเสียค่าสมัคร แต่จะบังคับให้ซื้อสินค้าก่อนใน
ครั้งแรกทีละมากๆและนักธุรกิจอิสระจะได้รายได้จากการชักชวนผู้อ่ืนให้มาลงทุนในครั้งละมากๆอย่าง
ผู้ที่แนะน าท าต่อๆกันมาแต่ไม่ได้มาจากการแนะน าสินค้า 

3. พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง หมายถึง กฎหมายที่ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจ 
นักธุรกิจอิสระ ในการประกอบธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรง 

4. พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  หมายถึง กฎหมายที่ใช้บังคับผู้
ประกอบธุรกิจ นักธุรกิจอิสระที่ท าธุรกิจเครือข่ายโดยแอบแฝงการฉ้อโกงเงินในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ 

5. ผู้จัดจ าหน่าย,ผู้จ าหน่ายอิสระ หรือนักธุรกิจอิสระ หมายถึง บุคคลที่ได้รับโอน
กรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการจากบริษัทผู้ผลิตเพ่ือน าสินค้าหรือบริการดังกล่าวไปเสนอขายต่อ
ผู้บริโภค ในขณะเดียวกันคนกลุ่มนี้ก็ต้องเป็นผู้บริโภคสินค้าหรือบริการของบริษัทผู้ผลิตของตน และ
ได้รับการจ่ายผลตอบแทนบนความสามารถในการสร้างเครือข่ายการจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการของ
ตนเอง 

6. สารคดีเชิงข่าว หมายถึง สารคดีที่ประเด็นในการน าเสนอมีความเกี่ยวข้องกับข่าวที่
เกิดขึ้น หรือมีองค์ประกอบของคุณค่าข่าวประกอบอยู่ข้อใดข้อหนึ่ง เช่น ผลกระทบกระเทือน ,ความ
ขัดแย้ง, ความมีเงื่อนง า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. แนวคิดธุรกิจเครือข่าย 
2. แนวคิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.1 พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 
2.2 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

3.   แนวคิดเก่ียวกับการเขียนสารคดี 
4.   แนวคิดเก่ียวกับการสัมภาษณ์ 
5.   แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ 
6.   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
7.   หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
 

1.  แนวคิดธุรกิจเครือข่าย 
1.1  ความหมายของธุรกิจเครือข่าย  

ธุรกิจเครือข่าย,การตลาดแบบเครือข่าย,การขายตรงแบบหลายชั้น,MLM (multi-level 
marketing)หมายถึง  ระบบการท างานที่ผู้ประกอบการธุรกิจเครือข่าย  ได้รับผลตอบแทนตาม
ความสามารถในการขายสินค้า  และความสามารถในการสร้างทีมงานขายในสายการท างานธุรกิจ
เครือข่ายเป็นส่วนส าคัญในระบบเศรษฐกิจเพราะเปิดโอกาสให้บุคคลใช้ความคิดริเริ่มและพัฒนา
ตนเองไปสู่ความมั่งคั่ง สามารถจูงใจบุคคลให้ใช้สติปัญญา  ความรู้ความสามารถประสบการณ์ด าเนิน
ธุรกิจอย่างเต็มที่  จนก่อให้เกิดความพึงพอใจในอาชีพ  มีโอกาสสร้างและขยายงานของตนเองอย่าง
เต็มความรู้วามสามารถ  ธุรกิจเครือข่ายก่อให้เกิดการจ้างงานและเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่  
จนอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นกระดูกสันหลังของธุรกิจในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆทั้งโลก 

ระบบการตลาดของธุรกิจเครือข่ายในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมมาก เป็นการขายปลีก
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าโดยผู้จัดจ าหน่ายอิสระทั้งหญิงและชาย  และมีหลากหลายรูปแบบตาม
โครงสร้าง รวมถึงวิธีการน าเสนอสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าถึงบ้าน  ในส่วนโครงสร้างของระบบนี้ท า
ให้ผู้ประกอบการมีโอกาสสร้างและบริหารงานด้วยตนเอง  ซึ่งผลตอบแทนจะได้รับตามความสามารถ
ในการขายสินค้าและความสามารถในการสร้างทีมงานขายในสายการท างานธุรกิจเครือข่ายและในยุค

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

 

ปัจจุบันธุรกิจเครือข่ายก าลังเป็นตลาดเศรษฐกิจที่ฟูเฟ่ืองจนกลายเป็นธุรกิจระดับนานาชาติ
กระจายอยู่ทั่วโลก  ธุรกิจเครือข่ายเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายที่นับได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่งเมื่อเทียบกับ
ตลาดเดิมๆเพราะสามารถกระจายสินค้าออกจากผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่ายไปยังผู้ขายและผู้บริโภคโดยตรง 
ไม่ต้องผ่านคนกลาง (สุวิสาข์ ประจันเขตต์  2552: 9-10)  

1.2  ปรัชญาของธุรกิจเครือข่าย 

ระบบเครือข่ายมีจุดก าเนิดแตกต่างไปจากธุรกิจการค้าโดยทั่วไปอย่างมาก กล่าวคือ ใน

ธุรกิจอ่ืนๆส่วนมากแล้วมักจะเริ่มต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไรให้แก่เจ้าของธุรกิจ นโยบาย

การผลิตสินค้าของธุรกิจจะถูกก าหนดโดยความเป็นไปได้ทางการตลาดและราคาเป็นหลัก นั่นหมายถึง

คุณภาพของสินค้าย่อมเป็นไปตามกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของธุรกิจซึ่งวัดที่ระดับของรายได้ ราคา

จึงเป็นตัวก าหนดคุณภาพของสินค้า แต่ในระบบการจัดจ าหน่ายหรือตัวแทนจ าหน่ายของธุรกิจ

เครือข่ายนั้น จะต้องมีการสาธิตให้เห็นถึงคุณภาพและวิธีการใช้สินค้าที่ถูกต้อง คุณภาพของสินค้าจึง

เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเครือข่ายจะไม่มีการโฆษณา

ในสื่อต่างๆมากนักแต่เป็นระบบ “ใช้ดีแล้วบอกต่อ” หรือ “ปากต่อปาก” 

สินค้าที่เข้าสู่ระบบจัดจ าหน่ายจึงต้องมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมแตกต่างจากสินค้าทั่วไปตาม
ท้องตลาดอย่างเห็นได้ชัด ส่วนในด้านแนวคิดเกี่ยวกับคู่ค้าของธุรกิจ ได้แก่ ตัวแทนจ าหน่ายหรือ
ร้านค้าผู้ผลิตต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของคู่ค้าเป็นส าคัญ 

จุดเริ่มต้นของธุรกิจเครือข่ายเกิดจากปรัชญาที่ต้องการให้ผู้คนทั่วโลกสามารถมีวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคง มีอิสรภาพในการก าหนดความก้าวหน้าของตนเอง และมีโอกาสเป็น
เจ้าของกิจการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน การศึกษา ประสบการณ์ หรือ
บุคลิกภาพ ผู้ผลิตจะต้องท าทุกวิถีทางที่จะเปิดโอกาสให้ตัวแทนจ าหน่ายของตนประสบความส าเร็จทั้ง
ด้านการขยายธุรกิจและรายได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด และจะต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวแทนจ าหน่าย
ของตนด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ แต่ถ้าหากธุรกิจเครือข่ายใดปล่อยให้เกิดความผิดพลาดในเรื่อง
การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ตัวแทนจ าหน่ายของตนแล้ว ก็เท่ากับว่าธุรกิจนั้นก าลังขุดหลุมฝังตัวเอง
อย่างน่าเสียดาย(กุศล ทัศนะ  2540: 31-32) 

1.3  ประเภทในการด าเนินธุรกิจเครือข่าย 
ประเภทของธุรกิจเครือข่ายแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ 

1.3.1.  แบ่งจากผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทจ าหน่ายสินค้ามี 2 ลักษณะคือ สินค้าอุโภค
บริโภคเช่น เครื่องส าอาง อาหารเสริม เครื่องใช้ภายใน บ้าน สินค้าที่เป็นสินทรัพย์ถาวร เช่น รถยนต์ 

   ส
ำนกัหอ
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บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม ที่พักตากอากาศ ประเภทการให้บริการ ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรสมาชิก
ต่างๆ การศึกษาต่อ/พิเศษ การท่องเที่ยวประเภทพิเศษ ได้แก่ประกันภัย ประกันชีวิต ธุรกิจการเงิน 

1.3.2.  แบ่งจากระบบการขายการแบ่งจากระบบนี้ จะแบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ 
ระบบการขายตรงแบบชั้นเดียว มีลักษณะโครงสร้างไม่ซับซ้อน และเป็นที่เข้าใจง่าย

ส าหรับนักขายในอันที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารและเสริมสร้างทีมขาย 
ลักษณะของขายตรงแบบชั้นเดียวคือ 
1)  ผู้บริหารทีมขาย มีรายได้จากค่าจ้างหรือเงินเดือนที่เป็นรายได้ประจ า 
2)  รายได้ ผู้บริหารทีมขายในระบบขายตรงแบบชั้นเดียวจะมีฐานของรายได้ท่ี 
3)  แตกต่างกันตามจ านวนคนในทีม และยอดตามเป้าหมายของทีมงาน 
4)  บริหารทีมขาย 
5)  ผลประโยชน์อื่นๆ เช่น รางวัลส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ 
6)  สิทธิพิเศษต่างๆในฐานะผู้บริหาร เช่น การอนุมัติ ยืมสินค้าให้ทีม การรับรอง การค้ า

ประกัน 
ข้อบั งคับที่ส าคัญ  ห้ามขาดการประชุมในงานขายถ้าขาดการประชุมจะถูกหัก

ผลประโยชน์ออกไป 
ตัวอย่างโครงสร้างในระบบขายตรงชั้นเดียว 
1)  เงินเดือน 
2)  ค่าบริหารงานขายทีมงานของตนเองและในสายงาน 
3)  ค่านายหน้า 
4)  รางวัลส่งเสริมการขาย 
เช่น เงินเดือน 7,000 บาท ค่าบริหารงานขาย 3-5% ค่านายหน้า  25% 
ระบบการขายตรงแบบหลายชั้นมีลักษณะของงานขายตรงแบบหลายชั้นการไต่บันไดขึ้น

สู่ผู้บริหารทีมขาย โดยมีค่าคอมมิชชั่นตามสัดส่วนของยอดขายส่วนตัวและสมาชิกในกลุ่มผู้น าในกลุ่มนี้
ไม่มีเงินเดือน ต้องสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ตนเองและทีมงานด้วยระบบการตลาดที่เอ้ืออ านวย
ระบบการตลาดที่เอ้ืออ านวย คือ การที่มีสมาชิกเป็นลูกทีมและเปรียบเสมือนเป็นลูกค้า โดยที่จะสอน
ทุกๆคนให้เหมือนกันคือ ให้เชื้อเชิญสมาชิกใหม่หรือผู้สนับสนุน ให้ท าตามแบบอย่างวิธีการที่เหมือน
ตน คือชวนคนมาครั้งละ 3-5 คนที่เป็นดาวน์ไลน์บริษัทมีโครงสร้างเป็นผลประโยชน์ที่เรียกว่าแผนการ
ตลาด ตามแต่ละบริษัทก าหนด โดยจ่ายเงินในรูปแบบค่าคอมมิชชั่นระบบการขายตรงแบบพีระมิดมี
ลักษณะดังนี้ค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกใช้เงินลงทุนสูงโดยมักจะถูกหลอกให้จ่ายค่าฝึกอบรม
และให้สั่งสินค้ามากเกินไปสินค้ามีคุณภาพต่ าไม่มีนโยบายรับสินค้ากลับคืน 
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การจ่ายผลตอบแทน ต าแหน่งสามารถซื้อได้จากเงินที่ลงทุนร่ ารวยได้รวดเร็วแต่ไม่
สามารถประกอบธุรกิจได้นานเน้นการหาสมาชิกวิธีการประกอบธุรกิจ เน้นการหาสมัคร ใหม่โดยไม่
สนใจการขายสินค้าหรือบริการหลังการขาย(สมชาติ กิจบรรยง:2546 16-24) 

1.3.3  แบ่งจากแผนการขายตรงแบบหลายชั้นการแบ่งประเภทนี้ดูจากแผนการตลาด
แบ่งเป็น 3 รูปแบบ 

1)  แบ่งตาม Stair Step  
แผนระบบนี้จัดเป็นแผนระบบดั้งเดิมในระบบธุรกิจเครือข่ายโดยแต่ละระดับต าแหน่งจะ

มีการก าหนดผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ชัดเจน ส าหรับแผนระบบนี้ต าแหน่งยิ่งสูงยิ่งได้เปอร์เซ็นต์
มากกว่าต าแหน่งที่ต่ ากว่าการจ่ายผลตอบแทนจะค านวณจ่ายจากส่วนต่างของแต่ละระดับต าแหน่งจน
เหลือผลตอบแทนส่วนที่ผู้น าองค์กรจะได้รับจริง สิ่งที่ต้องค านึงคือ การก าหนดคุณสมบัติอันเป็นที่มา
ของสิทธิ์ในการได้รับผลตอบแทนการก าหนดคุณสมบัตินั้นเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ว่าต้องมียอด
คะแนนสะสมรวมกันตามก าหนดจึงจะก้าวขึ้นสู่อัตราผลตอบแทนที่มากข้ึนลักษณะเด่นของแผนระบบ
นี้คือท าคุณสมบัติหรือขึ้นต าแหน่งได้ง่ายแผนไม่ซับซ้อนมากท าให้สามารถอธิบายท าความเข้าใจและ
น าไปปฏิบัติได้ง่ายจึงเหมาะส าหรับคนใหม่ที่เริ่มด าเนินธุรกิจซึ่งหลายบริษัทยังคงใช้เป็นแผนใน
ต าแหน่งระดับต้นเช่น กิฟฟารีน แอมเวย์ ซูเลียนเป็นต้น 

โดยมีการก าหนดต าแหน่งเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนข้อด้อยของแผนระบบนี้คือเมื่อทีมงาน
เติบโตเป็นระดับเดียวกันกับตนเองแล้วท าให้นักธุรกิจขาดรายได้(ต าแหน่งเท่ากันแล้วรายได้ลดลงหรือ
ขาดรายได้) จึงหยุดท างานไม่ได้ท าให้มีแรงกดดันให้สร้างสมาชิกคนใหม่เรื่อยๆและการขยายงานใน
แนวกว้างท าให้ศักยภาพของผู้น าในการช่วยเหลือทีมงานในแนวลึกลดลงส่งผลท าให้เกิดปัญหาภายใน
องค์กรสมาชิกตามมาจึงมีการพัฒนาแผนระบบแบบใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นระบบเบรกอะเวย์ (Breakaway) 
และระบบเมทริกซ์ (Metrix) เพ่ือแก้ปัญหาข้อด้อยของระบบ (อาบิดะ บริพันธ์  2552: 24-28) 

2)  แบ่งตาม Unilevel 
แผนระบบนี้ให้ผลตอบแทนตามชั้นลึกโดยก าหนดชัดเจนแน่นอนลงไปว่าเมื่อนักธุรกิจแต่

ละท่านชักชวนผู้อ่ืนเข้ามาร่วมธุรกิจแล้วจะได้รับผลประโยชน์ในแต่ละชั้นชั้นละกี่เปอร์เซ็นต์และลึกกี่
ชั้นได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันบริษัทที่ใช้แผนระบบนี้ปัจจุบันได้แก่  เฮอร์เบอร์ไลฟ์ ยูนิซิตี้แต่
ด้วยการที่ต้องมีการรักษายอดสูงและมีการจ ากัดชั้นจ่ายผลตอบแทนท าให้ดูเหมือนกับระบบไม่ค่อยมี
พลังขับเคลื่อนจึงมักปรับด้วยการใช้เทคนิคที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูงและเร็วเช่นฟาสท์สตาร์ทโบนัส  
( fast start bonus ) ส าหรับการแนะน าคนใหม่สู่ธุรกิจแผนระบบนี้เหมาะส าหรับคนที่มีศักยภาพสูง
ทั้งด้านการเงินและความสามารถทางธุรกิจ(อาบิดะบริพันธ์ 2552:24-28) 
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3)  แบ่งตาม Binary 
แผนระบบไบนารีเป็นระบบ Balance คะแนนโดยอาจบังคับโครงสร้างให้เป็นหนึ่งแตก

สองคือผู้น าหนึ่งรายสามารถมีสมาชิกติดตัวในองค์กรเพียง 2 สายเรียกว่าขาซ้ายและขาขวาแต่จะลึก
ลงไปกี่ชั้นก็ได้เรียกว่าอินฟินิตี้ (Infinity) หากมียอดคะแนนมาจากทั้งสองขา Balance กันหรือจับคู่
กันได้ก็จะจ่ายผลตอบแทนให้ทันที ส่วนแผนระบบTrinaryนั้น ผู้คิดค้นก็คือกัมปนาทบุญราศีนัก
ออกแบบแผนการตลาดคนไทยแผนการตลาดระบบนี้ออกแบบเป็น 3 สายงาน เพ่ือแก้ปัญหาในการ
ท างานของแผนระบบไบนารีที่ผู้น าขยายงานเป็น 2 สายแล้วเกิดสายใดสายหนึ่งยอดสะดุดขึ้นมาก็จะ
ขาดรายได้จึงมีขาที่สามเกิดขึ้นโดยออกแบบวิธีการเฉพาะในการ Balance ของTrinaryเพ่ิมเติมบริษัท
ที่ใช้แผนระบบนี้แล้วสร้างความส าเร็จอย่างสูงมากแล้วคือรอยัลเฮลท์แคร์ (โสมเกาหลี) นอกจากนี้ยัง
ได้รับความนิยมแพร่หลายในต่างประเทศ 

ทั้งแผนระบบ Binary และTrinaryได้มีการพัฒนาปรับใช้เทคนิคกันไปได้หลายแนวทาง
ทั้ง Balance คะแนนและไม่ต้อง Balance คะแนนบังคับโครงสร้างและไม่บังคับโครงสร้างสะสมยอด
และไม่สะสมยอดรวมถึงการ Up Grade หรือ Top Up คือจ่ายเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น
และมี Matching ซึ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากความส าเร็จของทีมงานคือมีผลตอบแทนค านวณ
จากผลตอบแทนที่ทีมงานได้รับแผนอีกระบบหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับระบบไบนารีคือแผนระบบขา
อ่อนขาแข็ง (Weak Leg - Strong Leg) เทคนิคพิจารณาจากแต้มที่ได้ในขาใดขาหนึ่งคือขาฝั่งที่มี
คะแนนรวมน้อยกว่าเรียกว่าขาอ่อน 

(Weak Leg) ส่วนขาฝั่งที่มีคะแนนมากกว่าเรียกว่าขาแข็ง (Strong Leg) วิธีการจ่าย
ผลประโยชน์โดยการน าขาสองขาเทียบกันแล้วน าขาอ่อนคูณด้วยเปอร์เซ็นต์จ่ายที่แผนการตลาดระบุ
ไว้ไม่ต้องรอการ Balance คะแนนหรือครบคู่ (อาบิดะ บริพันธ์  2552: 24-28) 

1.4  กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเครือข่าย 
การด าเนินหรือการสร้างธุรกิจเครือข่ายคือการเชื่อมโยงพลังใจ พลังสมองและพลังงานสู่

ความเจริญเติบโต โดยการสร้างสัมพันธภาพเพ่ือสร้างโอกาสหลักประกันและความร่ ารวย ความ
ร่วมมือของทุกๆคนเป็นสิ่งที่ควรตระหนักของนักสร้างเครือข่ายที่ควรจ าไว้  

ซึ่งวิธีการด าเนินหรือกลยุทธ์ในแต่ละเครือข่ายมีหลากหลายรูปแบบแต่ในที่นี้ขอนิยาม
จากหนังสือจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีหลักบัญญัติ 7 ประการในการสร้างเครือข่ายไว้ดังนี้ ตั้งเป้าหมาย 
เช่น เป็นเป้าหมายในการสร้างสายงาน ว่าจะสร้างกี่สายงาน สร้างผู้น า  
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1.4.1  เป้าหมายหรือแรงปรารถนาที่ต้องการตามความฝัน  
1.4.2  วิเคราะห์ ต้องรู้จักวิเคราะห์ผู้มุ่งหวังหรือบุคคลที่เราจะติดต่อเพ่ือสร้างสายสัมพันธ์

และสร้างสรรค์ทีมงาน คือ ประเมินจุดอ่อน จุดแข็งความสนใจ ว่าจะเข้าไปสร้างโอกาสหรือสร้าง
แนวโน้มอย่างไร  

1.4.3  วางแผน รู้จักวางแผนและบริหารเวลาในการท างาน โดยท าตามแผนหรือเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

1.4.4  ดึงพลังจากเครือข่าย โดยดูว่าใครจะเป็นผู้น า หรือว่ามีผู้น าคนใดที่จะเสนอตัว ในการ
จัดงานประชุม หรือว่าช่วยแนะน าสินค้า เพ่ือเป็นการขยายองค์กรในอนาคตและความรับผิดชอบไปใน
ตัว 

1.4.5  กระจายงาน สร้างคนสร้างธุรกิจ จากการที่ให้ความส าคัญกับนักธุรกิจอิสระว่าทุกคน
มีความสามารถท่ีจะรับผิดชอบการจัดกิจกรรมต่าง  

1.4.6  ตั้งเป้าหมายให้ผู้น าใหม่ ตั้งเป้าหมายให้กับผู้น าที่มีคุณวุฒิถึงพร้อม เช่นเดียวกับที่เรา
ตั้งเป้าหมายในการสร้างและขยายเครือข่ายออกไปเหมือนในข้อที่1 เพ่ือสร้างตัวแทนหรือคลื่นลูกใหม่
ขึ้นมาแทนเรา  

1.4.7  โตแล้วติดดิน ความส าเร็จที่มาจากการท าซ้ าอย่างเป็นระบบ มีหลักการ และงาน
ประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการสร้างและขยายเครือข่ายออกไปด้วยหัวใจที่เต็มร้อย องค์กรจะยิ่งใหญ่
ในการสร้างเครือข่ายได้เราต้องเชื่อมั่นว่าเราจะยิ่งใหญ่ได้กับผู้คนในสายงาน โดยที่เราต้องมีส่วนร่วม
ด้วย เราจะต้องวิเคราะห์และตรวจสอบองค์กรตลอดเวลา อุปสรรคที่เขาพบเราจะต้องมองในแง่บอก
และคิดในแง่บวกตลอดเวลา ในทุกๆปัญหาคือการเรียนรู้ ต้องไม่ทอดทิ้งทีมงานแม้จะประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลว(สมชาติ กิจบรรยง:2546 152-153) 
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1.5 แนวคิดความแตกต่างของMLMกับระบบแชร์ลูกโซ่ 
ตารางที่ 2-1 ความแตกต่างระหว่างการท าธุรกิจเครือข่ายกับระบบปิรามิด 

ระบบการตลาดหลายชั้น (MLM) ระบบปิรามิด 
1. ค่าธรรมเนียมในการเริ่มต้นธุรกิจใช้เงินทุนต่ า
โดยเป็นค่าสมัครและชุดคู่มือการด าเนินธุรกิจ
เท่านั้น 

1. ค่าธรรมเนียมในการสมัครใช้เงินลงทุนสูง
ผู้สมัครจะถูกหลอกให้จ่ายค่าฝึกอบรมและซื้อ
สินค้าเกินความต้องการผลก าไรส่วนใหญ่มาจาก
ค่าสมัครเป็นสมาชิก (ค่าหัว) 

2. จ าหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดที่มีคุณภาพสูง 
ยอดขายจะมาจากการจ าหน่ายสินค้าได้ซ้ าอีก
เรื่อย ๆ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ 
บริษัทจะใช้งบประมาณจ านวนมากเพ่ือการ
วิจัยค้นคว้าและพัฒนาคุณภาพสินค้า 

2. ไม่สนใจที่จะจ าหน่ายสินค้าคุณภาพ ส่วน
ใหญ่มักเป็นสินค้าคุณภาพต่ าและได้ผลก าไร
ตอบแทนสูง รายได้จะมาจากการรับสมาชิกใหม่ 
ซึ่งจะต้องถูกบังคับซื้อสินค้าที่มีราคาสูงเป็น
จ านวนมาก 

3. รับประกันคุณภาพความพอใจในตัวสินค้า
โดยการคืนเงิน ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืน
สิน ค้ าได้ เมื่ อต้ อ งการภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม 

3. ไม่มีนโยบายรับซื้อสินค้ากลับคืน เพราะอาจ
ท าให้ระบบปิรามิดสั้นได ้

4. ตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจในระยะยาวใน
ทุกสาขาทุกประเทศสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะ
บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ขายซึ่งเป็นผู้ด าเนิน
ธุรกิจอย่างแท้จริง 

4. ร่ ารวยในเวลาอันรวดเร็ว (Get – rich – 
quick scheme) ผู้ เข้าร่วมจ านวนมากที่ฐาน
ของปิรามิดจะเป็นผู้จ่ายเงินให้แก่คนเพียงไม่กี่
คนที่อยู่ในระดับจุดยอดของปิรามิด ซึ่งธุรกิจ
รูปแบบนี้ไม่สามารถอยู่ได้ยาวนาน 

5. การจ่ายผลตอบแทนรายได้ และต าแหน่งจะ
ขึ้นอยู่กับการท างานของผู้ขาย นั่นคือ รายได้จะ
มาจากยอดขายที่ขายสินค้าได้ 

5. ต าแหน่งในระบบสามารถซื้อได้ 

6. การก่อตั้ งธุรกิจขึ้นอยู่กับการขายสินค้า
คุณภาพ ซึ่งคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ผู้ขายจะให้
ความสนใจในการขยายตลาดให้กว้างออกไป 

6. ระบบนี้ จะไม่ เน้นการขายสินค้ าให้ กับ
ผู้บริโภค แต่ผลก าไรจะมาจากสมาชิกที่สมัคร
ใหม่ ซึ่งต้องซื้อสินค้าตุน มิใช่เพราะสินค้ามี
ประโยชน์หรือคุ้มค่าราคา แต่ถูกบังคับให้ซื้อ
ตามระบบ สมาชิกใหม่จะต้องแบกรับภาระกับ
สินค้าท่ีตนขายไม่ได้ 
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ระบบการตลาดหลายชั้น (MLM) ระบบปิรามิด 
7. มีนักขายที่อาศัยการขายสินค้าเพ่ือสร้าง
รายได ้

7. ฉ้อฉลหลอกลวงให้คนเข้ามาในระบบ 

8. มีกฎระเบียบที่เข้มงวดในการด าเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะมีข้อห้ามมิให้ผู้ขายกักตุนสินค้า 

8. ผู้ เข้าร่วมจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสูง หรือจ่ายค่าสินค้าโดยถูกบังคับให้ซื้อใน
ตอนที่สมัคร 

9. ผู้ขายจะเน้นในเรื่องการขายสินค้าและการ
ให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง 

9. ในระบบนี้จะเน้นการรับสมัครสมาชิกใหม่
เป็นหลักและบังคับให้ซื้อสินค้าเมื่อเริ่มสมัคร 

แต่จะไม่สนใจในการขายสินค้าจริง ๆ หรือการ
ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า 

10. ธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการขาย
สินค้าอีกรูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจากการขาย

ตามห้างหรือร้านค้าปลีก ซึ่งผู้บริโภคและบริษัท
ขายตรงก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 

10. เป็นระบบที่ผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา 

ยุโรป และหลายประเทศในเอเซีย 

 

 
1.6  แนวคิดแชร์ลูกโซ่ กับ ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ 

1.6.1  แชร์ลูกโซ่ 
ธุรกิจแชร์ลูกโซ่เป็นการระดมทุนจากประชาชนรูปแบบหนึ่งที่แพร่หลายและขยายตัว

ออกไปรวดเร็วมาก เนื่องจากจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนสูงตรงต่อเวลาในระยะแรก และ
ผู้ประกอบการมักอ้างว่าจะน าเงินไปลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาสั้น ๆ 
เช่น ชื้อขายน้ ามัน(แชร์แม่ชม้อย) ซื้อขายที่ดินราคาถูก (แชร์เสมาฟ้าคราม) แชร์นากหญ้า เป็นต้น 
ลักษณะของผู้ประกอบการมีทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยอาจตั้งมาในรูปบริษัทจ ากัดมี
หนังสือจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ โดยจะเริ่มจากการโฆษณาชักชวนประชาชนให้มาร่วมลงทุน
อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นลงทุนซื้อขายน้ ามัน ที่ดิน เป็นต้น และอ้างว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบ
แทนให้ในอัตราที่สูง และจ่ายในเวลาอันรวดเร็วเป็นเครื่องมือในการดึงดูดลูกค้า ผู้สนใจจะร่วมลงทุน
ต้องจ่ายเงินลงทุนสูง โดยจะมีอัตราผลประโยชน์เป็นสัดส่วนและจะได้ผลประโยชน์ตอบแทน เมื่อหา
สมาชิกมาร่วมลงทุนต่อกันไป จึงจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนได้ 
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1.6.2  ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ 
ธุรกิจประเภทนี้มีวิวัฒนาการมาจากแชร์ลูกโซ่ เพียงแต่ได้เปลี่ยนวิธีการและรูปแบบใน

การด าเนินธุรกิจใหม่ โดยการน าเอาสินค้าและบริการมาใช้บังหน้า ธุรกิจนี้จะมีการโฆษณาชวนเชื่อ
แอบอ้างบุคคลส าคัญ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและอวดอ้างสรรพคุณสินค้าจนเกินจริงเพ่ือดึงดูดความ
สนใจและท าให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่จะเน้นในเรื่องการหาสมาชิก
เข้าร่วมเครือข่ายเป็นหลัก ไม่เน้นการขายสินค้า สินค้าส่วนใหญ่ที่น ามาขายในระบบที่ว่านี้ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป เช่น ข้าวสาร กาแฟ
กระป๋อง เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยกลุ่มเป้าหมายที่ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่มัก
เป็นผู้มีรายได้ปานกลาง นักศึกษาจบใหม่ที่ก าลังหางานท า และกลุ่มข้าราชการที่เกษียณอายุ
ผู้ประกอบการ จะใช้วิธีการลงประกาศทางหนังสือพิมพ์และลงประกาศหาสมาชิกผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต รับสมัครงาน ในต าแหน่งต่างๆ แต่แท้จริงแล้วเมื่อมีใครหลงเข้าไปผู้ประกอบการจะให้
สมัครสมาชิกเพ่ือท าธุรกิจ ขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ตามเงื่อนไขที่ก าหนดข้อสังเกตพฤติกรรม
ของธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ มีดังนี้ 

1)  ขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่เป็นธุรกิจแอบแฝงจากธุรกิจขายตรง (MLM) มี
รูปแบบการด าเนินธุรกิจโดยการชักชวนประชาชนให้สมัครเป็นสมาชิก ซึ่งมีสินค้าบังหน้าเท่านั้น  
สมาชิกท่ีเข้าร่วมธุรกิจจะได้รับผลตอบแทนในอัตราสูงตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

2)  ธุรกิจแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่มีความแตกต่างจากธุรกิจขายตรง เนื่องจากธุรกิจขาย
ตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่จะมีการเก็บค่าสมัครสมาชิกและบังคับให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ า ในราคาสูง
ไม่มุ่งเน้นการขายสินค้า แต่เน้นให้หาสมาชิกใหม่เพ่ือรับผลตอบแทนจากการหาสมาชิกเพ่ิม แต่ธุรกิจ
ขายตรงเน้นการขายสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาและสร้างองค์กรเพ่ือให้เกิดการขายมากขึ้น
รายได้จึงเกิดจากยอดขายสินค้า 

3)  ธุรกิจแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่มีการด าเนินงานอย่างเป็นขบวนการ มีแม่ทีมมีสายงาน
การออกหาสมาชิกเพ่ิม หากสามารถหาสมาชิกได้มากจะได้รับผลตอบแทนสูง ซึ่งผลผลตอบแทนที่
ได้รับนั้นมาจากเงินของสมาชิกรายใหม่ ไม่ได้เกิดจากการขายที่สมาชิกน าสินค้าของบริษัทไปเสนอขาย
ต่อผู้บริโภค 

4)  ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ในปัจจุบันอาจจะเสียค่าสมัครสมาชิกหรือไม่
เสียค่าสมาชิกก็ได้ แต่หากไม่เสียค่าสมาชิกบริษัทฯ จะก าหนดให้น าเงินมาซื้อสินค้าเป็นจ านวนหุ้นหรือ
รหัสหรือหน่วยการลงทุนโดยไม่จ ากัดจ านวนและผู้ซื้อมักจะไม่น าสินค้ากลับไปขายแต่อย่างใดเพียงแต่
รอรับเงินปันผลตามระยะเวลาที่บริษัทฯก าหนดเท่านั้น 
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สรุป เมื่อเกิดปรากฏการณ์แชร์ลูกโซ่ที่ว่าปิดตัวหนี ค าถามที่เกิดขึ้นในใจของคนที่เกิด
ความเสียหายหรือคนที่ได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ อะไรที่ท าให้แชร์ลูกโซ่เหล่านี้อยู่ได้ ค าตอบคง
หนีไม่พ้นความโลภ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของคนท่ีหลงเข้าสู่วงเวียนวัฎจักรของการท าธุรกิจ 

แนวคิดเรื่องนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้น เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการเลือกประเด็นที่จะมาน าเสนอและเขียนเป็นสารคดีเชิงข่าว อาทิ ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่
แฝงมาในธุรกิจเครือข่าย สามารถตรวจสอบว่าบริษัทใดเข้าข่ายความเสี่ยงในการท าแชร์ลูกโซ่ การ
ประกอบธุรกิจของนักธุรกิจอิสระเป็นไปตามปรัชญา แนวคิด และจรรยาบรรณในการท าธุรกิจหรือไม่ 
หรือว่าการใช้กลยุทธ์ใดการชักจูง โน้มน้าวประชาชนให้เข้ามาท าธุรกิจ 
 
2.  แนวคิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.1.  พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 เป็นปีที่ 39 ในรัชกาล

ปัจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 157 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา 1 พระราชก าหนดนี้เรียกว่า “พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน พ.ศ. 2527” 

 มาตรา 2 พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 มาตรา 3 ในพระราชก าหนดนี้ 
“กู้ยืมเงิน”หมายความว่า รับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าในลักษณะของ

การรับฝาก การกู้ การยืม การจ าหน่ายบัตรหรือสิ่งอ่ืนใด การรับเข้าเป็นสมาชิก การรับเข้าร่วมลงทุน 
การรับเข้าร่วมกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในลักษณะอ่ืนใด โดยผู้กู้ยืมเงินหรือบุคคลอ่ืนจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทน หรือตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
การรับเพ่ือตนเองหรือรับในฐานะตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้กู้ยืมเงินหรือของผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือในฐานะ
อ่ืนใด และไม่ว่าการรับหรือจ่ายเงิน ทรัพย์สินผลประโยชน์อ่ืนใด หรือผลประโยชน์ตอบแทนนั้นจะ
กระท าด้วยวิธีการใด ๆ 
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“ผลประโยชน์ตอบแทน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ผู้กู้ยืม
เงิน หรือบุคคลอ่ืนจ่ายหรือจะจ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินเพ่ือการกู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่ าจะจ่ายในลักษณะ
ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือลักษณะอ่ืนใด 

“ผู้กู้ยืมเงิน” หมายความว่า บุคคลผู้ท าการกู้ยืมเงิน และในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินเป็นนิติ
บุคคล ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งลงนามในสัญญาหรือตราสารการกู้ยืมเงินในฐานะผู้แทนของนิติบุคคล
นั้นด้วย 

“ผู้ให้กู้ยืมเงิน” หมายความรวมถึง บุคคลซึ่งผู้ให้กู้ยืมเงินระบุให้เป็นบุคคลที่ได้รับต้นเงิน
หรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้กู้ยืมเงิน 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราช
ก าหนดนี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
 มาตรา 4 ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนหรือกระท าด้วยประการใด ๆ 

ให้ปรากฏแก่บุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปว่า ในการกู้ยืมเงิน ตนหรือบุคคลใดจะจ่ายหรืออาจจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนให้ตามพฤติการณ์แห่งการกู้ยืมเงิน ในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ โดยที่ตนรู้
หรือควรรู้อยู่แล้วว่าตนหรือบุคคลนั้นจะน าเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินรายนั้นหรือรายอ่ืนมาจ่ายหมุนเวียน
ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือโดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าตนหรือบุคคลนั้นไม่สามารถประกอบกิจการใดๆ 
โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะน ามาจ่ายในอัตรานั้นได้ และในการ
นั้นเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลใดได้กู้ยืมเงินไปผู้นั้นกระท าความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน 

 ผู้ใดไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช าระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ด าเนินการ หรือให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดด าเนินการ
โฆษณาประกาศหรือชักชวนประชาชนให้ลงทุน โดย 

(1)  ซื้อหรือขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งหรือหลายสกุล หรือ 
(2)  เก็งก าไรหรืออาจจะได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงิน ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนด้วย 
 มาตรา 5 ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ 
(1)  ในการกู้ยืมเงินหรือจะกู้ยืมเงิน 
(ก)  มีการโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไป หรือโดยการแพร่ข่าวด้วยวิธีอ่ืนใด หรือ 
(ข)  ด าเนินกิจการกู้ยืมเงินเป็นปกติธุระ หรือ 
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(ค)  จัดให้มีผู้รับเงินในการกู้ยืมเงินในแหล่งต่าง ๆ หรือ 
(ง)  จัดให้มีบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ไปชักชวนบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้มีการให้กู้ยืมเงิน หรือ 
(จ)  ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินเกินสิบคนซึ่งมีจ านวนเงินกู้ยืมรวมกันตั้งแต่ห้าล้านบาท

ขึ้นไป อันมิใช่การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบัน
การเงิน และ (2) ผู้นั้น 

(ก)  จ่าย หรือโฆษณา ประกาศ แพร่ข่าว หรือตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน ในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน จะพึงจ่ายได้ หรือ 

(ข)  ไม่ยอมปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 7 (1) (2) หรือ (3) หรือ
กิจการของผู้นั้นตามที่ผู้นั้นได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 7 ไม่ปรากฏหลักฐาน
พอที่จะเชื่อได้ว่า เป็นกิจการที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะน ามาจ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน
ทั้งหลาย 

ผู้นั้นต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
ตามมาตรา 4 ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้นจะสามารถพิสูจน์ได้ว่า กิจการของตนหรือของบุคคลที่ตนอ้างถึงนั้น 
เป็นกิจการที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะน ามาจ่ายตามที่ตนได้กล่าวอ้าง หรือหากกิจการ
ดังกล่าวไม่อาจให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียง ก็จะต้องพิสูจน์ได้ว่ากรณีดังกล่าวได้เกิดขึ้นเนื่องจาก
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผิดปกติอันไม่อาจคาดหมายได้ หรือมีเหตุอันสมควรอย่างอ่ืน 

 มาตรา 6 เพ่ือประโยชน์ในการค านวณอัตราผลประโยชน์ตอบแทนตามมาตรา 4 และ
มาตรา 5 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินได้จ่ายหรือจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่มิใช่เป็นตัวเงิน ให้ค านวณ
มูลค่าของผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวออกเป็นจ านวนเงิน 

ในกรณีที่พฤติการณ์แห่งการกู้ยืมเงินไม่เปิดช่องให้ค านวณผลประโยชน์ตอบแทนเป็น
จ านวนเงินแน่นอนได้ ให้ประมาณการจากอัตราผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ าที่คาดว่าผู้ให้กู้ยืมเงินจะ
ได้รับ หากจะมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนนั้น 

มาตรา 7 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ใดได้กระท าความผิดตามมาตรา 4 หรือ
กระท าการตามมาตรา 5 (1) หรือ (2) (ก) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(1)  มีหนังสือเรียกให้ผู้นั้นหรือบุคคลใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่
การตรวจสอบถึงการกู้ยืมเงิน มาให้ถ้อยค า 

(2)  สั่งให้บุคคลดังกล่าวตาม (1) รายงานสภาพกิจการของตนตลอดจนสินทรัพย์และ
หนี้สินทั้งหมดของตน 
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(3)  สั่งให้บุคคลดังกล่าวตาม (1) น าบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนอันเกี่ยวกับการกู้ยืม
เงินมาตรวจสอบ 

(4)  เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ท าการของสถานที่นั้น เพ่ือท าการตรวจสอบหรือค้นบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นของบุคคลดังกล่าว
ตาม (1) ในการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นให้ปฏิบัติการเท่าที่จ าเป็น
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือค้น ตามควรแก่เรื่อง และให้มีอ านาจยึดบัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานเหล่านั้นมาตรวจสอบได้ 

การเรียกหรือการสั่งตาม (1) (2) หรือ (3) ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วัน
ได้รับหนังสือเรียกหรือค าสั่ง เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 

เมื่อได้เข้าไปและลงมือท าการตรวจสอบหรือค้นตาม (4) แล้วถ้ายังด าเนินการไม่เสร็จ จะ
กระท าการต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ 

มาตรา 8 ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้กู้ยืมเงินผู้ใดที่เป็นผู้ต้องหาว่า
กระท าความผิดตามมาตรา 4 หรือมาตรา 5 มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย หรือ
มีสินทรัพย์ไม่พอช าระหนี้สินและเห็นสมควรให้มีการด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นไว้ก่อน
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนผู้ให้กู้ยืมเงิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นไว้ก่อนได้ แต่จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้
เกินกว่าเก้าสิบวันไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีมีการฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ให้ค าสั่งยึด
หรืออายัดดังกล่าวยังคงมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

เมื่อได้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ใดไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้กู้ยืมเงินที่เป็นผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดตามมาตรา 4 หรือมาตรา 5 มีหนี้สินล้น
พ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย หรือมีสินทรัพย์ไม่พอช าระหนี้สิน แต่ยังไม่สมควรสั่งยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาด าเนินคดี
ล้มละลายต่อไปตามมาตรา 10 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่
เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา 9 เมื่อพนักงานอัยการได้ฟ้องคดีอาญาแก่ผู้ใดในความผิดตามมาตรา 4 หรือ
มาตรา 5 ถ้าผู้ให้กู้ยืมเงินร้องขอ ให้พนักงานอัยการมีอ านาจเรียกต้นเงินคืนให้แก่ผู้นั้นได้ และจะเรียก
ผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายให้แก่ผู้นั้นด้วยก็ได้ ในการนี้ ให้น าบทบัญญัติว่า
ด้วยการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
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 มาตรา 10 เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนผู้ให้กู้ยืมเงิน ให้พนักงานอัยการมี
อ านาจฟ้องผู้กู้ยืมเงินที่เป็นผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดตามมาตรา 4 หรือมาตรา 5 เป็นบุคคล
ล้มละลายได้ เมื่อ 

(1)  เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือมีสินทรัพย์ไม่พอช าระหนี้สินได้ 
(2)  เป็นหนี้ผู้ให้กู้ยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท 
(3)  หนี้นั้นอาจก าหนดจ านวนได้โดยแน่นอน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระโดยพลัน

หรือในอนาคตก็ตาม 
การฟ้องคดีล้มละลายตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินกระบวนพิจารณาไปตามกฎหมายว่าด้วย

การล้มละลาย โดยให้ถือว่าพนักงานอัยการมีฐานะ และสิทธิหน้าที่เสมือนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ และให้
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าฤชาธรรมเนียม หรือการต้องวางเงินประกันต่าง ๆ ตามกฎหมาย
ดังกล่าว 

ในการพิจารณาคดีล้มละลาย ถ้าศาลพิจารณาได้ความจริงตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีค าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด 

ในการพิพากษาคดีล้มละลายตามมาตรานี้ ให้ศาลมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ส่วนแบ่งทรัพย์สินของเจ้าหนี้ ในล าดับ (8) ของมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย 
พุทธศักราช 2483 เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายโดยให้ค านึงถึงผลประโยชน์ตอบ
แทนที่เจ้าหนี้ผู้ให้กู้ยืมเงินแต่ละรายได้รับมาแล้วก่อนมีการด าเนินคดีล้มละลายประกอบด้วย 

 มาตรา 11 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา 11/1 ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระท าความผิดตามมาตรา 4 หรือมาตรา5 ให้ผู้แจ้ง

เบาะแสการกระท าความผิดมีสิทธิได้รับเงินสินบนและให้เจ้าพนักงานผู้ตรวจค้นหรือจับกุมผู้กระท า
ความผิดมีสิทธิได้รับเงินรางวัล โดยให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลสั่งจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
จากค่าปรับที่ผู้กระท าความผิดได้ช าระต่อศาลเมื่อคดีถึงที่สุด 

การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลให้จ่ายเป็นจ านวนรวมกันแล้วร้อยละยี่สิบห้าของ
ค่าปรับที่ได้ช าระต่อศาล 

หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล การก าหนดส่วนแบ่งในระหว่างผู้มี
สิทธิหลายราย และการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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มาตรา 12 ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา 4 หรือมาตรา 5 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่ นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา 13 ผู้ใดขัดขวาง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 7 (4) หรือมาตรา 8 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา 14 ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 7 (1) (2) หรือ (3) หรือไม่ยอมตอบค าถามเมื่อซักถาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามเดือน และปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 

มาตรา 15 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้เป็นนิติบุคคล กรรมการ 
ผู้จัดการหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น 

ความในวรรคหนึ่ งให้ ใช้บั งคับแก่พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคล ซึ่ งปรากฏ
พยานหลักฐานว่ามีพฤติกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลด้วย 

มาตรา 15/1 ผู้ใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษตามมาตรา 4 หรือมาตรา 5ถ้าได้
กระท าความผิดนั้นซ้ าอีกในระหว่างรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษอยู่ก็ดี หรือภายในเวลาห้าปี
นับแต่วันพ้นโทษก็ดี หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังก็ให้เพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกหนึ่งเท่าของ
โทษที่ศาลก าหนดส าหรับความผิดครั้งหลัง 

มาตรา 15/2 ในกรณีคนต่างด้าวต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามมาตรา 4 
หรือมาตรา 5 ให้เนรเทศผู้นั้นออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ ถ้าผู้นั้นจะต้อง
รบัโทษก็ให้รับโทษก่อน 

มาตรา 16 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใดได้กระท าความผิดตาม
มาตรา 343 แห่งประมวลกฎหมายอาญาก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ และการกระท าของผู้นั้น
มีลักษณะเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๔4 หรือมาตรา 5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจตาม
มาตรา 7 และมาตรา 8 และให้น าบทบัญญัติมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 13 และมาตรา 
14 มาใช้บังคับ 

 มาตรา 17 การกู้ยืมเงินที่มีลักษณะเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 4 หรือมาตรา 
5 ซึ่งมีสัญญาหรือข้อตกลงการกู้ยืมเงินที่ได้กระท าไว้ก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ ใช้บังคับ ให้สัญญา
หรือข้อตกลงดังกล่าวเท่าที่มีผลผูกพันได้โดยชอบด้วยกฎหมายยังคงมีผลใช้ได้ต่อไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
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(1)  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด ให้สัญญาหรือข้อตกลงนั้นมีผล
ผูกพันได้ต่อไป และให้สิ้นสุดลงเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ เว้นแต่คู่สัญญาจะ
ตกลงกันให้สัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวสิ้นสุดลงก่อนก าหนดนั้น หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้
สิทธิเรียกให้ช าระหนี้หรือช าระหนี้หรือบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามสิทธิของตนก่อนก าหนดนั้น 

(2)  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลาสิ้นสุดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราช
ก าหนดนี้ใช้บังคับ ให้สัญญาหรือข้อตกลงนั้นสิ้นสุดลงตามที่ได้สัญญาหรือตกลงไว้นั้น เว้นแต่คู่สัญญา
จะตกลงกันให้สัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวสิ้นสุดลงก่อนก าหนดนั้น หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามสิทธิของตนก่อนก าหนดนั้น 

(3)  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลาสิ้นสุดภายหลังหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราช
ก าหนดนี้ใช้บังคับ ให้สัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราช
ก าหนดนี้ใช้บังคับ เว้นแต่คู่สัญญาจะมาจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองภายในก าหนด
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ ก็ให้ข้อสัญญาหรือข้อตกลงนั้นสิ้นสุดลงตามที่ได้จด
ทะเบียนไว้ อย่างไรก็ตามไม่เป็นการตัดสิทธิคู่สัญญาที่จะตกลงกันให้สัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว
สิ้นสุดลงก่อนก าหนดนั้นหรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามสิทธิ
ของตนก่อนก าหนดนั้น 

หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหรือข้อตกลงตาม (3) ของวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีที่มีการยื่นค าขอจดทะเบียนโดย
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียว พนักงานเจ้าหน้าที่จะจดทะเบียนให้ได้ต่อเมื่อได้มีหนังสือ
สอบถามไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นได้ให้ความยินยอมและยอมรับข้อความ
ในสัญญาหรือข้อตกลงที่น ามาขอจดทะเบียนนั้นแล้ว 

ในการรับจดทะเบียน ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าสัญญาหรือข้อตกลงใดกระท าขึ้นหลัง
วันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งปฏิเสธการจดทะเบียนพร้อมทั้งให้
เหตุผลต่อผู้ขอจดทะเบียน ถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่เห็นด้วย ให้มีสิทธิไปร้องขอต่อศาลภายในก าหนดสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ เ พ่ือให้ศาลมีค าวินิจฉัยแสดงว่าสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้นได้กระท าขึ้นก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ และให้น าบทบัญญัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บทบัญญัติมาตรานี้ มีผลใช้บังคับในทางแพ่งและไม่มีผลเป็นการลบล้างความผิดอาญา
แต่อย่างใด 
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มาตรา 18 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชก าหนดนี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราช
ก าหนดนี้ 

จาก พ.ร.ก. กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 นี้สามารถน ามาศึกษาเป็น
ความรู้ในประเด็นที่เป็นแชร์ลูกโซ่ที่แฝงมาในธุรกิจเครือข่าย โดยจะมีเรื่องระบบการเงินและดอกเบี้ย
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งยึดหลักตามพ.ร.ก.นี้ในการหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและหาตัวอย่าง
กรณีศึกษาที่ตรงตาม พ.ร.ก.นี้ด้วย 

2.2.  พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  
เนื้อหาพ.ร.บ.ที่เก่ียวข้องกับการเขียนสารคดีมีดังนี้ 
หมวด 2 การประกอบธุรกิจเครือข่ายและตลาดแบบตรง มาตรา 19  
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจเครือข่าย มาตรา 20-26   
หมวด 3 การคุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 30-37  
หมวด 4 การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจเครือข่ายและตลาดแบบตรง มาตรา 38-39  
หมวด 7 บทก าหนดโทษ มาตรา 45-55  
บทเฉพาะกาล มาตรา 56  
หมวด 2 การประกอบธุรกิจเครือข่ายและตลาดแบบตรง 
มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ด าเนิน

กิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวน ให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจเครือข่ายหรือ
ในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง โดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วม
เครือข่ายดังกล่าว ซึ่งก าหนดจากจ านวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้น 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจเครือข่าย  
มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจเครือข่าย เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการประกอบ

ธุรกิจเครือข่ายตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 21 ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายต้องด าเนินกิจการให้เป็นไปตาม แผนการจ่าย

ผลตอบแทนของตนที่ได้ยื่นต่อนายทะเบียน ตาม มาตรา 38 
แผนการจ่ายผลตอบแทนต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1)  ต้องไม่ก าหนดให้ผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง ที่ ไม่ ใช่ลูกจ้างได้รับ

ผลตอบแทนที่เป็น รายได้หลักจากการรับสมัคร บุคคลหรือ แนะน าผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขาย
ตรง ที่ไม่ใช่ลูกจ้างอ่ืนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจเครือข่าย 
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(2)  ผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักของผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง ที่ไม่ใช่
ลูกจ้างขึ้นอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการ แก่ผู้บริโภค รวมไปถึงการซื้อเพ่ือการใช้หรือบริโภคเอง 

(3)  ต้องไม่บังคับให้ผู้จ าหน่ายอิสระซ้ือสินค้า 
(4)  ต้องไม่ชักจูงให้ผู้จ าหน่ายอิสระซื้อสินค้าในปริมาณมากเกินไปอย่างไม่สมเหตุผล 
(5)  ต้องแสดงวิธีการคิดค านวณการจ่ายผลตอบแทนที่ตรงต่อความเป็นจริง หรือเป็นไป

ได้จริงและอย่างเปิดเผยชัดเจน 
(6)  ลักษณะอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
แผนการจ่ายผลตอบแทนใดที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในวรรคสอง ให้มีผล

บังคับใช้เท่าท่ีเป็นธรรม แก่ผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้าง 
มาตรา 22 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเป็น

สมาชิก ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย หรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจเครือข่ายจากผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง ที่ไม่ใช่
ลูกจ้าง ในอัตราสูงกว่า ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา 23 สัญญาระหว่างผู้จ าหน่ายอิสระกับผู้ประกอบธุรกิจเครือข่าย ให้ท าเป็น
หนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละ เอียดดังต่อไปนี้ 

(1)  เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนตามแผนการจ่ายผลตอบแทน 
(2)  เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์

ส่งเสริมการขาย หรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
(3)  เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการที่ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายจะรับซื้อสินค้า วัสดุอุปกรณ์

ส่งเสริมการขาย ชุดคู่มือ หรืออุปกรณ์ส่งเสริม ธุรกิจคืนจากผู้จ าหน่ายอิสระ ตลอดจนก าหนด
ระยะเวลาที่ผู้จ าหน่ายอิสระสามารถใช้สิทธิดังกล่าว 

ความในวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ให้น ามาใช้บังคับแก่ตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างด้วย 
มาตรา 24 ในการน าสินค้าหรือบริการไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภค ผู้จ าหน่ายอิสระต้อง

ด าเนินการตามเงื่อนไขและ แผนการขาย ที่ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายก าหนด 
มาตรา 25 เมื่อผู้จ าหน่ายอิสระใช้สิทธิคืนสินค้า วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ชุดคู่มือ

หรืออุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจที่ซื้อไปจาก ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่าย ให้ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายซื้อคืน
ตามมาตราที่ผู้จ าหน่ายอิสระได้จ่าย ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้จ าหน่ายอิสระใช้สิทธิคืน 
แต่ในการใช้สิทธิคืนกรณีที่สัญญาตาม มาตรา 23 สิ้นสุดลง ผู้ประกอบธุรกิจ ขายตรงมีสิทธิหักค่า
ด าเนินการได้ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการประกาศก าหนด และมีสิทธิหักกลบลบหนี้ใด ๆ อันเกี่ยวกับ
สัญญาตามมาตรา 23 ที่ผู้จ าหน่ายอิสระจะต้องช าระได้ 
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มาตรา 26 ในการเข้าไปติดต่อเพ่ือเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัย
หรือสถานที่ท างานของผู้บริโภค หรือของผู้อ่ืน หรือสถานที่อ่ืนที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติ
ธุระ ผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริโภคหรือผู้ครอบครองสถานที่
นั้นก่อน และต้องไม่กระท าการอัน เป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความร าคาญแก่บุคคลดังกล่าว ใน
การนี้ผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนและบัตรประจ าตัวผู้
จ าหน่ายอิสระ หรือตัวแทนขายตรง ซึ่งออกโดยผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายด้วย 

หมวด 3 การคุ้มครองผู้บริโภค  
มาตรา 30 ผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหน้าที่

ส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือ บริการแก่ผู้บริโภค 
เอกสารการซื้อขายตามวรรคหนึ่งต้องมีข้อความภาษาไทยที่อ่านเข้าใจง่าย โดยระบุชื่อผู้

ซื้อและผู้ขาย วันที่ซื้อขายและ วันที่ส่งมอบสินคาหรือบริการ รวมทั้งสิทธิของผู้บริโภคในการเลิก
สัญญา ซึ่งสิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวต้องก าหนดด้วยตัวอักษรที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป 

มาตรา 31 คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อขายสินค้า หรือ
บริการที่ใช้วิธีการขายตรงหรือตลาด แบบตรง โดยถือเอาราคาสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคได้รับการ
คุ้มครองและประเภทสินค้าหรือบริการเป็นส าคัญ 

เอกสารการซื้อขายตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(1)  รายละเอียดตาม มาตรา 30 
(2)  ก าหนดเวลา สถานที่ และวิธีการในการช าระหนี้ 
(3)  สถานที่ และวิธีการในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ 
(4)  วิธีการเลิกสัญญา 
(5)  วิธีการคืนสินค้า 
(6)  การรับประกันสินค้า 
(7)  การเปลี่ยนสินค้าในกรณีมีความช ารุดบกพร่อง 
ประกาศก าหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อขายให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา 32 การซื้อขายสินค้าหรือบริการใดที่ผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผู้

ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไม่ได้จัด ให้มีเอกสารการซื้อขายที่มีรายละเอียดตามมาตรา 30 หรือ 
มาตรา 31 ย่อมไม่มีผลผูกพันผู้บริโภค  

มาตรา 33 ในการซื้อสินค้าหรือบริการจากการขายตรงหรือจากการขายผ่านตลาดแบบ
ตรง ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดย การส่งหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลาเจ็ดวันนับแต่วั นที่ได้รับ
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สินค้าหรือบริการ ไปยังผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ส าหรับธุรกิจ
เครือข่ายผู้บริโภคจะแจ้งไปยังผู้จ าหน่ายอิสระหรือ ตัวแทนขายตรงที่เกี่ยวข้องก็ได้ 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับประเภท ราคาหรือชนิดของสินค้าหรือบริการ
ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา 34 ผู้บริโภคที่ใช้สิทธิเลิกสัญญาตาม มาตรา 33 ต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  ส่งคืนสินค้าไปยังผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจเครือข่าย ใน
กรณีการขายตรง หรือส่งคืนสินค้า ไปยังผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ในกรณีตลาดแบบตรง 

(2)  เก็บรักษาสินค้าไว้ตามสมควรภายในระยะเวลายี่สิบเอ็ดวัน นับแต่วันที่ใช้สิทธิเลิก
สัญญา เว้นแต่สินค้านั้นเป็นของเสียง่าย โดยสภาพไม่อาจเก็บรักษาได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้
เก็บรักษาตามเวลาและวิธีการอันควรแก่สภาพ เมื่อพ้นก าหนดนั้นแล้ว ผู้บริโภคจะเก็บรักษาสินค้านั้น
ไว้หรือไม่ก็ได้ 

ผู้บริโภคที่เลือกปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง (2) มีหน้าที่ต้องส่งคืนสินค้าให้ผู้จ าหน่ายอิสระ 
ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจ ขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แล้วแต่กรณี มารับคืน 
ณ ภูมิล าเนาของผู้บริโภค แต่ถ้าผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ขอให้
ผู้บริโภคส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์โดยเรียกเก็บเงินปลายทาง ภายใน ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (2) 
ผู้บริโภคต้องส่งคืนสินค้านั้นตามค าขอของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว 

ถ้าสินค้าเป็นของใช้สิ้นเปลือง ผู้บริโภคมีหน้าที่คืนเฉพาะส่วนที่เหลือจากการใช้ ก่อนใช้
สิทธิเลิกสัญญา 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการคืนสินค้าและบริการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะยึดหน่วงสินค้าไว้ได้จนกว่าจะได้รับคืนเงินที่ผู้บริโภคจ่ายไปในการซื้อสินค้านั้น 

มาตรา 35 ภายใต้บังคับ มาตรา 34 หากสินค้าหรือบริการนั้นบุบสลาย หรือสูญหาย
เพราะความผิดของผู้บริโภค หรือ ผู้บริโภคได้ท าให้การคืนสินค้าหรือบริการกลายเป็นพ้นวิสัย ให้
ผู้บริโภคชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายหรือผู้
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แล้วแต่กรณี เว้นแต่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติจาก การเปิด
การประกอบหรือการผสมเพ่ือใช้สินค้าหรือบริการ 

มาตรา 36 เมื่อผู้บริโภคใช้สิทธิเลิกสัญญาตาม มาตรา 33 ให้ผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทน
ขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่าย หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงคืนเงินเต็มจ านวนที่ผู้บริโภค
จ่ายไปเพ่ือการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ภายในก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดง
เจตนาเลิกสัญญา 
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ในกรณีที่ผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายหรือผู้ประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงใดไม่คืนเงินตามจ านวน และภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้จ าหน่าย
อิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่าย หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้นช าระเบี้ยปรับ
ตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศก าหนดให้แก่ผู้บริโภค 

มาตรา 37 ค ารับประกันสินค้าหรือบริการให้จัดท าเป็นภาษาไทยและระบุถึงสิทธิของ
ผู้บริโภคในการเรียกร้องสิทธิตามค ารับ ประกันที่ชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ถึงเงื่อนไขท่ีระบุไว้ 

รายละเอียดเกี่ยวกับค ารับประกันสินค้าหรือบริการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หมวด 4 การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจเครือข่ายและตลาดแบบตรง  
มาตรา 38 บุคคลใดประสงค์จะประกอบธุรกิจเครือข่ายหรือประกอบธุรกิจตลาดแบบ

ตรง ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  ส าหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่าย ให้ยื่นแผนการจ่ายผลตอบแทนพร้อมกับค าขอตามวรรคหนึ่งด้วย ในกรณี
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้
นายทะเบียนทราบก่อนจึงจะน าไปปฏิบัติได้ 

มาตรา 39 ค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจเครือข่ายและการประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง ให้เป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรม การประกาศก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

(1)  ชื่อของผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
(2)  ภูมิล าเนาของผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
(3)  ประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือบริการ 
(4)  วิธีการขายสินค้าหรือบริการ   
หมวด 7 บทก าหนดโทษ  
มาตรา 45 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตาม

มาตรา 16 ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกิน หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
มาตรา 46 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 19 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้า

แสนบาท 
มาตรา 47 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 20 หรือ มาตรา 27 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่
ยังฝ่าฝืนอยู ่

มาตรา 48 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 21 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 
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มาตรา 49 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 22 หรือ มาตรา 28 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ 

มาตรา 50 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 23 หรือ มาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท 

มาตรา 51 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 26 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา 37 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 

มาตรา 52 ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน
ให้นายทะเบียนทราบ ตาม มาตรา 38 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 

มาตรา 53 ผู้ใดกระท าความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพ้นโทษแล้วยัง
ไม่ครบก าหนดห้าปี กระท าความผิด ต่อพระราชบัญญัตินี้อีก ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่
ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

มาตรา 54 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล
ให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท า
ความผิดของนิติบุคคลนั้น 

มาตรา 55 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่กรณีตาม  มาตรา 46 ให้
คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้ และในการนี้  ให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนิน การเปรียบเทียบได้ โดยจะ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไข ประการใดๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่
เห็นสมควรก็ได้ 

ภายใต้บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ในการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่า
บุคคลใดกระท าความผิดตาม พระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงาน
สอบสวนส่งเรื่องมายังคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอ านาจเปรียบเทียบตาม
วรรคหนึ่ง ภายในเจ็ดวันนับ แต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

บทเฉพาะกาล  
มาตรา 56 ให้ผู้ประกอบกิจการขายตรงและผู้ประกอบกิจการตลาดแบบตรงที่ประกอบ

ธุรกิจดังกล่าว อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ด าเนินการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

 

เครือข่ายหรือตลาดแบบตรง ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับถูกต้องตาม
มติของรัฐสภา   

พ.ร.บ.นี้สามารถน ามาศึกษาเกี่ยวกับข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ
เครือข่าย ว่ามีกรณีหรือเหตุการณ์ใดที่เกี่ยวกับตามพ.ร.บ.นี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละบริษัทและในแต่
ละนักธุรกิจนั้นมีความผิดหรือตรงกับมาตราใด แล้วแต่ละมาตรามีบทลงโทษอย่างไร และสามารถน า
เป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบการหาข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆอีกด้วย  
 
3.  แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนสารคดี 

3.1  ความหมายและจุดมุ่งหมายของการเขียนสารคดี 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช  2542อธิบายความหมายของ     

สารคดีว่า หมายถึง “เรื่องที่เขียนขึ้นจากเค้าความจริง  มิใช่เรื่องที่เกิดจากจินตนาการ”  งานเขียน
สารคดีจึงเป็นข้อเขียนที่ผู้เขียนต้องการจะให้สาระความรู้ ความคิด โดยไม่ใช้จินตนาการและอารมณ์
ผสมผสานลงไป  แต่จะต้องใช้ภาษาส านวนที่มีศิลปะ  คมคาย  เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

ด้วยเหตุที่สารคดีเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นจากความเป็นจริงท าให้เนื้อหาของสารคดีเกี่ยวกับ
เรื่องราวต่างๆ ได้แก่  บุคคล  ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การเดินทางท่องเที่ยว การ
อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ เกิดขึ้น และแนะน ากิจกรรมต่าง ๆตามสถานที่ส าคัญในแต่ละ
ท้องถิ่น         

ดังนั้น สารคดีจึงเป็นงานเขียนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริง   เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลที่มีตัวตนจริง เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง มีเจตนาเบื้องต้นในการให้สาระ ความรู้ ความคิด 
ทั้งนี ้ต้องมีกลวิธีการเขียนให้เกิดความเพลิดเพลินด้วย สารคดีโดยทั่วไปมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 

3.1.1.  เพ่ือให้ความรู้  อาจจะเป็นความรู้เฉพาะสาขาวิชา เช่น  วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
หรือภาษาศาสตร์ตัวอย่างเช่น ความรู้เกี่ยวกับการเจียระไนพลอย ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ เป็นต้น 

3.1.2.  เพ่ือให้ข้อเท็จจริง  ซึ่งอาจได้มาจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนค้นคว้า  รวบรวมมา 
ประสบด้วยตนเอง หรือได้รับการบอกเล่าโดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ซึ่งผู้เขียนจะน ามาเรียบเรียง หรือ
เล่าในรูปสารคดี เช่น สารคดีท่องเที่ยว สารคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่า สารคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
เป็นต้น 
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3.1.3.  เพ่ือแสดงความเห็น หรือแนวคิด เป็นการให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้อ่านมีความคิดที่กว้างขวางยิ่ งขึ้น เช่น  สารคดีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน สารคดีเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาของสังคม สารคดีเก่ียวกับการจัดการศึกษาของชาติ เป็นต้น 

3.1.4.  เพ่ือให้ความเพลิดเพลิน  เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด สารคดีบางเรื่องจึง
เขียนให้เป็นสารคดีที่ไม่มีสาระวิชาการมากเกินไป ทั้งนี้เพ่ือมุ่งสนองความต้องการของผู้อ่าน ให้ผู้อ่าน
เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนานไปกับเรื่อง ขณะเดียวกันก็ได้สาระความรู้ ข้อเท็จจริง และความ
คิดเห็นด้วย เช่น สารคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผู้เขียนจะน าชมสถานที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ สวย ๆ งาม 
ๆ โดยมีการพรรณนาความงามของธรรมชาติ ด้วยถ้อยค าที่สละสลวย 

3.2  ลักษณะของสารคดี 
3.2.1.  เนื้อเรื่องมีสารประโยชน์ เป็นงานเขียนที่มุ่งให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความคิด 
3.2.2.  เนื้อเรื่องไม่จ ากัดว่าจะเป็นเรื่องใด ถ้าเห็นว่าเนื้อหานั้นมีสาระบันเทิงก็สามารถน ามา

เขียนได้การใช้ส านวนภาษาสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้ อ่าน  และผ่อนคลายความตึงเครียดใน
ชีวิตประจ าวัน สารคดีเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยล้าสมัย ไม่มีการจ ากัดกาลเวลาเหมือนข่าว 

3.3  ประเภทของสารคดี 
สารคดีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ตามเอกสารการเขียนสารคดีส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ 

(มาลี บุญศิริพันธ์2535:73-77) ได้แก่ 
3.3.1.  สารคดีเชิงข่าว(New Feature)คือ สารคดีเดี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน อาจเป็นข่าวที่

ก าลังอยู่ในความสนใจของประชาชน การน าเสนอในรูปแบบสารคดีอาจไม่ทันเหตุการณ์เท่ากับการ
เสนอข่าว แต่ก็มีองค์ประกอบของความทันเวลา สารคดีข่าวไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจุดความสนใจให้
ผู้อ่านเกี่ยวกับข่าวแต่มีเป้าหมายเพ่ือเสนอประเด็นที่อยู่ในความสนใจในฐานะมนุษย์ปุถุชนที่แฝงอยู่ใน
เหตุการณ์ข่าว ผู้เขียนสารคดีจะเน้นที่ผลกระทบอารมณ์ของเหตุการณ์ต่อผู้เกี่ยวข้อง เป็นการให้
ข่าวสารอีกแง่หนึ่งนอกเหนือจากท่ีปรากฎในองค์ประกอบของข่าว 

3.3.2.  สารคดีเก่ียวกับมนุษย์(Human Interest Feature) คือ สารคดีที่ไม่จ าเป็นต้องมี
คุณค่าทางข่าวแฝงอยู่ ไม่จ าเป็นต้องเสนอให้ทันเวลาเช่นสารคดีข่าว แต่มีคุณสมบัติในทางเร้าอารมณ์
ตามธรรมชาติของปุถุชน สารคดีประเภทนี้ เช่น สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ สารคดีเก่ียวกับชีวิต
มนุษย์ 

3.4  องค์ประกอบของสารคดี 
3.4.1.  ค าน า  คือ การเริ่มต้นเรื่องโดยการเกริ่นให้ผู้อ่านทราบว่าเรื่องที่จะเขียนนั้นเกี่ยวกับ

เรื่องอะไร เป็นการเสนอทรรศนะอย่างกว้างๆ ไว้ก่อน ไม่ต้องอธิบายอย่างละเอียด  และไม่ต้องเขียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 

 

ยาวมากนัก มีเพียงย่อหน้าเดียว  ควรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความสนใจแก่ผู้ อ่านให้ได้ทราบ
ข้อมูล เรื่องท่ีน่ารู้และน่าสนใจ 

3.4.2.  เนื้อเรื่อง  คือ การขยายเนื้อความให้ผู้อ่านได้ทราบข้อมูล รายละเอียด โดยอาจ
แทรกสถิติ ตัวอย่างประกอบเพื่อความน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน การเขียนเนื้อเรื่องอาจมีหลายย่อหน้า 

3.4.3.  สรุป  คือ การเขียนข้อความในตอนท้ายของเรื่อง ผู้เขียนต้องใช้ศิลปะในการสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้อ่าน อาจใช้กลวิธีอย่างเช่น สรุปโดยการใช้ส านวน ค าพังเพย หรือ ค าคม หรือ ทิ้ง
ท้ายด้วยค าถามท่ีน่าสนใจ การเขียนสรุปควรมีเพียงย่อหน้าเดียว 

3.5  ขั้นตอนการเขียนสารคดี 
3.5.1.  การเตรียมตัว  ผู้เขียนจะต้องศึกษาเหตุการณ์ ติดตามเรื่องราว ศึกษาจากเอกสาร 

หนังสือ หรือการทดลอง เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง และเตรียมข้อมูล  โดยต้องเลือกเรื่อง ก าหนด
จุดมุ่งหมาย ศึกษาแหล่งข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5.2.  การลงมือเขียนเรื่อง  เมื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้พร้อมแล้ว ก็ลงมือเขียนโดยตั้งชื่อ
เรื่อง เขียนโครงเรื่อง และลงมือเขียนรายละเอียดของเรื่องด้วยความตั้งใจ ใช้ภาษาที่ชัดเจน  ไม่
คลุมเครือ เร้าใจให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจ และจูงใจให้ผู้อ่านสนใจติดตามต่อไป 

3.5.3.  การทบทวนเรื่องที่ เขียน   ควรทบทวนสาระของเรื่องว่า ตรงกับชื่อเรื่องและ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ตลอดจนควรพิจารณาความถูกต้อง สมบูรณ์ ความเหมาะสมของ
เนื้อหา รวมทั้งการใช้ภาษาและสัมพันธภาพของเรื่องด้วย 

3.5.4.  การตรวจทาน  หลังจากที่ได้ทบทวนและแก้ไขแล้ว ควรอ่านตรวจทานอย่างพินิจ
พิจารณาตั้งแต่ต้นจนจบอกีครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะน าไปเผยแพร่ 

3.5.5.  การตั้งชื่อเรื่อง ควรตั้งให้มีลักษณะคือ เหมาะแก่กาลเทศะ แปลกใหม่และคมข า จ า
ง่าย และคลุมถึงเนื้อเรื่องได้ดีที่สุดชื่อเรื่องเป็นสิ่งที่จ าเป็นและต้องพิถีพิถัน เพราะหากเนื้อเรื่องดีแต่ชื่อ
เรื่องไม่ด ีก็จะไม่สามารถดึงดูดความสนใจผู้อ่านได้ 

แนวคิดการเขียนสารคดีนี้สามารถน าไปประกอบความรู้ในงานเขียน ซึ่งเป็นการน าเสนอ
ข้อเท็จจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในธุรกิจเครือข่ายซึ่งเราจะใช้วิธีการเขียนและเตรียมตัวการเขียนอย่างไร โดย
รูปแบบของสารคดีเป็นสารคดีเชิงข่าวที่เน้นผลกระทบของประชาชนเป็นหลัก รวมถึงรายละเอียดของ
ข้อมูลที่ได้รับมาเราจะประยุกต์กับการลงมือเขียนได้อย่างไร 
 
4.  แนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ 

การสัมภาษณ์ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ ถาม พูดคุย จากผู้ที่นักวิเคราะห์
ระบบต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับท างาน ของระบบงานที่จะวิเคราะห์ระบบ ซึ่งการสัมภาษณ์ 
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เป็นการสอบถามแบบ ตัวต่อตัว ท าทราบข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่แท้จริงในการสัมภาษณ์ ต้องใช้การ
ถาม ตอบ ดังนั้น กิจกรรมการสัมภาษณ์ จ าเป็นต้องการมีการควบคุมสถานการณ์ ให้เป็นตาม ที่
นักวิเคราะห์คาดหวัง ว่าจะได้ข้อมูลที่ต้องการ เพราะฉะนั้น นักวิเคราะห์ควรมีการวางแผนการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ 

4.1  การวางแผนการสัมภาษณ์ 
4.1.1.  ศึกษาอ่านและเข้าใจพ้ืนฐานของข้อมูลของผู้ถูกสัมภาษณ์และลักษณะขององค์กร 

โดยศึกษาพ้ืนฐานของผู้ที่เราจะไปสัมภาษณ์ ว่าเป็นใคร ท าหน้าที่อะไร  นิสัยใจเป็นคน
แบบใด หรือ ข้อมูลอ่ืน ๆ เกี่ยวกับตัวผู้ถูกสัมภาษณ์อย่างละเอียดจะได้เป็น ความรู้เบื้องเพ่ือการพูดคุย 
และ การสัมภาษณ์ นอกจาตัวบุคคลแล้ว ควรศึกษาความรู้เกี่ยวหน่วยงาน หรือ องค์กรที่เราจะไป
สัมภาษณ์ด้วยอาจดูจาก จากรายงานประจ าปี จดหมายข่าว และข่าวสารที่กล่าวถึงองค์กรนั้น ท าให้
สามารถลดเวลาในการป้อนค าถามที่เกี่ยวกับลักษณะงานโดยทั่วไปขององค์กรนั้น  

4.1.2.  การตั้งเป้าหมายในการสัมภาษณ์ 
ควรก าหนดเป้าหมายของสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งให้ชัดเจน ว่าต้องทราบข้อมูลเกี่ยวการ

วิเคราะห์เรื่อง หรือด้านไหน เพราะจะท าให้ไม่ต้องเสียเวลาในการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งที่ออกไป
สัมภาษณ์  

4.1.3.  การตัดสินใจว่าจะสัมภาษณ์ใครดี 
ผู้สัมภาษณ์ ควรบอกได้ใครเป็น รู้เรื่องระบบงาน ที่เกี่ยวข้อง กับงานการวิเคราะห์มาก

ที่สุด ก็ควรระบุบุคคลนั้น ๆ ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ ก่อนไปสัมภาษณ์สารจะช่วยให้สัมภาษณ์สมบูรณ์ขึ้น 
4.1.4.  เตรียมการสัมภาษณ์ 

โดยนัดกับผู้ถูกสัมภาษณ์ล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีเวลาเตรียมหัวข้อและ
รายละเอียดในการให้สัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งควรเตรียมให้อยู่ในช่วง 45 นาทีถึง 1 ชม. 
เพ่ือจะได้ไม่รบกวนเวลางานของเขามากนัก 

4.1.5.  ก าหนดชนิดของค าถามและโครงสร้าง 
ควรเขียนปัญหาให้ครอบคลุมส่วนหลักท่ีใช้ในถามหรือ สัมภาษณ์  และควรพูดซักถามให้

เป็นไปตามเป้าหมาย เทคนิคการตั้งค าถามเป็นหัวใจส าคัญการสัมภาษณ์ 
4.2  ประเภทของค าถาม 

4.2.1.  ค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questions)  
ค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) หมายถึงค าถามที่ผู้ตอบตอบได้อย่าง

อิสระไม่ก าหนดค าตอบตายตัวคือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกถามได้อธิบายหรือพูดถึงแนวความคิดของตัวเองได้
อย่างอิสระ 
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ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อใช้ค าถามเปิด 
1)  สัมภาษณ์มีความเป็นอิสระที่จะตอบค าถาม 
2)  เป็นการท าให้ผู้สัมภาษณ์รู้ถึงศัพท์ต่าง ๆ ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ใช้ ซึ่งมีผลสะท้อนให้เห็น

ลักษณะ, ความเชื่อ, การศึกษาของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
3)  ไม่ต้องเตรียมรายละเอียดของค าถามมากนัก 
4)  มีความต่อเนื่องในการถามค าถาม 
5)  ท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกเต็มใจ และเพ่ิมความสนใจในการตอบค าถาม 
6)  ค าตอบที่ได้จะอยู่ที่ระดับใด จะขึ้นกับผู้ถูกสัมภาษณ์ (ลึกซ้ึงแค่ไหน) 
7)  ค าถามที่ผู้สัมภาษณ์ถาม จะเป็นค าถามที่สั้นและง่ายในการถาม 
8)  ผู้สัมภาษณ์สามารถดึงค าถามเปิดนี้มาใช้ได้โดยไม่ต้องเตรียมมาก่อน 
ข้อเสีย 
1)  ค าตอบที่ได้อาจมีรายละเอียดเกินกว่าที่ต้องการ หรือตอบไม่ตรงประเด็น 
2)  ผู้สัมภาษณ์ไม่สามารถควบคุมเวลา และค าตอบได้ 
3)  มักจะใช้เวลามากเกินไป ส าหรับข้อมูลที่ต้องการเพียงเล็กน้อย 
4)  จะดูเหมือนผู้สัมภาษณ์ไม่ได้เตรียมพร้อมมากนัก 

4.2.2.  ค าถามปลายปิด (Closed Questions) 
ค าถามปลายปิด (Closed Questions) หมายถึง ค าถามที่มีค าตอบแน่นอน มีค าตอบให้

เลือก ค าถามต้องการค าตอบเป็นจ านวนหรือต้องการค าตอบเพียงใช่หรือไม่ หรือเป็นค าตอบสั้น ๆ ที่
ไม่มีการอธิบายรายละเอียด อาจเกิดความกดดันส าหรับผู้ถูกสัมภาษณ์ ว่าถูกจับผิด หรือคิดว่าตนเอง
เป็นเหยื่อในการตกปลา 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1)  ประหยัดเวลา 
2)  ง่ายต่อการเปรียบเทียบผลสัมภาษณ์ 
3)  ตรงตามเป้าหมาย หรือจุดประสงค์ท่ีต้องการ 
4)  ควบคุมการสัมภาษณ์ได้ง่าย 
5)  ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการได้รวดเร็ว 
ข้อเสีย 
1)  ผู้ถูกสัมภาษณ์จะรู้สึกเบื่อ 
2)  จะไม่ได้รายละเอียดเพ่ิมเติมจากผู้ถูกสัมภาษณ์ 
3)  จะไม่ได้เหตุผล และความคิดของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
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4)  จะไม่ได้รับสัมพันธภาพระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ลักษณะค าถามที่ต้องการข้อมูลที่ลึกซ้ึง ต้องการประเภทค าตอบ ที่ลึกซ้ังในงานนั้น ๆ 

ของรูปแบบค าถาม ลักษณะค าถามแบบนี้จะเป็นลักษณะค าถามเปิด ต้องให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบได้
อย่างอิสระ เพื่อผู้สัมภาษณ์สามารถน าไปวิเคราะห์ความต้องการได้ลึกซ้ึงมากข้ึน 

ลักษณะค าถามที่เป็นหลุมพราง (Question Pitfalls) เป็นค าถามที่ไม่ควรใช้ในการ
สัมภาษณ์ เนื่องจากจะท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่พอใจ เกิดความ สับสน และค าตอบที่ได้อาจเบี่ยงเบน
ไม่ได้ตามข้อเท็จจริง นั้นคือจะต้องหลีกเลี่ยงในการตั้งค าถามที่น าค าตอบ (Leading Questions)
หลีกเลี่ยงค าถามซ้อนค าถาม (Double – Barreled Questions) 

4.3.  การเรียบเรียงค าถามในการสัมภาษณ์ 

 
    ภาพที่ 2-1 โครงสร้างแบบรูปกรวย (Funnel Structure) 

 
 

 
ภาพที่ 2-2 โครงสร้างแบบข้าวหลามตัด (Diamond – Shaped Structure) 
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การเรียบเรียงค าถามเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการสัมภาษณ์ เป็นสิ่งที่ท าให้เห็นถึงความ
พร้อมของผู้สัมภาษณ์ เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะท าให้ได้ค าตอบตามจุดประสงค์ที่ต้องการ และ
สามารถช่วยให้ควบคุมเวลาในการสัมภาษณ์ได้ดี และยังท าให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ได้
ง่ายอีกด้วย ซึ่งการเรียบเรียงค าถามมีโครงสร้างดังนี้ 

โครงสร้างแบบปิรามิด (Pyramid Structure) 
โครงแบบนี้จะเป็นการถามค าถามในลักษณะเฉพาะเจาะจง อาจใช้ค าถามปิด แล้วค่อย

ขยายลักษณะค าถามออกไปเป็นค าถามที่กว้างมากขึ้น อาจจบลงด้วยค าถามปลายเปิด โดยให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์ตอบในเรื่องทั่วไปมากข้ึน 

จะเป็นลักษณะการตั้งค าถามทั่วไปก่อน อาจเริ่มต้นค าถามปลายเปิด แล้วค่อยตั้งค าถาม
ให้แคบลงเฉพาะเจาะจงมากขึ้น แล้วจบด้วยค าถามปิด จะมีข้อดีคือ ค าถามนั้นจะไม่เป็นการบีบคั้นผู้
ถูกสัมภาษณ์ให้รู้สึกว่ารอบผิดหรือถูก เพราะเป็นการถามความคิดเห็นโดยทั่วไป ผู้สัมภาษณ์ก็จะง่าย
ต่อการเตรียมค าถาม ผลตอบแทนสนองต่อผู้ถูกสัมภาษณ์จะค่อยข้างผ่อนคลาย การถามค าถามแบบนี้
จะได้รายละเอียดได้มากกว่าจนอาจไม่ต้องใช้ค าถามท่ีลึกซึ้ง (Probes) 

เป็นการผสมผสานของ 2 โครงสร้างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์
โดยใช้ค าถามแบบนี้นับว่าดีที่สุด โดยจะเริ่มต้นที่ค าถามที่ง่ายเฉพาะ อาจใช้ค าถามปิด เพ่ือน าเข้าสู่
ขบวนการสัมภาษณ์ แล้วค่อย ๆ ถามค าถามทั่ว ๆ ไป แล้วค่อยจบลงโดยเป็นค าถามเฉพาะเพ่ือสรุป 

4.4.  การบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
4.4.1.  การใช้เครื่องอัดเสียง (Tape Recorder) 

เมื่อได้นัดหมายกับผู้สัมภาษณ์ ควรจะบอกล่วงหน้าว่ามีการอัดเสียง ควรท าให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับจะเป็นความลับอยู่ภายในโครงงาน และจะท าลายทิ้งเมื่อสิ้นสุด
โครงงาน แต่ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่อนุญาตให้อัดเสียง ก็ควรยอมรับและปฏิบัติตาม  

การใช้เครื่องอัดเสียงมีท้ังข้อดีและข้อเสีย ดังนี้ 
ประโยชน์  
1)  ความสมบูรณ์ถูกต้องในทุกค าพูดของแต่ละคน 
2)  ท าให้ผู้สัมภาษณ์มีอิสระพอในการฟังและคิดตามอย่างรวดเร็ว 
3)  สามารถสบสายตา ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้สัมภาษณ์ และผู้ถูกสัมภาษณ์มีความเป็น

กันเอง 
4)  การให้ผู้อื่นที่อยู่ในกลุ่มได้ยินการสนทนาทุกข้ันตอน เมื่อน ามาฟังใหม่ 
ข้อเสีย 
1)  ผู้ถูกสัมภาษณ์จะรู้สึกอึดอัดที่จะตอบ เนื่องจากถูกบันทึก 
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2)  ท าให้ผู้สัมภาษณ์ขาดความเอาใจใส่ในการฟัง เนื่องจากคิดว่ามีการบันทึกแล้ว 
3)  เป็นการยากที่จะไปฟังยังจุดที่ส าคัญในกรณีท่ีเทปที่อัดๆ นาน  
4)  เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพราะต้องมีเทปในการบันทึก 

4.4.2.  การใช้การจดบันทึก (Notetaking) 
ประโยชน์  
1)  ท าให้ผู้สัมภาษณ์ตื่นตัวในการจดบันทึก 
2)  ท าให้สามารถย้ าในหัวข้อค าถามที่ส าคัญ ๆ 
3)  ช่วยให้การสัมภาษณ์นั้นมีแนวโน้มไปได้ตามต้องการ 
4)  แสดงให้เห็นว่าผู้สัมภาษณ์มีความสนใจผู้ถูกสัมภาษณ์ 
5)  แสดงให้เห็นว่าผู้สัมภาษณ์มีการเตรียมพร้อม 
ข้อเสีย 
1)  การสร้างความกันเองโดยการสบตาระหว่างผู้ถูกสัมภาษณ์กับผู้สัมภาษณ์เป็นไปได้

ยาก เนื่องจากต้องเคยจดบันทึกข้อมูล 
2)  จะขาดการเป็นลักษณะของการพูดคุยกัน 
3)  ท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์จะพูดแบบขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากรอผู้สัมภาษณ์จดบันทึก

อยู่ 
4)  ท าให้การติดตาม หรือความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ค่อยสอดคล้องตามผู้

สัมภาษณ์ 
4.5.  การเตรียมก่อนสัมภาษณ์ 

ก่อนวันสัมภาษณ์ ควรมีการนัดหมายกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ในเรื่อง
เวลาและสถานที่ แล้วควรประสานงานกันในทีม เพ่ือเตรียมพร้อมในเรื่องวัตถุดิบที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

เมื่อถึงวันสัมภาษณ์ ต้องแต่งกายให้เหมาะสม ซึ่งต้องขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานที่ไป
ติดต่อ คุณจะต้องคิดว่าจะต้องควบคุมการสัมภาษณ์และข้อมูลที่ได้รับ ควรไปถึงก่อนเวลาเล็กน้อย 
เพ่ือจะได้มีเวลาดูหัวข้อค าถามและสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ในองค์กรนั้น ๆ รวบรวมสมาธิให้พร้อมที่
จะสัมภาษณ์ 

4.6.  เริ่มต้นการสัมภาษณ์ (Beginning the Interview) 
ขณะที่เข้าพบ ทักทายตามธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติ เช่น จับมือในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ 

ส่วนคนไทยควรยกมือไหว้ เพ่ือเกิดความเป็นมิตร แนะน าตัวเองสั้น ๆ พร้อมทั้งพูดถึงเหตุผลที่ต้องมา
สัมภาษณ์ และเลือกเขาในการสัมภาษณ์ นั่งลงเมื่อได้รับอนุญาตให้นั่ง และน าเทปหรือสมุดบันทึก
ขึ้นมาทันที ตรวจสอบอุปกรณ์ซึ่งควรท าก่อนเวลาสัมภาษณ์ 
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ควรจะควบคุมเวลาให้ได้ ซึ่งควรอยู่ระหว่าง 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ถ้าต้องการให้ได้เวลา
ที่ก าหนด อาจต้องใช้ค าถามปิดเข้ามา ระหว่างสัมภาษณ์ อาจมีการทวนค าตอบด้วย เพ่ือเช็คว่าเข้าใจ       
ถูกต้อง ในท้ายสุดของการสัมภาษณ์ ควรมีการสรุปความเข้าใจและถ้าข้อมูลที่ได้ยังไม่เพียงพอ ควรมี
การนัดหมายอีกครั้ง 

4.7.  การเขียนรายงานสรุปการสัมภาษณ์ 
ต้องจับใจความส าคัญในการสัมภาษณ์นั้นเขียนเป็นรายงานออกมา เพ่ือเป็นการเช็ค

คุณภาพของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นด้วย ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
1.  ชื่อผู้สัมภาษณ์ และชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ 
2.  วันที่และหัวข้อ 
3.  เป้าหมายในการสัมภาษณ์โดยรวมและในแต่ละหัวข้อย่อย 
4.  ประเด็นหลักที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
5.  ความเห็นของผู้สัมภาษณ์ 
แนวคิดการสัมภาษณ์สามารถน ามาใช้ได้โดยให้ผู้เขียนมีการเตรียมตัวและค าถามก่อน

การเข้าไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวทุก ครั้ง มีการวางแผนในเรื่องรายละเอียดของแหล่งข่าว เกี่ยวกับ
พ้ืนฐานของแหล่งข่าวอย่างละเอียดจะได้เป็นความรู้เบื้องเพ่ือการพูดคุยและการสัมภาษณ์ นอกจาก
ตัวแหล่งข่าวแล้วยังต้องศึกษาความรู้เกี่ยวหน่วยงานที่แหล่งข่าวอยู่อีกด้วย วางเป้าหมายในการ
สัมภาษณ์ว่าเราต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวการวิเคราะห์เรื่องใดหรือด้านไหน เพราะจะท าให้ไม่ต้อง
เสียเวลาในการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งที่ออกไปสัมภาษณ์ 
 
5.  แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบส่ิงพิมพ์ 

ความหมายของการออกแบบค าว่า “การออกแบบ” (Design) มีรากศัพท์มาจากภาษา
ละตินว่า “ดิเสกโน” (Designare) ในประเทศอิตาลี เริ่มปรากฏและน าออกมาใช้เมื่อมีการจัดระบบ
การใช้ค่าในส่วนของศิลปะขึ้นในประเทศ เพราะต้องการเน้นให้เห็นความส าคัญของวลีที่ว่า “ศิลปะ
ก าลังจะหมดความนิยม” แต่เมื่อน าค าว่า      “ดิเสกโน” ด้วยความที่เป็นค าที่มีความไพเราะในการ
เปล่งเสียงและมีความหมายลึกซึ้ง ท าให้กลายเป็นค าที่ติดปากผู้คนและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
จนถึงปัจจุบัน(ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์ 2540: 14) ดังนั้นการสร้างสิ่งใดๆ ก็ตาม สิ่งแรกจะต้องเริ่มด้วย
การออกแบบอาจจะออกแบบโดยการคิด หรือมีความคิดอยู่ในสมอง ซึ่งเป็นแนวคิดของผู้สร้างเพียง
คนเดียว และสามารถอธิบายให้คนอ่ืนเข้าใจได้ ซึ่งก็เป็นการออกแบบเหมือนกัน แต่อาจจะยังไม่
สมบูรณ์นัก การออกแบบที่ถูกต้องจะต้องสามารถให้มองเห็นแบบ อาจจะเป็นภาพหรือแบบจ าลองที่มี
ขนาดสัดส่วนให้สามารถมองเห็นผลงานที่จะสร้างได้ชัดเจน 
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5.1.  องค์ประกอบของการออกแบบ 
องค์ประกอบต่างๆ ของการออกแบบสามารถน ามาใช้ประกอบกัน เมื่อเริ่มคิดแบบและ

วางเลย์เอาท์ เป็นสิ่งที่ช่วยให้มีจุดยืนในการเริ่มต้นออกแบบ และเพ่ิมความหลากหลายของงาน
องค์ประกอบของการออกแบบได้แก่ 

5.1.1.  จุด (Point) คือ องค์ประกอบเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งาน จุดมากกว่าหนึ่งใน
ขอบเขตของการมองเห็น จะท าให้สายตารับรู้และเกิดการเชื่อมโยงตีความให้มองเห็นเป็นรูปร่าง 

5.1.2.  เส้น (Line) คือ การเชื่อมต่อของจุดสองจุดด้วยจุดหรือเครื่องหมายใดๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เส้นมีหลายลักษณะ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นหนา เส้นบาง เส้นประ เป็นต้น ซึ่งการใช้เส้น
ในงานออกแบบสิ่งพิมพ์นั้นมักใช้เพ่ือสร้างลวดลายด้วยเส้นสายรูปแบบต่างๆ ใช้น าสายตาผู้ดูไปยังจุด
ที่ต้องการ หรือสร้างความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวนอกจากนี้ยังสามารถสร้างอารมณ์หรือโน้มน า
ความรู้สึกได้อีกด้วย 

5.1.3.  รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) คือ สิ่งที่มีความกว้างและความสูง มี3 
แบบคือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงตามธรรมชาติ และรูปทรงดัดแปลง ซึ่งได้มาจากการน ารูปร่าง
ธรรมชาติมาท าให้เรียบง่ายขึ้นในงานออกแบบสิ่งพิมพ์รูปทรงมักถูกน ามาใช้เพื่อจัดวางข้อความภายใน
กรอบที่มีรูปทรงแบบต่างๆ เพ่ือสร้างรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือเน้นหรอดึงดูดความสนใจโดยการใส่สีลงใน
รูปทรงที่ต้องการเน้น หรือสร้างรูปทรงเฉพาะขึ้นแทนสัญลักษณ์ต่างๆ 

5.1.4.  ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) คือ สิ่งที่มองเห็นหรือสัมผัสได้บนผิวหน้าของงานพ้ืนผิวที่
ไม่เหมือนกันท าให้งานออกแบบเดียวกันดูแตกต่างกัน พ้ืนผิวจะเพ่ิมมิติให้กับงาน มีทั้งผิวแบบที่
ปรากฏจริงสามารถสัมผัสได้ และผิวที่ปรากฏตามความรู้สึก เช่น ในรูปภาพ หรือภาพเขียน 

5.1.5.  พ้ืนที่ว่าง (Space) คือ พ้ืนที่ว่างที่อยู่ระหว่างหรือโดยรอบวัตถุ หรือตัวอักษรพ้ืนที่
ว่างนี้สามารถท าให้องค์ประกอบของงานแยกออกจากกัน หรือดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นอกจากนั้น
ยังสามารถท าให้เกิดการเน้นและเป็นจุดพักสายตาได้อีกด้วย 

5.1.6.  ขนาด (Size) ขนาดของวัตถุท้ังใหญ่หรือเล็กเป็นส่วนประกอบกันที่ท าให้ เลย์เอาท์มี
รูปแบบขึ้นมา การจัดขนาดส่วนประกอบต่างๆ ได้ดีจะท าให้เลย์เอาท์น่าสนใจยิ่งขึ้นและดูเป็นระเบียบ
ขึ้น ขนาดจะท าให้เห็นความส าคัญของสิ่งที่ต้องการเน้น ช่วยดึงดูดความสนใจ และช่วยให้เลย์เอาท์
ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสม 

5.1.7.  สี (Color) สี เป็นองค์ประกอบของการออกแบบที่มีความส าคัญมาก เพราะสีจะมี
ผลด้านอารมณ์และความรู้สึก สียังท าให้เกิดภาพ ดึงดูดความสนใจ และบอกความรู้สึกของสิ่งต่างๆ 
ก่อนจะเลือกใช้สีต้องพิจารณาก่อนว่าต้องการใช้สีท าให้เกิดผลในลักษณะใดและสี ใดที่เหมาะกับ
วัตถุประสงค์นั้นๆ 
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5.1.8.  ตัวอักษร (Typography) ตัวอักษรเป็นองค์ประกอบที่แตกต่างไปจากองค์ประกอบ
อ่ืน ตัวอักษรสามารถเรียงร้อยบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้อ่านได้โดยตรงไม่ต้องแปลความหมายเหมือน
องค์ประกอบอ่ืน ในขณะเดียวกันเราก็สามารถตกแต่งตัวอักษรโดยใช้ รูปแบบ ขนาดและสีสันมาจัด
วางเป็นรูปแบบต่างๆ สร้างแรงดึงดูดให้สนใจและน่าติดตาม 

5.2.  หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ 
หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์เป็นหลักในการพิจารณาว่าจะใช้องค์ประกอบของการ

ออกแบบอย่างไร และช่วยให้สามารถผสมผสานส่วนประกอบต่างๆ ของงานจนจัดวางเป็นเลยเอาท์ที่
ดีได้หลักการออกแบบ 

มี 4 ข้อดังนี้ (ธารทิพย์ เสรินทวัฒน์ 2550: 45 – 47) 
5.2.1.  ความสมดุล (Balance) คือ การกระจายอย่างทั่วถึงของน้ าหนักในงานออกแบบ

สิ่งพิมพ์ น้ าหนักของส่วนประกอบต่างๆ เป็นน้ าหนักที่สายตารู้สึกเมื่อมองส่วนประกอบนั้นๆทุก
ส่วนบนเลย์เอาท์มีน้ าหนักซึ่งรู้สึกได้จากขนาด ความมืดหรือความสว่าง สีและความเข้ม ของสีความ
หนาและบางของเส้น 

5.2.2.  จังหวะ (Rhythm) คือ รูปแบบที่เกิดจากการซ้ ากันขององค์ประกอบต่างๆการซ้ ากัน
ขององค์ประกอบเดียวกันในลักษณะที่สม่ าเสมอ และความแตกต่างเช่น การเปลี่ยนรูปร่างขนาด หรือ
ต าแหน่งขององค์ประกอบ เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการมองเห็นจังหวะในงานออกแบบการวางองค์ประกอบ
ซ้ าๆกันที่ระยะห่างเท่าๆกัน ท าให้เกิดความรู้สึกราบเรียบ จังหวะที่เท่าๆ กัน สงบและผ่อนคลาย การ
เปลี่ยนขนาดและช่องไฟของส่วนประกอบอย่างฉับพลันจะท าให้เกิดจังหวะ เร็วและมีชีวิตชีวา และ
สร้างความรู้สึกน่าตื่นเต้น 

5.2.3.  การเน้น (Emphasis) คือ การท าให้องค์ประกอบหนึ่งเป็นที่สังเกตเห็นก่อนส่วนอ่ืนๆ 
ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบนั้นมีความแตกต่างจากองค์ประกอบอ่ืน งานออกแบบทุกชิ้นควรมี
จุดเด่นนี้เพ่ือดึงดูดสายตาของผู้ดูไปสู่ส่วนส าคัญของงาน 

5.2.4.  เอกภาพ (Unity) เอกภาพท าให้งานออกแบบดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะช่วย
ผู้อ่านรู้ว่าเป็นงานชิ้นเดียวกัน ควรมีการใช้กริดเพ่ือวางกรอบโครงร่างของงานให้เป็นระบบระเบียบ
การจัดกลุ่มให้องค์ประกอบของงานให้มีเอกภาพ ควรค านึงถึงเรื่องการซ้ ากันของสี รูปร่าง และพ้ืนผิว
เพ่ือท าให้ผู้อ่านเห็นตัวอักษร หัวเรื่อง รูปภาพ ภาพถ่าย เป็นงานเดียวกัน 

5.3.  ขั้นตอนในการออกแบบสิ่งพิมพ์  
5.3.1.  การท าต้นฉบับ (Copy) ประกอบด้วยหัวเรื่อง เนื้อเรื่อง และอาจมีภาพตาราง 

แผนภูมิ หรือแผนภาพ ประกอบเรื่องด้วยก็ได้ ต้นฉบับควรใช้กระดาษหน้าเดียวจะเขียนด้วยลายมือได้ 
แต่ควรเขียนให้เรียบร้อยอ่านง่าย 
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5.3.2.  การท าต้นแบบร่าง (Dummy) นิยมเรียกกันว่าท า “ดัมมี่” ซึ่งหมายถึงการจัดหน้า
ของสิ่งพิมพ์ทั้งฉบับ มีลักษณะเหมือนการจ าลองสิ่งพิมพ์ทั้งเล่มเพ่ือใช้ในการก าหนดจ านวนหน้าใน
สิ่งพิมพ์นั้นๆ 

5.3.3.  การจัดหน้าพิมพ์ (Layout) นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า “เลย์เอาท์” หมายถึงการ
ก าหนดพ้ืนที่ของสิ่งพิมพ์ในแต่ละหน้าว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง โดยอาจเป็นตัวอักษรภาพประกอบ
ว่าควรจะอยู่ในต าแหน่งบริเวณใดจึงจะเกิดความเหมาะสม และสวยงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์
เมื่อผ่าน 

5.3.4.  ขั้นตอนการท าต้นแบบร่าง (Dummy) ผู้พิมพ์สามารถด าเนินการจัดพิมพ์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ แต่สิ่งพิมพ์บางอย่าง เช่น นิตยสาร แผ่นพับจุลสาร อนุสาร ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีลักษณะ
พิเศษ และภาพประกอบ มีความต้องการให้เป็นสิ่งพิมพ์ที่สวยงามสะดุดตาต้องมีการจัดหน้าหรือเลย์
เอาท์ ในทางปฏิบัติหลังจากที่ผู้ออกแบบท าต้นแบบร่างหรือดัมม่ีแล้ว จะน าดัมมี่นั้นมาจัดท าเลย์เอาท์
ทีละหน้า 

5.4.  องค์ประกอบของการจัดวางเลย์เอาท์ 
5.4.1.  เลย์เอาท์ (Layout) คือการจัดวางภาพ ตัวอักษรตลอดจนสิ่งประกอบอ่ืนๆเพ่ือ

ประกอบกันเป็นหน้าแต่ละหน้าของงานพิมพ์อย่างคร่าวๆ เพ่ือเป็นแนวในการจัดท าต้นฉบับงานพิมพ์ 
ใช้ทดสอบปฏิกิริยาต่อการดึงดูดและการน าสายตาของผู้ดูต่อสิ่งพิมพ์ที่จะเตรียมจัดท าขึ้นไม่มีกฎ
ตายตัวในการจัดท าเลย์เอาท์ สิ่งควรค านึงถึงคือ เลย์เอาท์ที่ดีจะช่วยให้ผู้ดูผ่านสายตาไปบน งานพิมพ์
ได้อย่างง่ายดาย มีความน่าสนใจ น่าติดตาม 

5.4.2.  กริด (Grid) คือ ตารางของเส้น ที่จัดอย่างเป็นแบบแผนใช้เพ่ือเป็นโครงในการ
ก าหนดต าแหน่งขอบเขตบริเวณส าหรับบรรจุภาพ เนื้อหา ช่องว่างเปล่า และส่วนประกอบต่างๆ ใน
การจัดรูปแบบแต่ละหน้าของงานพิมพ์ 

5.4.3.  มาร์จิ้น (Margins) หรือช่องว่างรอบขอบกระดาษ คือ ช่องว่างที่อยู่ระหว่างขอบของ
พ้ืนที่ท างานซึ่งมีตัวอักษร หรือภาพปรากฏอยู่กับขอบของกระดาษทั้งสี่ด้าน ความกว้าง จาก
ขอบกระดาษของช่องว่างนี้ไม่จ าเป็นต้องเท่ากันทั้งสี่ด้าน แต่ควรเป็นแบบเดียวกันทุกหน้าในเล่มเพ่ือ
ความต่อเนื่อง 

5.4.4.  โมดูล (Module) หรือหน่วยกริด คือ ช่องที่เกิดจากการแบ่งหน้าออกแบบด้วย
เส้นกริดตามแนวตั้งและแนวนอนออกเป็นส่วนๆ ส าหรับก าหนดใช้เป็นพ้ืนที่ใส่ตัวอักษรหรือ ภาพการ
แบ่งส่วนระหว่างโมดูลจะมีการเว้นช่องว่างไว้ไม่ให้โมดูลติดชิดกัน 
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5.4.5.  กัตเตอร์ (Gutters) หรือช่องว่างระหว่างหน้าตามแนวพับ คือ ช่องว่างระหว่างโมดูล
ของหน้าสองหน้าที่ต่อกันโดยมีแนวพับอยู่ตรงกลาง ในการออกแบบหน้าหนังสือ ให้ระวัง อย่าให้
ความกว้างของกัตเตอร์แคบเกินไปจนท าให้ข้อความตามแนวสัน หนังสือขาดหายหรืออ่านล าบาก 

5.4.6.  คอลัมน์ (Columns) หรือแถวในแนวตั้งคอลัมน์ คือโมดูลที่ต่อๆ กันใน แนวตั้งซึ่ง
ช่องว่างระหว่างคอลัมน์ก็คือ กัตเตอร์ นั่นเอง ในหน้าออกแบบหนึ่งหน้าสามารถแบ่ง คอลัมน์ได้กี่แถว
ก็ได้ และความกว้างของแต่ละคอลัมน์ก็ไม่จ าเป็นต้องเท่ากันแล้วแต่ผู้ออกแบบ 

5.4.7.  โรว์ (Rows) หรือแถวในแนวนอน คือ โมดูลที่ต่อๆ กันในแนวนอนซึ่งต่างจาก
คอลัมน์ที่ต่อกันในแนวตั้ง และถูกแบ่งแยกจากกันด้วย กัตเตอร์ เช่นกัน 

5.4.8.  มาร์คเกอร์ (Markers) หรือตัวชี้ต าแหน่ง คือ เครื่องหมายที่ก าหนดต าแหน่งบริเวณ
ไว้ส าหรับใส่ข้อความสั้นๆ ที่ระบุหมวดหมู่หัวเรื่องท่ีเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มักมีต าแหน่งเดียวในแต่ละหน้า 

5.5.  ระบบกริด 
ระบบกริด คือ รูปแบบของกริดที่ใช้เป็นแม่แบบในการจัดท าจัดเลย์เอาท์ โดยสามารถ

ตกแต่ง ดัดแปลงเพ่ิมเติมจนได้แบบหลายๆ แบบที่ดูแตกต่างกันแต่ยังคงรูปแบบของกริดต้นแบบไว้ได้ 
ซึ่งยังผลให้แบบต่างๆ ที่ได้มีความเป็นเอกภาพ มีความเกี่ยวเนื่องกัน มีความสอดคลองกันมีความ
เหมือนในบางประการเคนการ์แลนด์ (Ken Garland 1980) เน้นให้เห็นถึงความส าคัญของระบบกริด
ที่ใช้ประโยชน์ในงานออกแบบทางการพิมพ์โดยตรงว่าหมายถึง “กระดาษออกแบบส าหรับท า
ต้นฉบับ”แสดงเส้นตั้งและเส้นนอนของบรรทัด รวมทั้งจ านวนคอลัมน์ตามความประสงค์ของนัก
ออกแบบ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดวางส่วนประกอบพ้ืนฐานทางการพิมพ์” (ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์ 2540: 
182) โดยสรุป ความหมายของกริด จึงหมายถึง ระบบเส้นตารางแม่แบบที่ใช้ในการจัดพิมพ์ เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการออกแบบและการผลิตทางการพิมพ์ 

รูปแบบของกริดรูปแบบพ้ืนฐานของกริดมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ 
เมนูสคริปต์กริด (Manuscript Grid) เป็นกริดที่มีโครงสร้างเรียบง่ายเป็นบล็อกใหญ่

บล็อก เดียวหรือคอลัมน์เดียวมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า บล็อกกริด (Block Grid) 
5.5.1.  คอลัมน์กริด (Column Grid) เป็นรูปแบบกริดที่มีคอลัมน์มากกว่าหนึ่งคอลัมน์ใน

หนึ่งหน้าของแบบกริดในรูปแบบนี้มักถูกนาไปใช้ในนิตยสาร แคตตาล็อกโบร-ชัวร์ 
5.5.2.  โมดูลาร์กริด (Modular Grid) เป็นรูปแบบกริดที่ประกอบด้วยโมดูลาร์หลายๆโมดูล

ซึ่งเกิดจากการตีเส้นตามแนวตั้งและแนวนอน 
5.5.3.  ไฮราซคัลกริด (Hierarchical Grid) เป็นรูปแบบกริดที่มีโครงสร้างซับซ้อนและยาก

ต่อการใช้งานให้ออกมาสวยงามดังนั้นเมื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งานจากกรดประเภทต่างๆ 
พบว่า โมดูลาร์กริด นี้เหมาะส าหรับการพิมพ์ข้อความและมีการจัดวางภาพอยู่ด้วยและเหมาะสมใน
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การจัดท าโครงการออกแบบในครั้งนี้ นอกจากนี้โมดูลาร์กริดเป็นรูปแบบที่สามารถน าไปจัดเลย์เอาท์
ได้หลากหลาย สามารถจัดวางภาพสลบกับข้อความเป็นชุดๆ และจัดแบ่งเรื่องราวหลายๆ เรื่องให้มา
อยู่ในหน้าเดียวกันได้และเลย์เอาท์เนื่องจากโมดูลาร์กริดเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยโมดูลย่อยๆ มี
ความอิสระในการปรับแต่งเลย์เอาท์ได้สูง จึงมีการน ามาใช้ในการออกแบบหน้าโบรชัวร์ แคตตาล็อก
นิตยสารและหนังสือประเภทต่างๆ ด้วยเช่นกัน 

5.6.  ส่วนประกอบของหนังสือ 
การศึกษาส่วนประกอบของหนังสือนั้นมีความจ าเป็นมากส าหรับผู้อ่าน การอ่านเนื้อเรื่อง

ของหนังสือแล้ว ผู้อ่านควรทราบส่วนประกอบของหนังสือด้วย เนื่องจากแต่ละส่วนของหนังสือจะ
บอกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนั้นๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกซื้อ
หรือใช้ประกอบการอ้างอิงได้ หรือเพ่ือประโยชน์ในการช่วยให้อานหนังสือได้เข้าใจยิ่งขึ้นซึ่งหนังสือ
ประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ (มนูญ ไชยสมบูรณ์ 2554) 

5.6.1.  ส่วนที่ 1 ส่วนปก (Binding)ประกอบด้วย 
1)  ใบหุ้มปก (Book Jacket/ Dust Jacket/ Wrapper) เป็นส่วนแรกของหนังสือ มี

ลักษณะเป็นกระดาษหุ้มตัวเล่มด้านนอกของหนังสือไว้ แล้วพับทบไว้ที่ด้านในของปกทั้งปกหน้าและ
ปกหลัง ที่ด้านหน้าของใบหุ้มปกจะพิมพ์รูปภาพ หรือข้อความ ที่มีลักษณะเหมือนกับปกจริงของ
หนังสือ ซึ่งอาจเป็นชื่อหนังสือ และชื่อผู้แต่ง หรืออาจเป็นภาพที่แตกต่างจากปกจริงก็ได้ แต่ต้องเป็น
ภาพที่มีสีสันสวยงาม เพ่ือดึงดูดความสนใจ และเป็นภาพมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาภายใน ตัวเล่มใบ
หุ้มปกช่วยให้หนังสือสวยงามและยืดอายุการใช้งานของหนังสือ โดยป้องกันไม่ให้หนังสือสกปรกง่าย
ส่วนที่พับทับไว้ด้านในของปกท้ังปกหน้าและปกหลังยังสามารถพิมพ์ประวัติของผู้แต่งหนังสือ และเนื้อ
เรื่องย่อของหนังสือได้อีกด้วย 

2)  ปก (Cover) ปกของหนังสือมีทั้งปกอ่อน และปกแข็ง ซึ่งมีกรรมวิธีในการเข้าปกไม่
เหมือนกันโดยหนังสือปกอ่อน เป็นเพียงการน าปกที่พิมพ์ส าเร็จแล้วมาทากาวทาบติดกับตัวเล่ม แต่
หนังสือปกแข็งมักจะมีการท าปกด้วยผ้าแล็กซีลหรือกระดาษแล็กซีล (Lacquer Sealed)และมี
กรรมวิธีในการเข้าปกที่ยุ่งยากซับซ้อน แต่หนังสือปกแข็งมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าหนังสือปก
อ่อน จึงมีผลท าให้หนังสือปกแข็งมีราคาแพงกว่าหนังสือปกอ่อน ไม่ว่าจะเป็นปกอ่อนหรือปกแข็ง ปก
ของหนังสือจะมีหน้าที่ยึดกระดาษท่ีอยู่ด้านในให้รวมเป็นเล่มเดียวกัน และมีรูปทรงที่ 

3)  ชัดเจน เพ่ือรักษารูปทรงของหนังสือให้คงทน โดยบริเวณปกด้านหน้าจะเขียนชื่อ
เรื่องของหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ บางครั้งอาจมีชื่อส านักพิมพ์ด้วย 

4)  สันหนังสือ (Spine) เป็นส่วนที่อยู่ระหว่างปกหน้า และปกหลัง มีหน้าที่ยึดปกหน้า 
และปกหลังให้ติดกัน ซึ่งขนาดของสันหนังสือแต่ละเล่มจะบางหรือหนาแตก ต่างกันไปตามจ านวน
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กระดาษที่อยู่ด้านในหนังสือที่มีสันหนา ส่วนมากนิยมพิมพ์ข้อมูลของหนังสือ เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง 
ส านักพิมพ์ และปีที่พิมพ์ ตามล าดับ ส าหรับหนังสือที่มีสันบาง สามารถเลือกพิมพ์ข้อมูลที่จ าเป็น
บางอย่างได้ โดยส่วนใหญ่จะเลือกพิมพ์ชื่อเรื่องก่อน 

5)  ใบติดปก (End Paper) เป็นกระดาษที่ทากาวผนึกติดอยู่กับปกด้านใน ทั้งปก หน้า
และปกหลัง ส่วนใหญ่จะพบใบติดปกในหนังสือปกแข็ง เนื่องจากหนังสือปกแข็งจะมีการท าปกด้วยผ้า
แล็กซีล หรือ กระดาษแล็กซีล ซึ่งท าให้มีรอยตะเข็บที่เกิดจากการพับผ้าแล็กซีล หรือ กระดาษแล็กซี
ลจึงต้องน ากระดาษมาปิดทับรอยนั้นเพ่ือให้เกิดความสวยงามนอกจากนี้ยังท าหน้าที่ช่วยยึดปกกับตัว
เล่มหนังสือไว้ด้วยกันอีกด้วย 

5.6.2.  ส่วนที่ 2 ประกอบตอนต้น (Preliminary Page) 
1)  ใบรองปก (Fly Leave) เป็นกระดาษแผ่นเดียวกันกับใบติดปกที่มีความยาว

ต่อเนื่องกันมา แต่ปล่อยเป็นอิสระระหว่างใบติดปกและใบรองปกจะถูกยึดติดกับตัวเล่ม เพ่ือช่วยให้
ปกและตัวเล่มหนังสืออยู่ติดกันได้นานขึ้น โดยส่วนใหญ่ใบติดปกและใบรองปกจะเป็นกระดาษ ที่หนา
และเหนียวพอสมควร 

2)  หน้าชื่อเรื่อง (Half Title Page) เป็นหน้าที่มีชื่อเรื่องของหนังสือเพียงอย่าง
เดียว เพ่ือเป็นการกล่าวซ้ าให้ชัดเจนว่าหนังสือมีชื่อเรื่องว่าอย่างไร หนังสือบางเล่มที่มีชื่อเรื่อง
เทียบเคียง (Paraell Title) และชื่อเรื่องรอง (Subtitles) ก็จะปรากฏอยู่ที่หน้าชื่อเรื่องเช่นกัน
นอกจากนี้หน้าชื่อเรื่องยังท าหน้าที่แทนปกชั่วคราวกรณีที่ปกหลุดหรือสูญหาย 

3)  หน้าภาพน า (Frontispiece) เป็นหน้าที่แสดงภาพที่มีความส าคัญ และ
เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของหนังสือ อาจเป็นภาพขนาดใหญ่และไม่ปรากฏตัวอักษรใดในหน้าภาพน า 

4)  หน้าปกใน (Title Page) เป็นหน้าที่มีความส าคัญที่สุด เนื่องจากเป็นหน้าที่มี
รายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการอ้างอิงและ
เขียนบรรณานุกรมได้ 

5)  หน้าลิขสิทธิ์  (Copyright Page) เป็นหน้าที่อยู่ด้านหลังของหน้าปกในมี
ข้อความบอกปีท่ีจดทะเบียนลิขสิทธิ์หนังสือ และผู้ถือลิขสิทธิ์ 

6)  หน้าค าน า (Preface) มีข้อความที่แจ้งให้ผู้อ่านทราบถึงวัตถุประสงค์ หรือ
จุดประสงค์ในการเขียนหนังสือในตอนท้ายอาจมีค าขอบคุณหรือประกาศคุณูปการต่อผู้ที่มีส่วน
ช่วยเหลือในการเรียบเรียง หรือพิมพ์หนังสือนั้น 

7)  หน้าบทน า (Introduction) เป็นการอธิบายเนื้อหา หรือขอบเขตโดยย่อของ
หนังสือเพ่ือให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นๆ ก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่อง
อย่างละเอียดต่อไป 
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8)  หน้าสารบัญ (Table of Contents) การน าหัวข้อต่างๆ ในเนื้อเรื่องมาจัด
เรียงล าดับตั้งแต่หัวข้อแรก จนถึงหัวข้อสุดท้ายและก ากับด้วยเลขหน้าที่หัวข้อนั้นๆ ปรากฏอยู่เพ่ือช่วย
ให้ผู้อ่านสามารถค้นหาเนื้อเรื่อง ที่ต้องการอ่านในตัวเล่มได้รวดเร็ว 

5.6.3.  ส่วนที่ 3 เนื้อเรื่อง (Text or Body of The Book) 
เนื้อหาเป็นส่วนส าคัญที่สุดของหนังสือ มีการประมวลความรู้ต่างๆที่ผู้เขียนต้องการ

สื่อสารให้กับผู้อ่านได้ทราบการเรียบเรียงเนื้อหาเป็นระบบระเบียบ โดยเฉพาะหนังสือวิชาการจะมีการ
แบ่งเนื้อหาออกเป็นบทๆ ซึ่งหนังสือ แต่ละเล่มจะมีกี่บทก็ได้ แล้วแต่การจัดแบ่งของผู้ เขียนตามความ
เหมาะสม แต่หนังสือบางเล่มมีการเขียนเนื้อหาติดต่อกันไปตลอดทั้งเล่มไม่มีการแบ่งบทส่วนใหญ่
หนังสือที่ไม่มีการแบ่งบทนี้จะเป็นหนังสือส าหรับอ่านหาความรู้ทั่วไป ไม่ใช่หนังสือวิชาการ 

สรุป การออกแบบสิ่งพิมพ์ควรค านึงถึงรูปลักษณ์ที่จะส่งเสริมงานเขียนในแต่ละประเภท
โดยค านึงถึงกลุ่มผู้อ่านเป็นหลักแนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ จะเป็นแนวทางในการการ
ออกแบบจะได้เป็นที่ดึงดูดใจ และจดจ าของผู้อ่าน 

แนวคิดการออกแบบสิ่งพิมพ์นี้ สามารถน ามาใช้ประกอบการการคิดเลย์เอาท์ว่าจะ
ประกอบด้วยจุด เส้น กริด รูปร่างต่างๆในหน้าหนังสืออย่างไร ขั้นตอนในการออกแบบสิ่งพิมพ์ว่าจะ
วางต้นฉบับและดัมมี่อย่างไร รวมไปถึงส่วนประกอบของหนังสือว่าส่วนปก ส่วนเนื้อหามีการออกแบบ
อย่างไรให้ตรงไปตามกลุ่มเป้าหมายและลักษณะงานเขียนของเรา ซึ่งแนวคิดนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้มีจุดยืน
ในการเริ่มต้นออกแบบและเพ่ิมความหลากหลายของงานองค์ประกอบของการออกแบบของเรา 
 
6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วิมิศร นองสุวรรณได้ท าวิจัยเรื่อง “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย” พบว่าธุรกิจ
เครือข่ายเป็นวิธีการจัดจ าหน่ายสินค้ารูปแบบหนึ่งในการท าธุรกิจซื้อขายสินค้า ซึ่งเป็นการซื้อขายตาม
กฎหมายลักษณะซื้อขาย แต่เนื่องจากธุรกิจเครือข่ายมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการขายในกรณี
ทั่วๆไปหลายประการ ซึ่งจากลักษณะเฉพาะของธุรกิจเครือข่ายนั้นน ามาซึ่งปัญหาและความไม่เป็น
ธรรมแก่ผู้จ าหน่ายอิสระและผู้บริโภค จากการวิจัยพบว่ามาตรการในทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน
ปัจจุบันไม่เหมาะสมในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้จ าหน่ายอิสระซึ่งมิใช่ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้
ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค โดยมาตรการทางกฎหมายทั้งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วยลักษณะสัญญาและลักษณะซื้อขาย และมาตรการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้นไม่สามารถให้ความเป็นธรรมแก่ผู้จ าหน่ายอิสระได้
อย่างเหมาะสม ในด้านของผู้บริโภคหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญาและกฎหมายซื้อขาย ก็ไม่ได้ให้
โอกาสแก่ผู้บริโภคในการบอกเลิกสัญญาโดยไม่จ าต้องมี เหตุผลใดๆทั้ งสิ้น ไว้  นอกจากนั้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคและพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ก็ยังไม่เหมาะสม
ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคจากการท าสัญญาและโฆษณาจากการท าธุรกิจเครือข่ายอีกด้วย(วิมิศร 
นองสุวรรณ, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปริญญานิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2542) 

อนุสรณ์ รัตนนันท์ได้ท าวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าผิด
ในธุรกิจเครือข่าย” โดยท าการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพ 
ประสบการณ์ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความนิยมชมชอบในธุรกิจเครือข่าย และทัศนคติที่มีต่อ
กระบวนการการตรวจสอบของบริษัทธุรกิจเครือข่าย องค์ประกอบของการกระผิดในธุรกิจเครือข่าย 
ความบกพร่องของกระบวนการท างานบริษัทธุรกิจเครือข่าย นโยบายรัฐเกี่ยวกับปัญหาการเลิกจ้าง
ลูกจ้างของบริษัทธุรกิจเครือข่าย ตลอดจนบทบาทของเจ้าหน้าที่แรงงาน และผู้พิพากษาคดีในปัญหา
ข้อพิพาทเกี่ยวกับลูกจ้างและนายจ้างในธุรกิจเครือข่าย (อนุสรณ์ รัตนนันท์, ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับ
ใช้กฎหมายกับผู้กระท าผิดในธุรกิจเครือข่าย วิทยานิพนธ์: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การ
บริหารงานยุติธรรม) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2545) 

สุวิสาข์ ประจันเขตต์ได้ท าวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์แอมเวย์  ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่าตัวแทนอาชีพธุรกิจเครือข่ายเป็นการประกอบอาชีพ
อิสระ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญอย่างหนึ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ก าลังพัฒนา
และช่วยลดปัญหาการว่างงานด้วยการสร้างงานด้วยตนเอง  การประกอบอาชีพธุรกิจเครือข่ายไม่มี
การก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป้าหมายท างาน  นอกจากนี้เริ่มด าเนินงานได้รวดเร็วใช้
เงินทุนน้อยและมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอ่ืนและผู้จ าหน่ายอิสระได้รับ
ผลตอบแทนตามความสามารถในการท างานของแต่ละบุคคล และมีโอกาสประสบความส าเร็จใน
อาชีพได้โดยไม่มีขีดจ ากัด(สุวิสาข์ ประจันเขตต์, แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ในเขตจังหวัดร้อย เอ็ด วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรวิชาการจัดการการตลาด 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2552) 

กมลทิพย์ ม้าคะนอง ได้ท าวิจัยเรื่อง “เทคนิควิธีการสื่อสารระหว่างบุคคลของผู้แทน
จ าหน่ายในธุรกิจเครือข่ายหลายชั้น” เพ่ือศึกษาเทคนิควิธีการสื่อสารระหว่างบุคคลของผู้แทน
จ าหน่าย ในธุรกิจเครือข่ายหลายชั้น อันได้แก่ รูปแบบการสื่อสาร เนื้อหา ความถี่ และกลยุทธ์ในการ
สื่อสาร โดยสัมภาษณ์ผู้แทนจ าหน่ายระดับบริหารของบริษัท ที่ด าเนินธุรกิจเครือข่ายหลายชั้น 6 
บริษัทๆ ละ 6 คน จ านวน 30 คน การเข้าไปมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม และการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยปรากฏว่า 
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1.  ผู้แทนจ าหน่ายใช้รูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มขนาดเล็ก เมื่อต้องการ
แนะน าและขายสินค้า เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้า และการแนะน าธุรกิจให้สมัครเป็นสมาชิก , 
ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มขนาดใหญ่ เมื่อต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัท สร้างความ
น่าสนใจให้ธุรกิจและเพ่ือกระตุ้นให้สมาชิก มีก าลังใจในการท างาน และใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล
แบบเผชิญหน้าสองต่อสอง เป็นการสื่อสารพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพมาก ในการขายสินค้า และแนะน า
สมาชิก นอกจากนี้ ยังใช้การสื่อสารผ่านสื่อโทรศัพท์เพ่ือติดตามผลการท างาน หลังการแนะน า การ
ขายสินค้า และหลังการแนะน าสมาชิก 

2.  ในช่วงการแนะน าเป็นขั้นตอนของการโน้มน้าวใจ ผู้แทนจ าหน่ายใช้เนื้อหาเกี่ยวกับ 
สินค้า บริษัท เพ่ือแนะน าและขายสินค้า และใช้เนื้อหาเกี่ยวกับรายได้ โอกาสในการสร้างธุรกิจของ
ตัวเอง และการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เมื่อต้องการแนะน าธุรกิจให้สมัครเป็นสมาชิก และเมื่อผู้
มุ่งหวังสมัครเป็น ผู้แทนจ าหน่ายใหม่ เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ ซึ่งจะใช้เนื้อหาเกี่ยวกับ เทคนิค
การสร้างรายได้ และความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจเครือข่าย เมื่อลูกทีมเป็นผู้แทนจ าหน่ายระดับบริหาร 
จะใช้เนื้อหาเกี่ยวกับ เทคนิคการบริหารทีมงาน จรรยาบรรณ และการเป็นผู้น าที่ดี และใช้เนื้อหา
เกี่ยวกับการให้ก าลังใจ และการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในทุกขั้นตอน  

3.  ผู้แทนจ าหน่ายใช้ความถ่ีสูง ในช่วงที่ลูกทีมเป็นผู้แทนจ าหน่ายใหม่ เนื่องจากเป็นช่วง
ของการให้ความรู้ในการท างาน และใช้ความถี่ปานกลางในช่วงการแนะน า และเมื่อลูกทีมเป็นผู้แทน
จ าหน่ายระดับบริหาร อย่างไรก็ตามผู้แทนจ าหน่ายเน้นว่าควรมีการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง   
(กมลทิพย์ ม้าคะนอง, เทคนิควิธีการสื่อสารระหว่างบุคคลของผู้แทนจ าหน่ายในธุรกิจเครือข่ายหลาย
ชั้น: วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์พัฒนาการ ภาค
วิชาการประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2540) 
 
7.  หนังสือที่เกี่ยวข้อง 

หนังสือคุยสู่กันฟังความจริงเกี่ยวกับ…ธุรกิจ MLM โดยจุลพล บุรุษรัตนพันธุ์ 
หนังสือ ถาม-ตอบ ข้อโต้แย้ง เอ็มแอลเอ็ม โดย กุศล ทัศนะ 
หนังสือ สอนให้รวยด้วยธุรกิจเครือข่าย โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร 
หนังสือ เปิดโปงธุรโกงขายตรงเล่ม 1 โดย พิศิษฐ์ แทนทิว 
หนังสือ สคบ.กับการคุ้มครองผู้บริโภคโดย ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
หนังสือ หายนะเหยื่อแชร์ลูกโซ่ โดย กรมสอบสวนคดีพิ เศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

กระทรวงยุติธรรม 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

โครงการจัดท าหนังสือสารคดีเชิงข่าว “ตีแผ่ปัญหาในธุรกิจเครือข่าย” เป็นการออกแบบ
จัดท าหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คในสารคดีเชิงข่าวที่มุ่งเน้นเสนอปัญหาที่พบเห็นในธุรกิจเครือข่ายโดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินหาแหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 
1.  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าโครงการในจุลนิพนธ์ฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1.1.  แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ประกอบด้วยข้อมูลเอกสารชั้นปฐมภูมิและเอกสารชั้นทุติยภูมิ

เอกสารชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ เอกสารชั้นต้นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง หรือผู้ศึกษารวบรวมขึ้นมาเอง   
เช่น เอกสารหลักฐานต่างๆที่ประชาชนผู้ถูกฉ้อโกงกระท ากับบริษัทธุรกิจเครือข่าย, เอกสารทางคดี,  
ค าถอดเทปจากการสัมภาษณ์แหล่งข่าวบุคคล, กฎหมายพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง และพ.ร.ก.
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 

เอกสารชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารที่ผู้ศึกษารวบรวมจากที่ผู้อ่ืนได้เขียนขึ้นหรือบันทึกไว้ 
เช่น บทความทางวิชาการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, เอกสารของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ(DSI), เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ของกลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

หนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่าย อาทิ หนังสือเน็ตเวิร์ก มาร์เก็ตติ้ง โดย David 
Stone และ Warren Brookings แปลและเรียบเรียงโดย อ.ชาติศิริ อักษรประเสริฐ, หนังสือ MLM 
บันไดทองสู่ความส าเร็จ โดย สมชาติ กิจยรรยง,หนังสือ เปิดโปงธุรโกงขายตรงเล่ม 1 โดย พิศิษฐ แทน
ทิวและหนังสือเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคทางกฎหมาย อาทิ หนังสือ สคบ.กับการคุ้มครองผู้บริโภค
โดย ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค,หนังสือ หายนะเหยื่อแชร์ลูกโซ่ โดย กรมสอบสวนคดี
พิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รวมถึงงานวิจัยวิทยานิพนธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจเครือข่ายและกฎหมายที่ใช้คุ้มครองผู้บริโภค อาทิ“แนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายขายตรงและ
ตลาดแบบตรง ศึกษากรณีการประกอบธุรกิจขายตรง” โดย พันตารวจโท นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ 
ดุษฎีนิพนธ์นี้หลักสูตรปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี,2554 
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1.2.  แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล หมายถึง การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น 
เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ นักวิชาการด้าน
กฎหมายด้านปัญหาแชร์ลูกโซ่ ผู้ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งจะท าให้ผู้เขียนสามารถถ่ายทอดเรื่องราว
ของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างลึกซึ้งถูกต้องและตรงกับข้อเท็จจริงที่ได้สัมภาษณ์มา 

ทั้งนี้มีจ านวนบุคคลที่ต้องสัมภาษณ์ทั้งสิ้นโดยประมาณ 10-15 คน ได้แก ่
1.2.1.  นางสาวสายฝน บุณบัญญัติ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ช านาญการพิเศษส านัก

คดีอาญาพิเศษ  
1.2.2.  นายชนะเดช ทัพประพันธ์ นิติกรปฎิบัติการ ส่วนขายตรงและการตลาดแบบตรง 

ส านักกฎหมายและคดี ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
1.2.3.  นางสาวชลธิชา พรรณสมัย นิติกร ส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง  

1.2.4.  นายศรัณยู คล้ายนิล ทนายที่เป็นผู้เกี่ยวข้องในคดีแชร์ลูกโซ่ 
1.2.5.  พ.ต.ท.ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญและร่วมร่างพ.ร.บ.ขายตรงและตลาด

แบบตรง และพนักงานสอบสวนผู้ช านาญการกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ผู้บริโภค 

1.2.6.  ผู้เสียหายในกรณีแชร์ลูกโซ่อาจมากว่า 1 คน  
 
2.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1.  แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร   ใช้วิธีการรวบรวมจากห้องสมุดมหาวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติ 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เว็บไซต์สคบ. และเว็บไซต์ของบริษัทธุรกิจเครือข่าย เช่น DCHL, 
Easy Cash รวมทั้งขอเอกสารจากแหล่งข้อมูลบุคคลทีเก่ียวข้อง 

2.2.  แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล เก็บและรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ง
โครงสร้าง  
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 

บุคคลทั่วไปที่สนใจ และผู้ที่ชอบอ่านงานสารคดีเชิงข่าว 
 
4.  วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

4.1.  แหล่งข้อมูลเอกสาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 

 

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างประเภทเอกสารใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างต้องมีลักษณะเข้าเกณฑ์ ดังนี้ 1) ผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงและรวบรวมมาได้ และ 2) พิจารณา
แล้วว่ามีเนื้อหาทีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการเขียน ตลอดจนโครงเรื่องที่ก าหนดไว้คร่าวๆตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างประเภทนี้ ได้แก่ หนังสือที่เก่ียวข้องกับธุรกิจเครือข่าย รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสาร
ชั้นต้นที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารในคดีแชร์ลูกโซ่ ตัวอย่างเอกสารเชิญชวนประชาชนเข้าสมัครเป็นผู้ขาย
ของธุรกิจเครือข่าย สัญญาหรือข้อตกลงในการได้รับผลประโยชน์ระหว่างบริษัทธุรกิจเครือข่ายกับ
ประชาชนที่ถูกหลอกลวง อาทิ หนังสือ หายนะเหยื่อแชร์ลูกโซ่ โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม, วิทยานิพนธ์เรื่อง“ปัญหากฎหมายเก่ียวกับธุรกิจเครือข่าย”  

4.2.  แหล่งข้อมูลบุคคล 
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

เครือข่ายโดยตรง  ประกอบด้วยกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญที่ดูแลบังคับใช้กฎหมายและคดีต่างๆที่สืบ
เนื่องมาจากธุรกิจเครือข่าย, กลุ่มบุคคลที่ได้รับความเสียหายและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเครือข่าย 
เช่น นักวิชาการด้านกฎหมายการเงิน และนักวิชาการด้านการตลาด เพื่อที่จะอธิบายถึงข้อมูลได้อย่าง
รอบด้าน  

 
5.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

โครงการจัดท าหนังสือสารคดีเชิงข่าว “ตีแผ่ปัญหาในธุรกิจเครือข่าย”มีเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาดังต่อไปนี้ 

5.1.  แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างบุคคล
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.1.  แนวการตั้งค าถามส าหรับกลุ่มตัวอย่าง  
ก.  นางสาวสายฝน บุณบัญญัติ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ช านาญการพิเศษส านัก

คดีอาญาพิเศษ แนวการตั้งค าถามจะเจาะไปที่กรณีแชร์ลูกโซ่ที่แฝงเข้ามาในธุรกิจเครือข่าย เนื่องจาก
คดีดังกล่าวอยู่ในความดูแลของดีเอสไอ มีแนวค าถาม ดังนี้ 

1)  ความหมายและคุณลักษณะของแชร์ลูกโซ่เป็นอย่างไร 
2)  จ านวนคดีแชร์ลูกโซ่ที่แฝงเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายที่ดีเอสไอรับเข้ามาท ามีจ านวนมาก

น้อยเพียงใด และมูลค่าความเสียหายโดยรวมประมาณเท่าไร  
3)  คดีแชร์ลูกโซ่ที่ดีเอสไอดูแลอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นคดีอะไร มีจ านวนผู้เสียหายเข้าแจ้ง

ความแล้วกี่ราย มูลค่าความเสียหายโดยประมาณเท่าไร และรูปแบบการฉ้อโกงเป็นอย่างไร ใครคือผู้
ถูกกล่าวหา  ปัจจุบันก าลังอยู่ในขั้นตอนใด จับกุมผู้กระท าความผิดได้หรือยัง 
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4)  รูปแบบการฉ้อโกงในรูปของแชร์ลูกโซ่ที่พบบ่อยเป็นอย่างไร 
5)  ประชาชนที่สนใจท าธุรกิจเครือข่าย ต้องระวังในประเด็นใดบ้าง จึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อ

ของขบวนการแชร์ลูกโซ่ 
6)  แนวโน้มของคดีฉ้อโกงประชาชนประเภทนี้เป็นอย่างไร (เช่น อาจจะกระท าใน

รูปแบบขบวนการข้ามชาติ หรือจะเกิดขึ้นมากขึ้น น้อยลง) 
7)  คดีลักษณะนี้มีขั้นตอนการด าเนินคดีอย่างไร 
ข.  นายชนะเดช ทัพประพันธ์ นิติกรปฎิบัติการ ส่วนขายตรงและการตลาดแบบตรง 

ส านักกฎหมายและคดี ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ค าถามจะครอบคลุมปัญหาเกี่ยวกับ
ธุรกิจเครือข่ายที่ประชาชนร้องเรียน ได้แก่ 

1)  มีประชาชนร้องเรียนปัญหาในธุรกิจเครือข่ายมากน้อยเพียงไร (ขอจ านวนที่ชัดเจน) 
จ านวนดังกล่าวมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไร 

2)  ปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนมามีอะไรบ้าง แบบไหนที่พบมากท่ีสุด 
3)  ขอทราบจ านวนบริษัทที่จดทะเบียนที่สคบ. 
4)  แบบแผนธุรกิจเครือข่ายประเภทใดที่มีความสุ่มเสี่ยง หรือมีช่องทางที่เจ้าของธุรกิจ

จะเอาเปรียบหรือคดโกงประชาชนได้ 
5)  ประชาชนสามารถใช้ช่องทางใดบ้างร้องเรียนปัญหาที่เกิดข้ึน 
6)  สคบ.มีนโยบายแก้ไขปัญหา หรือป้องกันการเกิดปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย

อย่างไรบ้าง ถ้าด าเนินไปแล้ว ผลตอบรับเป็นอย่างไร 
ค.  นางสาวชลธิชา พรรณสมัย นิติกร ส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานที่ท างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในกรณีท่ีเป็นการฟอกเงินผ่านแชร์ลูกโซ่ 

1)  ธุรกิจเครือข่ายที่ผิดกฎหมายครอบคลุมลักษณะใดบ้าง   
2)  ธุรกิจเครือข่ายแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่มีลักษณะอย่างไร เมื่อใดจึงจะถูกพิจารณาว่า

เข้าข่ายการฟอกเงินท าอย่างไรจึงทราบว่ามีการฟอกเงิน 
3)  ที่ผ่านมามีคดีหรือกรณีที่ เข้าข่ายดังกล่าวมากน้อยแค่ไหน คดีใดบ้างที่ควรเป็น

กรณีศึกษาส าหรับผู้สนใจธุรกิจเครือข่าย 
4)  โทษที่ผู้กระท าความผิดเป็นอย่างไร ประชาชนได้เงินจากการถูกหลอกคืนไหม 
5)  นอกจากปัญหาแชร์ลูกโซ่ พบปัญหาอื่นไหม  
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ง.  พ.ต.ท.ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญและร่วมร่างพ.ร.บ.ขายตรงและตลาด
แบบตรง และพนักงานสอบสวนผู้ช านาญการกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ผู้บริโภค  

1)  ในทางกฎหมายธุรกิจเครือข่ายคืออะไร แตกต่างจากแชร์ลูกโซ่อย่างไร 
2)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องครอบคลุมพอหรือยังมีช่องว่างตรงไหนให้คนทุจริตเข้ามาคดโกง

ประชาชนได้บ้างหรือเปล่า 
3)  เคยท าคดีเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายที่แอบแฝงแชร์ลูกโซ่ไหมคะ ถ้ามีเป็นลักษณะ

อย่างไรอธิบายรูปแบบของการฉ้อโกงคร่าวๆ 
4)  คดีแบบนี้มีรูปแบบการด าเนินคดีอย่างไร ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อจะสามารถท า

อะไรได้บ้าง หรือไปขอความช่วยเหลือได้จากไหน   
จ.  ผู้เสียหายในกรณีแชร์ลูกโซ่อาจมากว่า 1 คน 
1)  เข้าใจว่าธุรกิจเครือข่ายคืออะไร 
2)  ท าไมถึงเลือกท าธุรกิจนี้ ตัดสินใจอยู่นานไหมอย่างไร เคยมีคนรู้จัก หรือคนใน

ครอบครัวท ามาก่อนไหม 
3)  ลงทุนครั้งละเท่าไร มีรายละเอียดการลงทุนอย่างไร 
4)  ลักษณะที่โดนหลอก ใครหลอก หลอกอย่างไร 
5)  วิธีโน้มน้าวด้วยวิธีการต่างๆเพ่ือให้น าเงินมาลงทุนในธุรกิจเครือข่ายโดยไม่เปิดเผย

ข้อเท็จจริงบางอย่าง มีลักษณะอย่างไร 
6)  เริ่มสงสัยจากการไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่บริษัทก าหนดไว้หรือเปล่า 
7)  เมื่อเกิดปัญหาขึ้นฟ้องร้องกันอย่างไร 
ฉ. นายศรัณยู คล้ายนิล ทนายที่เป็นผู้เกี่ยวข้องในคดีแชร์ลูกโซ่  
1)  รูปแบบหรือข้ันตอนในการด าเนินคดี 
2)  สืบพยานอย่างไร 
3)  กรณีแบบนี้เกี่ยวข้องกับใครบ้างในการมีส่วนร่วมกระท าความผิด 
4)  กรณีแบบนี้มีการฟ้องศาลแบบไหนบ้างและเพราะอะไร ผลคดีเป็นอย่างไร 

5.1.2.  เทปบันทึกเสียง 
5.1.3.  สมุดโน้ต 
5.1.4.  ปากกา 
5.1.5.  กล้องถ่ายรูป 
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6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์สามารถจัดกลุ่มข้อมูลได้ดังนี้  
ด้านการตลาดได้มีการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญเรื่องธุรกิจเครือข่ายและศึกษา

เอกสารจากหนังสือที่น่าเชื่อถือ งานวิจัย ที่ได้เขียนไว้เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย มีการตรวจสอบข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ว่าตรงกับเอกสารที่ศึกษาอย่างไร เพ่ือที่จะเป็นองค์ความรู้ในการเขียนที่ถูกต้อง 

ด้านปัญหาที่ เกิดขึ้นได้มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่องที่ประชาชนได้มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน
และเรื่องวิธีการท างานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถให้ความรู้
ในเบื้องต้นได้ พร้อมกับศึกษาเอกสาร บทความ หนังสือที่เจ้าหน้าที่แต่ละส านักงานให้มาอ่านศึกษา
เพ่ิมเติม นอกจากเจ้าหน้าที่ที่ส าคัญแล้วยังต้องมีการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับความเสียหาย เพ่ือให้มีความ
หลากหลายในประเด็นที่จะศึกษาและรอบด้านในการหาข้อมูล รวมถึงการเห็นภาพปัญหาที่ชัดมากข้ึน
จนปรากฏเป็นภาพที่ประชาชนคนอ่านสามารถเข้าใจและป้องกันการเกิดปัญหาได้ 

ด้านกฎหมายได้มีการสัมภาษณ์ นักกฎหมายที่เชี่ยวชาญพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบ
ตรง และพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนที่เคยท างานด้านนี้มาโดยตรง นักวิขาการด้าน
กฎหมาย เช่นกฎหมายการเงิน กรณีการฟอกเงินในรูปแชร์ลูกโซ่ เพ่ือให้การศึกษาเอกสารทาง
กฎหมายเข้าใจง่าย เร็วขึ้น และที่จะสามารถเขียนออกมาให้เป็นภาษาที่ผู้อ่านทั่วๆไปเข้าใจง่ายใน
กฎหมายและมีการป้องกันหรือฟ้องร้องได้ถูกวิธีและเห็นผล 
 
7.  แนวคิดเนื้อหา 

โครงการจัดท าหนังสือสารคดีเชิงข่าว“ตีแผ่ปัญหาในธุรกิจเครือข่าย” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้อ่านตระหนักถึงปัญหาต่างๆในการเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายต่างๆ โดยจัดท าในรูปแบบหนังสือพ็
อกเก็ตบุ๊คในเชิงสารคดีที่มุ่งเน้นเสนอเรื่องราวของแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมาในธุรกิจเครือข่าย ซึ่งเป็น
ปัญหาหลักในธุรกิจเครือข่ายที่ประชาชนได้ร้องเรียนมาที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
และในเรื่องกฎหมายที่ใช้คุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกับเรื่องธุรกิจเครือข่ายเป็นหลัก 

7.1.  บทน า  
กล่าวด้วยเรื่องความรู้สึกของประชาชนโดยทั่วไปที่มีต่อธุรกิจเครือข่าย เช่น ง้อ ขอตื้อ 

และประชาชนที่ตัดสินใจท าธุรกิจเครือข่ายเพราะเรื่องอะไร เช่น อยากได้เงินเร็วและเยอะ และมี
ข้อมูลจากจ านวนบริษัทธุรกิจเครือข่าย ในประเทศไทยที่จดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค การท าการตลาดในรูปแบบใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงไปตามการใช้เทคโนโลยี สถิติแชร์
ลูกโซ่ที่แอบแฝงมาในธุรกิจเครือข่าย ประวัติที่มาของแชร์ลูกโซ่เล็กน้อย ความแตกต่างของแชร์ลูกโซ่, 
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แชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมากับธุรกิจเครือข่าย และธุรกิจเครือข่ายธรรมดาคืออะไร การยืนยันข้อมูลจากผู้รู้
และผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องในเรื่องธุรกิจเครือข่ายและแชร์ลูกโซ่ 

7.2.  เนื้อเรื่อง 
เป็นการเล่าเรื่องจากระยะเวลาของเหตุการณ์ เป็นตามบทดังนี้ 
บทที่ 1 กลโกงแชร์ลูกโซ่ทั่วๆไป ลักษณะการท าธุรกิจผิดกฎหมายที่แอบแฝงมาในธุรกิจ

เครือข่าย มีลักษณะอย่างไร  
บทที่ 2 เปิดโปงแชร์น้ ามันหอมระเหย ซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทเกี่ยวกับน้ ามันหอมระเหย

ปรับอากาศ มาจากฝรั่งเศสผู้ก่อตั้งเป็นคนไต้หวัน โดยมีการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย เกี่ยวกับลักษณะการ
ลงทุน วิธีการพูดโน้มน้าว เหตุการณ์เริ่มเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ที่รู้ทันว่าบริษัทเข้าข่ายการกระท าผิด
กฎหมาย และศึกษาเพ่ิมเติมจากข่าวในอินเตอร์เน็ตที่เคยเผยแพร่ เพ่ือตามเก็บเป็นล าดับเวลา 

บทที่ 3 การต่อสู้ทางคดี ขั้นตอนการด าเนินคดีจากกรณีที่ศึกษา เริ่มจากเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างไรเอกชน(ทนายประชาชน)ด าเนินการอย่างไร และปัจจุบันคดีถึงไหนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เล่าตามล าดับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น 

บทที่ 4 เตือนภัย น าเสนอแนะวิธีการป้องกันและการรู้เท่าทันธุรกิจเครือข่ายที่เป็นสีด า
และสีเทา ว่ามีความแตกต่างและเหมือนกันอย่างไรให้กับประชาชนไว้เป็นความรู้ และกฎหมายที่ใช้
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานใด วิธีการสังเกตสิ่งผิดปกติในธุรกิจ
เครือข่ายในครั้งแรกท่ีได้เข้าไปสัมผัส 

7.3.  สรุป 
เป็นการย้ าให้เห็นข้อเท็จจริงในธุรกิจเครือข่าย ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ

ประชาชน รวมถึงกฎหมายต่างๆที่ใช้คุ้มครองผู้บริโภคนั้นได้ผลเพียงใดมีช่องโหว่หรือไม่ควรปรับปรุง
อย่างไร เพ่ือเป็นการให้ความรู้เฝ้าระวังปัญหาหรือภัยต่างๆที่แอบแฝงมาในธุรกิจเครือข่ายและ
สามารถเตือนภัยประชาชนที่อยากเข้ามาท าธุรกิจเครือข่ายอีกทาง  
 
8.  วิธีการออกแบบ 

8.1.  น าเนื้อหาและแนวทางการออกแบบที่สรุปได้ มาก าหนดโจทย์การออกแบบ (DesignBrief) 
เพ่ือให้การท างานง่ายและราบรื่น 

8.2.  สร้างกรอบความคิด ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบจัดหน้า 
8.3.  ท าต้นแบบร่าง โดยเรียงเนื้อหาใส่ดัมมี่ (Dummy) เพ่ือดูภาพรวมของหนังสือ 
8.4.  จัดหน้าพิมพ์ (Layout) ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
8.5.  น างานออกแบบ (Artwork) ที่ได้เข้าสู่กระบวนการพิมพ์ และจัดท าเป็นรูปเล่ม 
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9.  แนวคิดด้านรูปเล่ม 

9.1.  สี ในขั้นตอนการออกแบบและในส่วนของเนื้อหาจะใช้สีขาวด า ส่วนอินโฟกราฟฟิกและ 
9.2.  ภาพประกอบเป็นสี่สี 
9.3.  ภาพประกอบ ภาพประกอบที่ใช้จะเป็นอินโฟกราฟฟิก ( Information graphics) และ

ภาพถ่าย 
9.4.  ตัวอักษร 

9.4.1.  แบบอักษร 
1) หัวเรื่อง หรือชื่อเรื่องใช้ supermarket เพ่ือความน่าเชื่อถือและเป็นทางการ เช่น 

“เปิดโปง” 

2) ค าโปรยในแต่ละบทใช้ TH Sarabun New แบบหนาที่มีลักษณะเรียบง่ายอ่านสบาย
ตาและเป็นทางการ เช่น “เปิดโปง”  

3) เนื้อหา ใช้ TH Sarabun New เนื่องจาก เป็นฟ้อนต์ที่อ่านง่าย เหมาะส าหรับการอ่าน
เนื้อหายาวๆ เช่น “เปิดโปง” 

9.4.2.  ขนาดตัวอักษร 

1) หัวเรื่องใช้ขนาด 24 Point“เปิดโปง”  

2) ค าโปรยใช้ขนาด 14 Point “เปิดโปง” 
3) เนื้อหาใช้ขนาด 14 Point “เปิดโปง” 

9.5.  คอลัมน์ เนื่องจากเป็นการออกแบบเพื่อผลิตหนังสือสารคดี มีตัวอักษรเป็นจ านวนมากและมี
ความยาวติดกันหลายหน้าในแต่ละบท มีภาพประกอบเพ่ือพักสายตาในแต่ละหน้าปิด และขนาดของ
กระดาษท่ีไม่กว้างมากนักจึงใช้การจัดวางเพียง 1 คอลัมน์เพื่อสะดวกแก่การอ่าน 
 
10.  แบบแผนหนังสือเล่ม (Stylebook) 

แบบแผนในการพิมพ์หนังสือโครงการจัดท าหนังสือสารคดีเชิงข่าว “ตีแผ่ปัญหาในธุรกิจ
เครือข่าย” มีการก าหนดรายละเอียดการจัดท าดังนี้ 

10.1.  ขนาดรูปเล่มพ็อกเก็ตบุ๊ค (19 x 15 ซม.) 
10.2.  จ านวน 120 หน้า   
10.3.  กระดาษ 
10.3.1.  ปก ใช้กระดาษอาร์ตการ์ดด้าน 260 แกรม 
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10.3.2.  เนื้อใน ใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรม 
10.4.  สีในการการพิมพ์ ขั้นตอนการออกแบบและในส่วนของเนื้อหาจะใช้สีขาวด า ส่วน

ภาพประกอบเป็นสี่สี 
10.5.  รูปแบบหนังสือที่เป็นสารคดีข่าวจึงมีการเลือกใช้ลักษณะตัวอักษรและภาพประกอบเป็น

ภาพอินโฟกราฟฟิกและภาพถ่ายเพ่ือที่จะอธิบายให้เข้าใจง่าย 
10.6.  ลักษณะตัวเลข เลขอาราบิก 
10.7.  ใช้การเปิดหน้าแบบหน้าคู่ (Double Page) หน้าด้านซ้ายเป็นค าพูดที่ส าคัญของแหล่งข่าว

ใช้เปิดบทในแต่ละบทเพ่ือเป็นการดึงความสนใจผู้อ่าน  
10.8.  ด้านล่างบริเวณตรงกลางของหน้าซ้ายและหน้าขวาจะมีเลขหน้า และหน้าขาวด้านบนจะมี

ชื่อบทประกอบอยู่ 
10.9.  จัดเรียงอักษรแบบชิดระยะขอบทั้งซ้ายขวา 
10.10.  การเข้าเล่ม ใช้การเข้าเล่มแบบไสกาว 
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บทที่  4 

ประมวลผลวิจัย 
 

โครงการจัดท าหนังสือสารคดีเชิงข่าว “ตีแผ่ปัญหาในธุรกิจเครือข่าย”มีวิธีการหาข้อมูล 2 
ประเภท ได้แก่ 

1.  การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการใช้ค าถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยเป็นการ
สัมภาษณ์บุคคล 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ในการด าเนินเรื่องหรือคดีแชร์ลูกโซ่ ผู้ที่เสียหาย 2) 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและทางการตลาด  

2.  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
แหล่งข้อมูลเอกสาร  ส าหรับกลุ่มตัวอย่างประเภทเอกสารใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง ประกอบด้วย   
2.1.  เอกสารขั้นปฐมภูมิ ได้แก่ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พระราช

ก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และงานวิจัยด้านการตลาดแบบเครือข่าย
และกฎหมายขายตรง หนังสือ สอนให้รวยด้วยธุรกิจขายตรง โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร หนังสือเปิด
โปงธุรโกงขายตรงเล่ม 1 โดย พิศิษฐ์ แทนทิว หนังสือ สคบ.กับการคุ้มครองผู้บริโภค โดย ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หนังสือ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 โดย 
ธีรวัฒน์จันทรสมบูรณ์ รายการสถานีประชาชนที่ออกอากาศเรื่องธุรกิจเครือข่ายแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ 
ทางช่องไทยพีบีเอส 

2.2.  เอกสารขั้นทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ หายนะเหยื่อแชร์ลูกโซ่ โดย กรมสอบสวน
คดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จากเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซีดี
ภาพยนตร์และแผ่นพับเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ จากเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบส านักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง งานวิจัยแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง ศึกษา
กรณีการประกอบธุรกิจขายตรง โดย พ.ต.ท.ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ นักกฎหมายที่ร่วมร่าง พ.ร.บ.
ขายตรงและตลาดแบบตรง เอกสารต่างๆจากผู้เสียหายและทนาย 
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ผลการศึกษา 
1.  ผลการสัมภาษณ์ 

1.1.  นางสาวสายฝน บุณบัญญัติ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ช านาญการพิเศษส านักคดีอาญา
พิเศษ 1 พบว่า 

ลักษณะของแชร์ลูกโซ่เป็น การระดมทุนจากผู้อ่ืน โดยใช้การโฆษณาหรือประกาศให้กับ
ประชาชนตั้งแต่สิบคนขึ้นไปว่าบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนให้ ซึ่งผลตอบแทนนั้นสูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่สถาบันการเงินก าหนดดอกเบี้ยไว้ 

คดีแชร์ลูกโซ่ที่ดีเอสไอดูแลอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นคดีของบริษัทดิจิตอลคราวโฮลดิ้ง เป็น
บริษัทที่ท าเกี่ยวกับน้ ามันหอมระเหย ซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายแต่แอบแฝงแชร์ลูกโซ่ มีจ านวนผู้เสียหาย
เข้าแจ้งความแล้วประมาณ 16,000 ราย มูลค่าความเสียหายโดยประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท เป็ น
ธุรกิจเครือข่ายแต่ไม่เน้นขายสินค้า เน้นการหาคนมาเป็นสมาชิกแล้วต้องลงทุนมูลค่า 192,600 บาท 
ซึ่งมันผิดจากการท าธุรกิจเครือข่ายทั่วๆไป 

ขั้นตอนการด าเนินคดีดิจิตอลคราวโฮลดิ้งของทางดีเอสไอ มีอยู่ว่า 
1.  ประชาชนมาร้องทุกข์ตั้งแต่ปี 2553  
2.  สืบสวนตรวจสอบว่ากระท าความผิดหรือไม่ 
3.  เมื่อผิดตามพ.ร.ก.จริงจึงรวบรวมเอกสารส่งไปที่ส านักงานอัยการคดีพิเศษ   
4.  ให้พนักงานอัยการมีความเห็นเหมือนกับพนักงานสอบสวนก่อน 
5.  ฟ้องไปที่ศาลและศาลรับฟ้อง  
6.  นัดสืบพยานตามหมายก าหนดการ   
7.  รอฟังค าพิพากษา  
ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนนัดสืบพยาน และปัจจุบันก าลังอยู่ในขั้นตอนของศาล

อาญา จับกุมผู้กระท าความผิดได้บ้างแล้ว 
รูปแบบการฉ้อโกงในรูปของแชร์ลูกโซ่ที่พบบ่อย คือ มาจากพวกมิจฉาชีพที่แอบแฝงมา

กับธุรกิจเครือข่าย ตอนแรกที่จดทะเบียนก็ประกอบธุรกิจถูกต้อง พอท ามาได้ระยะหนึ่งก็จะมีการ
ประยุกต์แผน เข้าข่ายการระดมทุนมากกว่าการขยายตลาดและขายสินค้า เช่น บลิชเชอร์ อีซี่เนตเวิร์ค 

ประเด็นที่ต้องระวังในการท าธุรกิจคือ ค่าสมัครสมาชิกที่สูงเกินกว่าเหตุ ระวังเรื่องการ
ลงทุนที่มีปริมาณมาก เรื่องไม่สนใจที่จะจ าหน่ายสินค้าคุณภาพ ส่วนใหญ่มักเป็นสินค้าคุณภาพต่ าและ
ได้ผลก าไรตอบแทนสูง รายได้จะมาจากการรับสมาชิกใหม่ ซึ่งจะต้องถูกบังคับซื้อสินค้าที่มีราคาสูง
และมีจ านวนมาก  
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แนวโน้มของคดีฉ้อโกงประชาชนประเภทนี้นั้นมีเป็นปริมาณมากขึ้นทุกๆวัน ถือว่าเป็น
เรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้วย เนื่องจากธุรกิจเครือข่ายมีจ านวนเยอะมาก ปัจจุบั นก าลัง
ตรวจสอบอีกบริษัทที่เข้าข่ายการระดมทุนเช่นกัน  

ขั้นตอนการด าเนินเรื่องหรือด าเนินคดีมีดังนี้ 
1.  สคบ., ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สถานีต ารวจตามแต่ละที่) , DSI รับเรื่องราวร้อง

ทุกข์จากประชาชน 
2.  DSI ดูว่าผิดตามพ.ร.ก.หรือเปล่า หลังจากนั้นส่งเป็นเรื่องสืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง

ว่าเรื่องนี้เป็นมาอย่างไร  
3.  รวบรวมข้อมูลในเชิงลึก  
4.  ท าเป็นคดีแล้วเข้าตรวจค้นจับกุม ออกหมายจับบุคคลที่กระท าความผิด  
5.  จับกุมเสร็จทางสคบ.ค่อยไปยกเลิกเพิกถอนการจดทะเบียน  
6.  เสนอคดีต่อศาล  

1.2.  นายชนะเดช ทัพประพันธ์ นิติกรปฎิบัติการ ส่วนขายตรงและการตลาดแบบตรง ส านัก
กฎหมายและคดี ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า 

จ านวนบริษัทของธุรกิจเครือข่ายที่จดทะเบียนกับสคบ.ตั้งแต่พุทธศักราช 2545 ถึง
ปัจจุบัน ประมาณ 860 บริษัท 

ใครก็ตามที่จะเปิดบริษัทท าธุรกิจเครือข่ายต้องมาจดทะเบียนที่สคบ.ก่อน เวลามาจด
ทะเบียนต้องมีสินค้า สถานประกอบการและมีแผนการจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิก 

จ านวนประชาชนที่ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาในธุรกิจเครือข่ายนั้นบอกเป็นตัวเลขที่ชัดเจน
ยังไม่ได้ สถิติที่ร้องเรียนแชร์ลูกโซ่ส่วนใหญ่จะมาหลังจากการจับกุม ก่อนจับมักจะไม่มีการร้องเรียน  

ในส่วนของคดีดิจิตอลคราวโฮลดิ้ง สคบ.ได้เพิกถอนใบอนุญาตในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 
จ านวนแชร์ลูกโซ่ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆนั้นเป็นวงจร คือ เมื่อมีบริษัทใหญ่ๆคดีใหญ่โดนจับ พอผ่านไปสัก 4-5 
เดือนก็จะมีอีกบริษัทใหม่เกิดขึ้น ซึ่งทางสคบ.ก็ต้องรีบไปเพิกถอน เป็นลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆ ที่แชร์
ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆนั้นมาจากการที่ประชาชนไม่มีความรู้ด้วย หรือบางคนมีแต่อยากเสี่ยง และคนไทยยัง
ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายอย่างแท้จริง ซึ่งธุรกิจเครือข่ายไม่ได้มีรายได้หลักจากคน
ที่มาสมัครต่อ แต่จะมีรายได้มาจากการแนะน าสินค้าและขยายธุรกิจเท่านั้น ถ้าตราบใดที่กฎหมายยัง
ไม่ถูกแก้ก็จะเป็นวงจรแบบนี้ไปอีกเช่นกัน 

กฎหมายที่ต้องปรับปรุงคือ ความชัดเจนเรื่องข้อตกลงของผู้ประกอบธุรกิจกับสมาชิก
หรือผู้จ าหน่ายอิสระ ในเรื่องของผลการจ่ายผลตอบแทน สินค้า และลักษณะการชวนคุยมาท าธุรกิจ 
แต่ในขณะนี้ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ เพราะหลายๆเหตุผลกว่าจะแก้ได้ก็สินปี 2557 
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ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ได้มาร้องเรียนว่าเป็นแชร์ลูกโซ่แต่จะมาร้องเรียนเรื่องการไม่ได้รับ
การจ่ายผลตอบแทนตามที่บริษัทตกลงไว้  

เมื่อมีประชาชนมาร้องเรียน ทางสคบ.ต้องตรวจสอบตัวบริษัทว่าใช้แผนการจ่าย
ผลตอบแทนตรงตามที่จดทะเบียนไว้หรือไม่ เมื่อดูแล้วตรงตามแผนแต่บริษัทไม่จ่ายเงินให้ผู้จ าหน่าย
อิสระนั้น มันอาจเกิดจากการไม่ท าตามข้อตกลงของบริษัทตั้งแต่ผู้จ าหน่ายอิสระท าการสมัครสมาชิก
ไว้ตั้งแต่ต้น กรณีแบบนี้เป็นเรื่องระหว่างเอกชนที่ต้องเอาผิดกันเอง 

แผนการตลาดของธุรกิจเครือข่ายทุกประเภทสามารถท าเป็นแชร์ลูกโซ่แอบแฝงได้หมด 
แต่รูปแบบแผนไบนารี่จะสามารถท าได้ง่ายกว่าเพราะมันมีความเข้าใจง่าย 

ประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านสคบ.ประจ าจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ และยังมี
ช่องทางการร้องเรียนทางอินเตอร์เนตเว็บไซต์ของสคบ. 

 1.3.  นางสาวชลธิชา พรรณสมัย นิติกร ส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน 
ส านั กงานเศรษฐกิจการคลั ง เจ้าหน้ าที่ กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง พบว่า 

ธุรกิจเครือข่ายที่ผิดกฎหมายครอบคลุม 2 ลักษณะ ดังนี้คือ ธุรกิจเครือข่ายที่ผิดกฎหมาย 
(สีด า) และธุรกิจเครือข่ายแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ (สีเทา)  

1.  ธุรกิจเครือข่ายที่ผิดกฎหมาย (สีด า) มีรูปแบบดังนี้ อ้างว่าจดทะเบียนกับ สคบ. แล้ว 
ชักจูงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตอันใกล้จากการชักชวนให้คนมาสมัครเป็นสมาชิกเพ่ิม 
ใช้วิธีการหมุนเวียนเงินจากสมาชิกใหม่มาจ่ายให้สมาชิกเก่าในลักษณะแชร์ลูกโซ่ 

2.  ธุรกิจเครือข่ายแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ (สีเทา) มีรูปแบบดังนี้ จดทะเบียนจาก สคบ. 
ถูกต้องตามกฎหมาย ท าตามแผนที่ได้รับอนุญาตจากสคบ. แต่มีการเพ่ิมแผนการตลาดแบบแชร์ลูกโซ่ 
หรือเปลี่ยนแผนมาเป็นแบบแชร์ลูกโซ่โดยไม่ได้ขออนุญาตจากสคบ. 

ธุรกิจเครือข่ายแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่เป็นการที่มิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่ในธุรกิจเครือข่าย
โดยใช้วิธีการ  ขออนุญาตประกอบธุรกิจเครือข่ายจากทาง สคบ. และในช่วงแรก ๆ จะสร้างความ
น่าเชื่อถือโดยการใช้ แผนการจ่ายผลตอบแทนตามที่ขอจดทะเบียนไว้กับทาง สคบ. แต่ต่อมาจะเริ่มน า
แผนแบบแชร์ลูกโซ่เข้ามาแอบแฝง โดยใช้วิธีการชักชวนให้คนเข้าร่วมสมัครสมาชิกกับทางบริษัทและ
จูงใจให้ผู้บริโภคเข้าร่วมลงทุนโดยอ้างว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่สูงมากภายใน
ระยะเวลาอันสั้น และหากสามารถชักชวนคนมาสมาชิกเพ่ิมขึ้นก็จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
เพ่ิมขึ้นจากการหาคนมาร่วมสมัครเป็นสมาชิก ท าให้ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าหรือบริการโดยไม่มีความ
จ าเป็นหรือต้องซื้อเพราะถูกแรงกดดันจากผู้ขายและในท้ายที่สุดแล้ว มิจฉาชีพนั้นก็จะปิดกิจการ
หลบหนีไป ท าให้มีผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิดในลักษณะดังกล่าวเป็น
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จ านวนมาก และท าให้ประชาชนมองภาพลักษณ์ของธุรกิจเครือข่ายไปในเชิงลบ เป็นผลให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจเครือข่ายที่สุจริตได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจไปด้วย        

คดีแชร์ข้าวสารควรเป็นกรณีศึกษาส าหรับผู้สนใจธุรกิจเครือข่าย โดยคดีนี้มีลักษณะใน
การกระท าความผิดโดยมีการชักชวนให้ประชาชนมาร่วมลงทุน  ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยที่
ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจจริง หรือประกอบธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของธุรกิจเครือข่าย เพียงแต่
เป็นการแอบอ้างเอาสินค้ามาบังหน้าเพ่ือเป็นการชักชวนให้ประชาชนมาสมัครสมาชิกและเน้นการหา
สมาชิกต่อๆ กันไป ในลักษณะแชร์ลูกโซ่  ทั้งนี้ผู้กระท าความผิดบางรายได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจ
เครือข่ายและตลาดแบบตรงกับทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จริง แต่ไม่
ด าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามแผนการตลาดที่ได้ขอจดทะเบียนไว้ แต่บางรายก็เพียงแต่ยื่นค าขอจด
ทะเบียนฯโดยทางสคบ. ไม่ได้รับจดทะเบียนฯ ให้เนื่องจากแผนการตลาดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง ตัวอย่างเช่น 

คดี บริษัท อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด มีพฤติการณ์การด าเนินธุรกิจโดยการชักชวน
ให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกและซื้อสินค้าเป็นหุ้นๆ ละ 1 ,450 บาท จะได้รับสินค้าหรือข้าวสาร 1 
กระสอบ น้ าหนัก 50 กิโลกรัม หากไม่รับสินค้าดังกล่าว จะฝากขายกับบริษัทฯ โดยภายในระยะเวลา 
15 วัน จะได้รับ ค่าฝากขายสินค้าคืน 725 บาท ต่อ 1 หุ้น และระยะเวลาอีกประมาณ 3 - 4 เดือน 
จะได้รับเงินปันผลจ านวน 500 บาท และหลังจากนั้นประมาณ   3 - 4 เดือน จะได้รับเงินปันผล
จ านวน 1,500 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจ านวน 2 ,725 บาท หากหักต้นทุนแล้ว
คงเหลือก าไรจากการปันผลเป็นเงินจ านวน 1 ,275 บาท ต่อ 1 หุ้น ซึ่งสามารถค านวณผลประโยชน์
ตอบแทนได้เป็นอัตราร้อยละ 137.93 ต่อ 6 เดือน หรือร้อยละ 275.86 ต่อปี ของเงินที่น ามาลงทุ น 
ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบัน
การเงินจะพึงจ่ายได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขการลงทุนของบริษัท อีซี่ฯ ตามที่ได้โฆษณาประกาศต่อประชาชนไม่
ตรงกับแผนการส่งเสริมการขายและการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้จ าหน่าย อิสระหรือผู้ร่วม
ลงทุนตามที่บริษัทอีซี่ฯ ได้แจ้งไว้ต่อนายทะเบียน ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าความผิดตาม
พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2522 

ในเรื่องบทก าหนดโทษตามพระราชก าหนดฯ มาตรา ๑๒  ก าหนดไว้ว่า “ผู้ใดกระท า
ความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสน
บาทถึงหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่” 

ส่วนมาตรา 8 เป็นเรื่องการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดตาม
มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ไว้ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนผู้ให้กู้ยืมเงิน เพ่ือให้พนักงานอัยการ
พิจารณาฟ้องผู้กู้ยืมเงินที่เป็นผู้ต้องหาฯ ให้ตกเป็นบุคคลล้มละลายได้ ซึ่งหลังจากนั้นกรมบังคับคดี
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ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เพ่ือน าเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจาก
การถูกหลอกลวง  

1.4.  พ.ต.ท.ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญและร่วมร่างพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง 
และพนักงานสอบสวนผู้ช านาญการกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภค 

ธุรกิจเครือข่าย คือ การขายสินค้าและบริการโดยการน าไปสาธิตให้ผู้บริโภคได้รู้วิธีการใช้ 
ถ้าพอใจก็ตัดสินใจซื้อ  แล้วผู้จ าหน่ายอิสระก็ได้รับส่วนต่างจากบริษัทไป สมมุติว่าผู้จ าหน่ายอิสระเอา
ไปขาย 100 บาท บริษัทตั้งไว้ 80 บาท ผู้จ าหน่ายอิสระได้ส่วนต่างมา 20 บาท นอกจากนี้บริษัทก็มี
แผนการส่งเสริมการจ่ายผลตอบแทน ถ้าเกิดท าตามแผนนี้ก็จะมีรายได้เกิดขึ้นเรียกว่า “การสร้าง
องค์กร”  

แต่แชร์ลูกโซ่ไม่สนใจเรื่องท าการตลาดแบบนี้ ซึ่งลักษณะในการลงมือคือไปจดทะเบียน
และยื่นแผนการตลาดเรียบร้อย แต่ไม่ปฏิบัติไปตามแผนที่วางไว้  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังมีช่องว่างตรงที่ว่า บทลงโทษนั้นน้อย ถ้าปรากฏว่าท าผิดโทษ
อย่างมากที่สุดก็เสียค่าปรับไม่เกิน 300,000 บาท ถ้าไม่มีใบอนุญาตตามาตรา 20 โทษจ าคุกไม่เกิน 1 
ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท ถึงจะจ าคุกก็สามารถประกันตัวออกมาได้ 

ลักษณะหรือรูปแบบของการฉ้อโกงในแชร์ลูกโซ่ คือ ผู้ก่อตั้งบริษัทจะไปจดทะเบียนและ
ยื่นแผนการตลาดที่สคบ. แต่เวลาปฏิบัตินั้นจะไม่เป็นไปตามแผน  แทนที่จะเน้นการขายสินค้าแต่เน้น
การลงทุนเป็นจ านวนมากๆ เมื่อลงทุนเสร็จก็จะมีรายได้ประมาณหนึ่งเข้าบัญชีของผู้ลงทุนหรือผู้
จ าหน่ายอิสระ หลังจากนั้นผู้จ าหน่ายอิสระก็จะไปหาหรือแนะน าคนให้น าเงินมาลงทุนดังเช่นตน  

กระบวนการด าเนินการ ประชาชนผู้เสียหายมาแจ้งความกับปคบ. แล้วทางเราก็ต้องมา
ตรวจสอบว่า บริษัทที่ผู้เสียหายท าอยู่นั้นมีความผิดตามพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรงหรือไม่ เป็น
บริษัทที่ได้รับอนุญาตหรือเปล่า ถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็ด าเนินการตามมาตรา 20  ถ้าบริ ษัทเค้ารับ
สารภาพก็ส่งไปปรับที่สคบ. ถ้าไม่รับก็ส่งอัยการแล้วฟ้องศาล   

อ านาจหน้าที่การท างานเราจะแบ่งกันระหว่างปคบ.กับดีเอสไอ ดีเอสไอจะด าเนินการใน
เรื่องกระบวนการบริษัทของธุรกิจเครือข่ายที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่มันก็จะไปผิด
ตามพ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ดีเอสไอจะมีข้อตกลงคือ ผู้เสียหาย 50 คน 
เสียหาย 20 ล้านบาท แต่จริงๆไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายก่อนก็ได้ ควรต้องมีการป้องปรามก่อนให้
มันเกิดขึ้น สคบ.ก็เช่นกันสามารถเข้าไปป้องกันก่อนเกิดเหตุการณ์ได้  

1.5.  นางสาวนิด นามสมมุติ ผู้เสียหายในธุรกิจเครือข่ายที่แอบแฝงแชร์ลูกโซ่ 
มองว่าธุรกิจเครือข่าย คือ งานที่อิสระ ได้เงินในปริมาณที่เยอะ และเบื่อชีวิตที่เป็น

พนักงานอยู่ในโรงงาน พอออกมาจากโรงงานก็มาเป็นแม่ค้าขายของและท าธุรกิจเครือข่ายเป็นรายได้
เสริมด้วย เริ่มรู้จักธุรกิจเครือข่ายจากเพ่ือนที่ท าโสม แต่ธุรกิจที่เจอและท าผ่านมานั้นมีภัยแฝงอยู่
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ทั้งนั้น เธอท ามาทั้งหมด 6 บริษัทก่อนที่จะมาเจอกับบริษัทล่าสุดที่สินค้าเป็นเรื่องน้ าหอมปรับอากาศ 
บริษัทนี้นี่เองที่เป็นต้นก าเนิดที่ท าให้เธอถูกหลอกและไปหลอกคนอ่ืนๆให้มาลงทุน 

ที่เลือกท าธุรกิจนี้เพราะค าพูดต่างๆจากคนรู้จักท่ีโคราชมาชวน ท าให้เกิดความสงสัยและ
อยากได้งานหรือเงินเดือนอย่างที่เค้าบอก เช่น “พ่ีนิดสนใจรายได้ประมาณ 40,000 บาทไหม ตอนนี้มี
บริษัทมาจากฝรั่งเศส ผู้บริหารก าลังมองหาคนท างานร่วมกัน” แต่พอเข้าไปในงานเลยรู้ว่าเป็นบริษัท
ธุรกิจเครือข่าย แล้วที่ตัดสินใจเพราะว่าบรรยากาศพร้อมกับค าพูดของคนที่เค้าพาเรามาและมีอีกคน
หนึ่งนั่งประกบคอยให้ข้อมูล แล้วก็จะมีค าพูดต่างๆ เช่น “เป็นธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สินค้าแบ
รนด์เนม” “มาท่ีนี่ไม่ต้องขาย และมีระบบให้”เลยตัดสินใจลงทุนครั้งแรกเลย 12,300 บาท 

รายละเอียดการลงทุนขอแบ่งเป็นตามวัน วันแรกเป็นการสมัครสมาชิกและได้รับสินค้า
ไปเป็นบางส่วน โดยค่าสมัครคิดเป็น 12,300 บาท หลังจากวันที่สมัครแล้วก็จะมีการให้เข้าเรียนไปฟัง
ข้อมูลเพ่ิมเติม แต่กลับไม่ใช่การเรียนรู้แต่เป็นการพูดโน้มน้าวทุกทางให้ลงทุนในมูลค่าเป็นแสนๆ
เพ่ือที่จะได้เข้าใกล้ต าแหน่งสูงๆแล้วได้รับผลตอบแทนประมาณ 40,000 กว่าบาท ในการลงทุนแสน
แรก เมื่ออยู่ในสถานการณ์และบรรยากาศพ่ีนิดก็ตัดสินใจในวันที่ 2 หาเงิน192,600 บาทมาลงทุน 
โดยการโทรไปยืมเพ่ือน ซึ่งเพ่ือนไม่มีแต่เพ่ือนสนับสนุนเลยหายืมเงินคนอ่ืนแทนให้ แล้วก็ได้เงิน
จ านวนนั้นมาจริงๆด้วย พอวันที่ 3 ก็จะเข้าห้องถัดไปซึ่งมีวิธีการหาคนเข้ามาลงทุนต่อๆจากเรา พูด
ง่ายๆก็คือ สอนวิธีการหลอกคนอ่ืนให้มาลงทุน เช่น การแสดงสุมดบัญชีที่ได้มาในการลงทุนครั้งแรก 
หรือการโฆษณาหาคนมาท างานได้รับเงินเดือนสูงๆ เพราะในบัญชีธนาคารเวลาที่เงินโอนเข้าจะมีค าว่า 
Salary ที่แปลว่าเงินเดือนก ากับอยู่ด้วย  

ลักษณะที่โดนหลอก คือ “ท าธุรกิจนี้ต้องปล่อยวาง เชื่อใจ ใจใหญ่” โดยอัพไลน์ผู้มี
รายได้ระดับสูงจะเป็นคนพูดโน้มน้าว เช่น ให้ขายที่ขายนามาลงทุน พูดดีบ้างๆ พูดกระแทกใส่บ้าง ให้
ท างานเป็นทีม พูดในเรื่องลบๆเก่ียวกับงานประจ า 

พอเห็นว่าต้องไปหาคนมาลงทุนเกือบ 200,000 บาท เลยมีข้อสงสัย และรู้สึกได้ว่าท า
บาปกับผู้อ่ืนเพราะท าๆไป เราเริ่มรู้แล้วว่าดาวน์ไลน์เราหาคนไม่ได้ เลยเข้าเว็บค้นหาข้อมูลแล้วเข้าไป
แจ้งและให้สคบ.ตรวจสอบทันที 

1.6.  นายศรัณยู คล้ายนิล ทนายความของผู้เสียหายกว่า 800 คนในธุรกิจเครือข่ายแห่งหนึ่ง 
ตอนนี้คดีของบริษัทดิจิตอลคราวโฮลดิ้งกับผู้เสียหายอยู่ระหว่างการสืบพยาน และการ

รวบรวมรายชื่อผู้เสียหายพร้อมหลักฐาน เพราะทนายความทางบริษัทต้องการรายชื่อและความ
เสียหายของประชาชน  

คดีด าเนินอยู่ 2 รูปแบบคืออาญา และแพ่ง 
ฟ้องคดีอาญาในฐานฉ้อโกงประประชาชน เหตุผลในการฟ้องคือ เสนอให้เงินเดือนหรือให้

ผลตอบแทนโดยที่ว่าไม่ได้มีการด าเนินธุรกิจตามที่โฆษณาไว้แต่อย่างไร 
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หลักฐานที่ใช้ในการมายื่นต่อทนายในการไปขึ้นศาลคือ ใบเสร็จในการสั่งซื้อสินค้า ใบที่
แสดงการกู้หนี้หรือขายทรัพย์สิน และบัตรประจ าตัวประชาชน 

การที่ประชาชนเสียเงินประมาณ 200,000 บาท ในการลงทุนเรื่องสินค้า แต่กลับเป็นว่า
ไม่ได้เลือกสินค้า เพราะบริษัทเลือกให้โดยอัตโนมัติ ใช้วิธีการชวนโดยการพาไปฝากงาน 
 
2.  ผลการศึกษาแหล่งข้อมูลเอกสาร   

2.1.  เอกสารขั้นปฐมภูมิ จากพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง หนังสือ สคบ.กับการ
คุ้มครองผู้บริโภค โดย ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หนังสือ พระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดย ธีรวัฒน์  จันทรสมบูรณ์ พบว่า มีกฎหมายที่รองรับการท าธุรกิจ
เครือข่ายที่แอบแฝงแชร์ลูกโซ่ ตามมาตราดังนี้   มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขายตรง
(เครือข่าย)และผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ด าเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรง(เครือข่าย)หรือในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
โดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าว ซึ่งก าหนดจากจ านวน
ผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้น และมาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจขายตรง (เครือข่าย) เว้นแต่จะ
ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง(เครือข่าย)ตามพระราชบัญญัตินี้ ส่วนมาตรา 21 ผู้ประกอบ
ธุรกิจขายตรง (เครือข่าย) ต้องด าเนินกิจการให้เป็นไปตาม แผนการจ่ายผลตอบแทนของตนที่ได้ยื่นต่อ
นายทะเบียน  

ถ้าดูจากพ.ร.บ.แล้วพบว่ามีการกระท าความผิดจริง ก็จะมาตรงตามพระราชก าหนดการ
กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 มาตรา 4 ว่าด้วยผู้ใดโฆษณาหรือประกาศให้ปรากฏต่อ
ประชาชนหรือกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏแก่บุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปว่า ในการกู้ยืมเงิน ตน
หรือบุคคลใดจะจ่ายหรืออาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ตามพฤติการณ์แห่งการกู้ยืมเงิน ในอัตราที่
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบัน
การเงินจะพึงจ่ายได้ โดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าตนหรือบุคคลนั้นจะน าเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินรายนั้น
หรือรายอ่ืนมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือโดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า ตนหรือบุคคลนั้น
ไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะ
น ามาจ่ายในอัตรานั้นได้ และในการนั้นเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลใดได้กู้ยืมเงินไปผู้นั้นกระท าความผิด
ฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 

และงานวิจัยด้านการตลาดแบบเครือข่ายและกฎหมายขายตรง หนังสือ สอนให้รวยด้วย
ธุรกิจขายตรง โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร จากแหล่งข้อมูลนี้สามารถทราบถึงหลักการประกอบการ
ท าธุรกิจที่ถูกต้อง ตามหลักการตลาดของการตลาดแบบเครือข่าย 
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หนังสือเปิดโปงธุรโกงขายตรงเล่ม 1 โดย พิศิษฐ์ แทนทิว รายการสถานีประชาชนที่
ออกอากาศเรื่องธุรกิจเครือข่ายแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ จากแหล่งข้อมูลนี้ท าให้รู้ถึงการท าธุรกิจเครือข่ายที่
แอบแฝงแชร์ลูกโซ่ ว่ามีความแตกต่างจากธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องอย่างไร มีความน่าสงสัยหรือต้อง
ระวังตัวอย่างไรบ้าง 

2.2.  เอกสารขั้นทุติยภูมิ จากหนังสือ หายนะเหยื่อแชร์ลูกโซ่ สามารถเล่าถึงความรู้สึกของ
ประชาชนที่ต้องการเงินเป็นจ านวนมากๆ แต่จริงแล้วๆก าลังถูกหลอกจากการระดมทุนของมิจฉาชีพ
ซีดีภาพยนตร์และแผ่นพับเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ สามารถทราบถึงความแตกต่างระวังธุรกิจเครือข่ายที่
แอบแฝงแชร์ลูกโซ่ และธุรกิจที่เป็นแชร์ลูกโซ่ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร  

งานวิจัยแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายธุรกิจเครือข่ายและตลาดแบบตรง ศึกษากรณี
การประกอบธุรกิจเครือข่าย พบว่าในส่วนของปัญหาข้อกฎหมาย ได้แก่ มาตรการควบคุมการ
ประกอบธุรกิจเครือข่าย มาตรการก าหนดโทษ และมาตรการส่งเสริมความร่วมมือ เป็นต้น จากปัญหา
ข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว ล้วนมีสาเหตุมาจากการที่มาตรการควบคุมการประกอบ
ธุรกิจเครือข่ายยังไม่ครอบคลุมและไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ทั้งยังเกิดช่องว่างของ
กฎหมายที่เป็นต้นเหตุให้ผู้กระทาความผิดใช้ธุรกิจประเภทนี้เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด
รูปแบบต่างๆ ประกอบกับรูปแบบการประกอบธุรกิจเครือข่ายของไทย ก าหนดเพียงว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจรายใดสนใจในการประกอบธุรกิจเครือข่าย สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกและด าเนินการขาย
สินค้าหรือขยายเครือข่ายได้ทันที โดยไม่ต้องมีการทดสอบก่อนขึ้นทะเบียน ในส่วนของมาตรการ
ลงโทษส่วนใหญ่เป็นเพียงโทษซึ่งไม่เป็นประโยชน์ในการลงโทษผู้กระท าความผิดเครือข่ายอย่างแท้จริง 
รวมทั้งปัญหาการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองหรือ
ระหว่างภาครัฐกับเอกชนยังไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

เอกสารต่างๆจากผู้เสียหายและทนาย แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการหาเงินในทุกๆรูป
แบมาลงทุนในการลงทุนท าธุรกิจ รวมถึงหลักฐานต่างๆในการจับกุมผู้กระท าความผิด 
 
3.  เค้าโครงเนื้อหา 

3.1.  บทน า  
กล่าวด้วยเรื่องความรู้สึกของประชาชนโดยทั่วไปที่มีต่อธุรกิจเครือข่าย เช่น ง้อ ขอตื้อ 

และประชาชนที่ตัดสินใจท าธุรกิจเครือข่ายเพราะเรื่องอะไร เช่น อยากได้เงินเร็วและเยอะ และมี
ข้อมูลจากจ านวนบริษัทธุรกิจเครือข่าย ในประเทศไทยที่จดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค การท าการตลาดในรูปแบบใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงไปตามการใช้เทคโนโลยี สถิติแชร์
ลูกโซ่ที่แอบแฝงมาในธุรกิจเครือข่าย ประวัติที่มาของแชร์ลูกโซ่เล็กน้อย ความแตกต่างของแชร์ลูกโซ่ , 
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แชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมากับธุรกิจเครือข่าย และธุรกิจเครือข่ายธรรมดาคืออะไร การยืนยันข้อมูลจากผู้รู้
และผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องในเรื่องธุรกิจเครือข่ายและแชร์ลูกโซ่ 

3.2.  เนื้อเรื่อง 
เป็นการเล่าเรื่องจากระยะเวลาของเหตุการณ์ เป็นตามบทดังนี้ 
บทที่ 1 กลโกงแชร์ลูกโซ่ทั่วๆไป ลักษณะการท าธุรกิจผิดกฎหมายที่แอบแฝงมาในธุรกิจ

เครือข่าย มีลักษณะอย่างไร  
บทที่ 2 เปิดโปงแชร์น้ ามันหอมระเหย ซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทเกี่ยวกับน้ ามันหอมระเหย

ปรับอากาศ มาจากฝรั่งเศสผู้ก่อตั้งเป็นคนไต้หวัน โดยมีการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย เกี่ยวกับลักษณะการ
ลงทุน วิธีการพูดโน้มน้าว เหตุการณ์เริ่มเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ที่รู้ทันว่าบริษัทเข้าข่ายการกระท าผิด
กฎหมาย และศึกษาเพ่ิมเติมจากข่าวในอินเตอร์เน็ตที่เคยเผยแพร่ เพ่ือตามเก็บเป็นล าดับเวลา 

บทที่ 3 การต่อสู้ทางคดี ขั้นตอนการด าเนินคดีจากกรณีที่ศึกษา เริ่มจากเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างไรเอกชน(ทนายประชาชน)ด าเนินการอย่างไร และปัจจุบันคดีถึงไหนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เล่าตามล าดับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น 

3.3.  สรุป 
บทที่ 4 เตือนภัย น าเสนอแนะวิธีการป้องกันและการรู้เท่าทันธุรกิจเครือข่ายที่เป็นสีด า

และสีเทา ว่ามีความแตกต่างและเหมือนกันอย่างไรให้กับประชาชนไว้เป็นความรู้ และกฎหมายที่ใช้
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานใด วิธีการสังเกตสิ่งผิดปกติในธุรกิจ
เครือข่ายในครั้งแรกที่ได้เข้าไปสัมผัส และย้ าให้เห็นข้อเท็จจริงในธุรกิจเครือข่าย ปัญหาและวิธี
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชน รวมถึงกฎหมายต่างๆที่ใช้คุ้มครองผู้บริโภคนั้นได้ผลเพียงใดมี
ช่องโหว่หรือไม่ควรปรับปรุงอย่างไร เพ่ือเป็นการให้ความรู้เฝ้าระวังปัญหาหรือภัยต่างๆที่แอบแฝงมา
ในธุรกิจเครือข่ายและสามารถเตือนภัยประชาชนที่อยากเข้ามาท าธุรกิจเครือข่ายอีกทาง  
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บทที่  5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

จุลนิพนธ์หัวข้อ โครงการจัดท าหนังสือสารคดี “ตีแผ่ปัญหาในธุรกิจเครือข่าย” หลังจาก
การสืบค้นและเก็บข้อมูลตามแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาอ้างอิงก าหนดขอบเขตของเนื้อหา
และผลงาน สามารถประมวลเรียบเรียงในรูปแบบงานเขียนเชิงสารคดี อันประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
1. วิเคราะห์เนื้อหา และ 2. วิเคราะห์งานออกแบบรูปเล่ม 
 
ส่วนที่ 1 
วิเคราะห์เนื้อหา 

โครงการจัดท าหนังสือสารคดี “ตีแผ่ปัญหาในธุรกิจเครือข่าย” ได้น าข้อมูลที่ได้ศึกษามา
ประมวลผลและเรียบเรียงเป็นงานเขียนสารคดีเชิงข่าวโดยมีเนื้อหาดังนี้ 

เค้าโครงเนื้อหา 
โครงการจัดท าหนังสือสารคดี “ตีแผ่ปัญหาในธุรกิจเครือข่าย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ผู้อ่านตระหนักถึงปัญหาแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมาในธุรกิจเครือข่าย ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นพันล้านบาท โดยการน าเสนอผ่านรูปแบบหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คในสารคดีเชิง
ข่าวที่มุ่งเน้นการเปิดโปงการท าธุรกิจผิดกฎหมาย ที่มีการฉ้อโกงเงินจากประชาชนไปเป็นจ านวนมาก 

การเขียนสารคดีเชิงข่าว “ตีแผ่ปัญหาในธุรกิจเครือข่าย” จะใช้ลักษณะการน าเสนอผ่าน
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น อ้างอิงจากหลักฐาน อ้างอิงจากผู้ประสบเหตุการณ์จริง เพ่ือให้งานเขียนมีความ
ถูกต้องและรอบด้าน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและมีความน่าเชื่อถือ โดยใช้วิธีการเขียนในรูปแบบสารคดี 
น าเสนอเนื้อหาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย มีการใช้บรรยายโวหารและพรรณนาโวหารในการเล่าเรื่องราว 
และใช้อุปมาโวหารในการสื่อถึงเรื่องที่มีเงื่อนง าให้ผู้อ่านเข้าใจถึงข้อมูลที่ผู้เขียนจะสื่อออกมา 

โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นบท แต่บางบทจะพูดถึงระยะเวลาของเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น 
ตั้งแต่ความเป็นมาของธุรกิจเครือข่ายและปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
1.  บทน า ภยันตรายในธุรกิจเครือข่าย 

การเกริ่นน าเรื่อง กล่าวถึงธุรกิจเครือข่ายที่ท าการตลาดรูปแบบใหม่ที่มาในโลกออนไลน์
และการเข้าหาโดยตรง ท าให้มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและบริการที่ง่ายมากข้ึน 
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ดังนั้นจ านวนบริษัทธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยที่จดทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคย่อมมีมากขึ้นไปด้วย และในเรื่องภัยแอบแฝง คือ แชร์ลูกโซ่ ที่เข้ามามี
บทบาทเป็นจ านวนมาก เช็คได้จากสถิติแชร์ลูกโซ่ที่ทางเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องปราบให้มา พร้อมทั้งการ
ยืนยันข้อมูลจากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องในเรื่องธุรกิจเครือข่ายและแชร์ลูกโซ่ 
 
2.  เนื้อเรื่อง 

บทที่  1 กลลวงแชร์ลูกโซ่ ลักษณะการท าธุรกิจผิดกฎหมายที่แอบแฝงมาในธุรกิจ
เครือข่ายมีลักษณะอย่างไร ตรวจสอบได้อย่างไร ประวัติของแชร์ลูกโซ่ 

บทที่ 2 เปิดโปง “แชร์ตะเกียงน้ ามันหอมระเหย” กรณีศึกษาจากบริษัทธุรกิจเครือข่ายที่
แอบแฝงแชร์ลูกโซ่มา 1 บริษัท คือบริษัทดิจิตอลคราวโฮลดิ้ง โดยมีการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย เกี่ยวกับ
ลักษณะการท าธุรกิจ วิธีการพูดโน้มน้าว เหตุการณ์เริ่มเม่ือไหร่ เมื่อไหร่ที่รู้ทันว่าบริษัทหลอกลวง และ
ศึกษาเพ่ิมเติมจากข่าวในอินเตอร์เน็ตที่เคยเผยแพร่ เพ่ือตามเก็บเป็นล าดับเวลา 

บทที่ 3 ขุดคุ้ยเรื่องจริง....เปิดโปงเบื้องหลังคดี “แชร์ตะเกียงน้ ามันหอมระเหย”ขั้นตอน
การด าเนินคดีจากกรณีที่ศึกษาบริษัทดิจิตอลคราวโฮลดิ้งผู้ถูกกล่าวหา และศึกษาจากเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้องว่ามีการด าเนินเรื่องอย่างไร รวมไปถึงการรวบรวมเอกสารจากทนายเอกชน(ทนาย
ประชาชน) และปัจจุบันคดีถึงไหนทั้งภาครัฐและเอกชน เล่าตามล าดับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น 
 
3.  สรุป 

บทที่ 4 เตือนภัย...อยากรวยต้องรู้ อธิบายเรื่องกฎหมายที่ใช้คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้
เข้าใจได้ง่ายขึ้น ข้อดีและข้อควรปรับปรุงของกฎหมาย ประชาชนสามารถร้องเรียนและตรวจสอบได้ที่
หน่วยงานใด และมีวิธีการป้องกัน วิธีการสังเกตสิ่งผิดปกติในบริษัทธุรกิจเครือข่ายที่แอบแฝงแชร์
ลูกโซ่ในครั้งแรกที่ได้เข้าไปสัมผัสได้อย่างไร 

ส่วนต่อไปคือเนื้อเรื่องท่ีได้จัดท าลงในพ็อกเก็ตบุค 
บทน า ภยันตรายในธุรกิจเครือข่าย 
“ธุรกิจเครือข่าย”เป็นระบบการตลาดแบบขายตรงที่ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้าสามารถ

กระจายสินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภคโดยตรงได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยอาศัยผู้บริโภคในฐานะเครือข่าย
ทางธุรกิจ ซึ่งผู้บริโภคที่เข้าร่วมท าธุรกิจกับบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการแนะน าสินค้าให้กับ
ผู้บริโภครายใหม่ๆ และได้รับส่วนลดเป็นเงินและผลประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ เช่น การท่องเที่ยว
ต่างประเทศ ค่าตอบแทนพิเศษ 
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จุดแข็งของธุรกิจประเภทนี้ยังเกิดจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสร้างรายได้โดย
ใช้เงินลงทุนต่ าที่สุด เพราะไม่ต้องเก็บสต๊อกสินค้าหรือบริการ ไม่ต้องจัดท าบัญชี ไม่จ ากัดความรู้ 
ฐานะและท าเลที่ตั้งของธุรกิจ ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ทางการขายมาก่อน 

จึงไม่น่าแปลกใจว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจเครือข่ายกระจายไปกว่า 170 ประเทศทั่วโลก มีผู้เข้า
สู่ระบบกว่า 46 ล้านคน หรือเทียบเท่ากับประชากรของประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผู้ท าธุรกิจนี้เป็นอาชีพ
เสริมหรือท่ีเรียกว่าพาร์ทไทม์ถึงร้อยละ 80 

ส าหรับในประเทศไทย  นายกิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคมการขายตรงไทยเปิดเผย
กับแมเนเจอร์ออนไลน์ว่า 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดรวมธุรกิจเครือข่ายของไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 7 -
10% แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมไม่ดี แต่ธุรกิจเครือข่ายยังคงเติบโตเพราะมีผู้เข้ามาเป็นตัวแทนจ าหน่าย
อิสระมากข้ึนส่งผลให้ขายสินค้าได้มากตามไปด้วย โดยในปี 2555 มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 7 หมื่น
ล้านบาท  มีผู้ประกอบการธุรกิจเครือข่ายที่จดทะเบียนเป็นบริษัทและได้รับการรับรองจากส านักงาน
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จ านวน 353 บริษัทและมีจ านวนผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจเครือข่ายประมาณ 15 
ล้านคน คิดเป็นสมาชิกเพ่ือประกอบธุรกิจ 4.9 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกเพ่ือใช้สินค้าจ านวน 
10.1 ล้านคน 
ตารางที่ 5-1 สรุปยอดขายบริษัทขายตรงในไทย ประจ าปี 2555  
(ที่มา http://1a2z3g4n.blogspot.com/) 

 

ยอดขายธุรกิจเครือข่ายไทย 10 อันดับประจ าปี 2555 

อันดับ บริษัท ยอดขายปีนี้/ล้าน ปีท่ีผ่านมา อัตราการเจริญเติบโต 
1 แอมเวย์ 16,800 15,500 +8.39 % 
2 ซูเลียน 7,100 5,540 +28.16 % 
3 กิฟฟารีน 6,000 5,488 +9.33 % 

4 นีโอไลฟ ์ 5,400 2,700 +35.07 % 
5 ยูนิซิตี้ 3,700 2,000 +85 % 
6 เอมสตาร์ 3,147 4,203 -25.12 % 

7 นูสกิน 2,500 2,200 +13.64 % 
8 หมอเส็ง 2,750 2,500 +10 % 

9 จอยแอนด์คอยน์ 2,000 2,430 +20 % 
10 คังเซน เคนโก 1,750 1,822 -3.95 % 
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แต่อย่างไรก็ตาม แม้ธุรกิจเครือข่ายจะมีแนวโน้มการเติบโตเพ่ิมสูงขึ้น แต่อีกด้านหนึ่ง 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนจ านวนมาก
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในกรณีปัญหาธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมากับธุรกิจเครือข่าย ซึ่งจุดที่ท าให้
แชร์ลูกโซ่แตกต่างกับธุรกิจเครือข่ายอยู่ที่แชร์ลูกโซ่จะมีการระดมเงิน หรือจัดคิวเงิน โดยน าเงินจากผู้
ลงทุนรายใหม่มาหมุนเวียนจ่ายให้กับผู้ลงทุนรายก่อนในลักษณะต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ แต่แท้จริง
แล้วไม่มีการประกอบธุรกิจจริงตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด 

นอกจากปัญหาแชร์ลูกโซ่ ธุรกิจเครือข่ายยังถูกร้องเรียนว่าโน้มน้าวด้วยวิธีการต่างๆ
เพ่ือให้ประชาชนน าเงินมาลงทุนในธุรกิจเครือข่ายโดยไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงบางอย่าง , โฆษณา
สรรพคุณคุณประโยชน์หรือคุณภาพของสินค้าเกินจริง, สินค้าช ารุดบกพร่องหรือขอคืนสินค้าไม่ได้
ตามท่ีตกลงกันไว้ รวมทั้งไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่บริษัทก าหนดไว้ 

นายชนะเดช ทัพประพันธ์ นิติกรปฎิบัติการ ส่วนขายตรงและการตลาดแบบตรง ส านัก
กฎหมายและคดี ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สัมภาษณ์ว่า ตั้งแต่พุทธศักราช 2545 
ถึงปัจจุบัน มีบริษัทธุรกิจเครือข่ายที่มาแจ้งจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
จ านวน 860 กว่าบริษัท แต่ในความเป็นจริงยังมีบุคคลหรือบริษัทมิจฉาชีพที่แอบท าธุรกิจเครือข่าย
แบบลับๆอยู่ทั้งทางโลกออนไลน์และการแนะน าโดยตรง ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝง
มาภายใต้การท าธุรกิจเครือข่าย ดังนั้นประชาชนควรจะเพ่ิมความระมัดระวังก่อนตัดสินใจท าธุรกิจ
ดังกล่าว 

“มิจฉาชีพบางกลุ่มยังขออนุญาตส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประกอบ
กิจการด้วยซ้ าไป เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ ในช่วงแรกๆก็จะใช้จ่ายผลตอบแทนตามที่ยื่นจดทะเบียน
ไว้กับสคบ. เพื่อให้ลูกค้าตายใจ  แต่ต่อมาจะเริ่มน าแชร์ลูกโซ่เข้ามาแอบแฝง โดยชักชวนให้คนเข้าร่วม
สมัครสมาชิกกับบริษัทและจูงใจให้ผู้บริโภคเข้าร่วมลงทุนโดยอ้างว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนใน
อัตราที่สูงมากภายในระยะเวลาอันสั้น และหากชักชวนคนมาเป็นสมาชิกเพ่ิมขึ้นก็จะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมขึ้นจากการหาคนมาร่วมสมัครเป็นสมาชิก ท าให้บริษัทมีรายได้เพ่ิมจาก
สมาชิกใหม่ที่เพ่ิมข้ึนมา” นายชนะเดชกล่าว 

ทั้งนี้ ศูนย์รับการแจ้งเงินนอกระบบ และ เว็บไซต์ http://www.1359.in.th ซึ่งจัดเก็บ
ข้อมูลที่ประชาชนร้องเรียนผ่าน สายด่วนหมายเลข 1359พบว่า ภายในระยะเวลา 6 ปี หรือระหว่างปี 
2549 – 2555 มีประชาชนร้องเรียนเรื่องแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมากับธุรกิจเครือข่ายถึง 356 ราย 

คาดการณ์กันว่า ปี 2550-2551 มีวงเงินจากแชร์ลูกโซ่หมุนเวียนในประเทศถึง 4-5 หมื่น
ล้านบาท โดยพ.อ.ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ ผู้บัญชาการส านักคดีอาญาพิเศษให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนสพ.
กรุงเทพธุรกิจว่า เพียงแค่ 2 ปีเศษ หลังจากที่ตั้งดีเอสไอ ขึ้นมา ดีเอสไอได้รับผิดชอบคดีแชร์ลูกโซ่ใน
คดีใหญ่ที่มีผู้เสียหายไม่น้อยกว่า 50 คน หรือ มูลค่าความเสียหายต่อคดีที่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
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มากมายหลายคดีด้วยกัน โดยแต่ละวงแชร์มีผู้เกี่ยวข้องเป็นหลักหมื่น บางคดีสูงถึงล้านรายเลยทีเดียว  
จึงอยากให้ประชาชนทุกคนอย่ารีบร้อนตัดสินใจเชื่ออะไรได้ง่ายๆ โดยเฉพาะเรื่องเงินที่หามาแล้วได้
ง่ายๆแบบไม่ต้องท าอะไร (กรุงเทพธุรกิจออลไลน์ วันที่ 16 มีนาคม 2552) 

ภัยเงียบที่แอบแฝงมาในธุรกิจเครือข่ายจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนควรท าความรู้จักและ
สร้างความเข้าใจให้มากที่สุด  ก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อรายต่อไป เพราะยิ่งเศรษฐกิจอยู่ในภาวะ
ถดถอย คนมีความจ าเป็นต้องหาเงินเพิ่ม ขบวนการมิจฉาชีพในรูปแบบนี้ก็ยิ่งเติบโต 

 
บทที่ 1 กลลวงแชร์ลูกโซ่ 
ขณะที่ธุรกิจการค้าขายในประเทศไทยยังคงซบเซา เศรษฐกิจขาดสภาพคล่อง ผู้คน

จ านวนมากไม่มีงานท า นางรัศมี วิศทเวทย์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้
ข้อมูลผ่านทางบล็อกมันนี่เกมของตนเองว่า สภาพเศรษฐกิจเช่นนี้ เปิดโอกาสให้กลุ่มมิจฉาชีพฉวย
โอกาสเข้ามากอบโกยผลประโยชน์และซ้ าเติมความทุกข์ยากให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะ "แชร์ลูกโซ่" ซึ่ง
เหล่ามิจฉาชีพจะชักชวนให้เหยื่อมาร่วมลงทุน ท าธุรกิจต่าง ๆ โดยจะอธิบายจนเหยื่อคล้อยตามด้วย
แผนการตลาดที่น่าเชื่อถือ และหลงเชื่อว่าธุรกิจนั้นๆจะสามารถให้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาสั้น 
เป็นอาชีพเสริมก าไรงาม 

ย้อนกลับไปเกือบ 30 ปีที่แล้ว คดีแชร์น้ ามัน “แม่ชม้อย”ถือว่าเป็นมหากาพย์ที่เลื่องชื่อ 
สามารถตุ๋นเงินจากผู้เสียหายรวมกว่า  4 พันล้านบาท และกลายเป็นปฐมบทให้สังคมเริ่มตระหนักถึง
ภัยร้ายของ “แชร์ลูกโซ่”   

คดีนี้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2525 โดยนางชม้อย ทิพย์โส  อดีตพนักงานองค์การ
เชื้อเพลิงได้อุปโลกน์ตั้งบริษัทเกี่ยวกับน้ ามันปิโตรเลียมฯขึ้นมา โดยอ้างว่าได้กระท ากิจการซื้อขาย
น้ ามัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือดึงดูดบรรดาเหยื่อให้น าเงินมาร่วมลงทุนด้วย แต่แท้ จริง
แล้วไม่ได้มีการประกอบการจริงแต่อย่างใด ! 

นางวรลักษณ์ อโนทัยสินทวี นักข่าวเดลินิวส์อธิบายถึงการน าเงินมาลงทุนในแชร์แม่
ชม้อยว่า ตอนนั้นนางชม้อยอ้างว่าเมื่อประชาชนน าเงินมาลงทุนรถบรรทุกน้ ามัน คันละประมาณ 
160,500 บาท จะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ร้อยละ 6.5 ต่อเดือน หรือร้อยละ 78 ต่อปี ซึ่งถือว่าสูง
กว่าสถาบันการเงินอย่างมาก จึงจูงใจประชาชนได้มาก ยิ่งเมื่อประชาชนที่หลงเชื่อน าเงินมาร่วมลงทุน
ในระยะแรกต่างได้ผลประโยชน์ตอบแทนตรงตามเวลาสม่ าเสมอ สามารถถอนเงินต้นคืนได้ตลอดเวลา  
ท าให้การรลงทุนแชร์น้ ามันดังกล่าวถูกเล่าปากต่อปากไปทั่ว จนจ านวนลูกแชร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

หลังจากธุรกิจก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการจัดสรรคิวรับผลประโยชน์ มีการ
จัดตั้งระบบ “หัวหน้าสาย”เข้ามาร่วมปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังแบ่งการลงทุนเพ่ิมขึ้นในลักษณะเป็น 
“ล้อ” กล่าวคือรถบรรทุก 1 คัน จะมี 4 ล้อ  จากที่เคยให้ร่วมลงทุนเป็นคันรถบรรทุก ก็จะแบ่งให้ผู้มี
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เงินน้อย สามารถเลือกลงทุน 1 ใน 4  ของรถบรรทุก ส่งผลให้จ านวนคนลงทุนเพ่ิมสูงขึ้นถึงกว่า 1.6 
หมื่นคน แม้ผู้คนมีรายได้น้อยก็ไปขวนขวายหาเงินมาร่วมเล่นแชร์แม่ชม้อย สุดท้ายยอดเงินในวงแชร์
จึงสูงกว่า 4 พันล้านบาท  

อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตที่พุ่งกระโดดนี้ท าให้แชร์แม่ชม้อยมาถึงกาลอวสานเร็วเกิน
กว่าใครจะคาดคิด เนื่องจากจ านวนผู้ลงทุนที่เพ่ิมสูงขึ้นท าให้เงินปันผลกับบรรดาลูกแชร์สูงขึ้น
ตามล าดับเช่นเดียวกัน เรื่องนี้แม่ชม้อยก็พอจะทราบดี เพราะการที่แชร์น้ ามันยืนหยัดอยู่ ได้มาเป็น
เวลานานนั้น  ก็เนื่องมาจากระบบ “ลูกโซ่“ ที่น าเงินจากผู้ร่วมลงทุนรายใหม่มาจัดสรรคิวแบ่งจ่ายให้ผู้
ลงทุนรายเก่าในลักษณะหมุนเวียนกันนั่นเอง 

อีกทั้งในภายหลังกรมสรรพากรเริ่มเข้ามาตรวจสอบธุรกิจแชร์แม่ชม้อย เบื้องต้นพบว่า
ไม่ได้มีการประกอบการจริง จึงท าให้ผู้ร่วมลงทุนเคลือบแคลงสงสัยหวั่นว่าตัวเองจะกลายเป็นเหยื่อ
การต้มตุ๋นจึงเริ่มทยอยเดินทางเข้าแจ้งความ เนื่องจากทราบว่า บรรดาหัวหน้าสายเริ่มไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ประกอบกับระแคะระคายว่าแม่ชม้อยน าเงินบางส่วนไปซื้อทรัพย์สินมีค่าจ านวนมาก
ปกปิดอ าพรางซุกซ่อนไว้ แต่ด้วยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาสมัยนั้น ข้อหาฉ้อโกงประชาชน 
ไม่อยู่ในข่ายที่จะสามารถลงโทษได้ รัฐบาลจึงต้องออกพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน พ.ศ. 2527 มาบังคับใช้ 

กระทั่งวันที่ 26 มิ.ย. 2528 ต ารวจกองปราบปราม จึงน าก าลังจับกุมแม่ชม้อยพร้อมพวก
ได้ในที่สุด อีกทั้งน าก าลังขยายผลออกติดตามหาทรัพย์สินตามจุดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด ที่น่าตะลึงก็คือต ารวจสามารถติดตามจ านวนเงินสดมหาศาลห่อพลาสติกแล้วฝังดินไว้ใน
บ้านพักของสามีใหม่แม่ชม้อยในจ.สิงห์บุรีได้อีกด้วย 

คดีแชร์แม่ชม้อยเมื่อคดีถึงชั้นศาล ใช้เวลาในการสืบพยานนานถึง 4 ปี จนเมื่อวันที่ 27 
ก.ค. 2532 ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด ให้นางชม้อยและพวกรวม 10 คนมีความผิดฐานฉ้อโกง
ประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาให้จ าคุกเป็นเวลา 117 ,595 ปี ฐานฉ้อโกงประชาชนตามพระ
ราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 อีก 36,410 ปี รวมจ าคุก 154,005 ปี 
แต่ประมวลกฎหมายอาญา ลงโทษรวมกันทุกกระทงแล้วไม่เกิน 20 ปี  ศาลจึงพิพากษาให้จ าคุกนาง
ชม้อยและพวกเป็นเวลา 20  ปี และให้คืนเงินที่ฉ้อโกงประชาชนไปรวม 510 ,584,645 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี  ต่อมาภายหลังนางชม้อยถูกจ าคุกจริงเพียง 7 ปี 11 เดือน 5 วัน 
เพราะได้รับการลดโทษ 2 ครั้ง และพ้นโทษไปเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2536 ที่ผ่านมา  

คดีนี้จึงถือเป็นคดีตัวอย่างส าหรับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี เพราะปัจจุบันมิจฉาชีพหัวหมอ
ต่างสรรหาวิธีมาลวงตุ๋นเอาเงินประชาชนหลากหลายรูปแบบ โดยอาศัยความโลภของเหยื่อเป็นหลัก 
ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเจริญก้าวหน้าจึงกลายเป็นช่องทางการโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้ตกเป็น
เหยื่อหลงกลได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย (เดลินิวส์ออนไลน์วันที่ 19 มีนาคม 2555)  
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จากบทเรียนคดีแม่ชม้อยสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจแชร์ลูกโซ่มีจุดเด่นที่เน้นการเชิญชวน
ประชาชนให้สมัครเป็นสมาชิกและร่วมลงทุนกับบริษัท โดยเสนอแผนการตลาดที่น่าตื่นเต้นและได้รับ
ผลตอบแทนสูงมากในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งส่วนมากลักษณะแผนธุรกิจของบริษัทประเภทนี้แทบจะไม่
ต่างกัน แต่จะเปลี่ยนแค่รูปแบบโดยใช้สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้น  

“บริษัทประเภทนี้ส่วนมากมักจะเช่าอาคารส านักงานขนาดใหญ่ที่ตกแต่งสวยงามให้ดู
น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังมีการจ้างพนักงานมานั่งท างาน หรือบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่าพนักงานที่ถูกจ้าง
มานั้นยังไม่ทราบด้วยว่าบริษัทที่จ้างตนมานั้นประกอบธุรกิจอะไร รูปแบบการท างานของธุรกิจแชร์
ลูกโซ่เน้นการหาสมาชิกเพ่ือมาร่วมลงทุนตามแผนธุรกิจ แต่ในความเป็นจริงการซื้อขายสินค้าเป็น
เครื่องบังหน้าเพ่ือเลี่ยงกฎหมายเท่านั้น”ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์ตั้งข้อสังเกตผ่านบล็อกโอเคเนชั่นของตน  

ข้อสังเกตประการต่อมาคือราคาสินค้ามักจะสูงเกินความเป็นจริงมาก เพราะราคาสินค้า
ดังกล่าวเป็นค่าตอบจากการพาคนเข้ามาเป็นสมาชิกนั่นเอง ยิ่งใครสามารถขยายเครือข่ายของตนได้
กว้างขวางเท่าไร ผลตอบแทนจะเพ่ิมเป็นเงาตามตัว  และข้อสังเกตต่อมา คือ กิจกรรมธุรกิจส่วนใหญ่
จะเน้นไปที่การจัดประชุมสัมมนาที่น่าเชื่อถือ เพ่ือจูงใจคนสมัครเป็นเครือข่ายหลังจากได้ฟังบรรยาย 
แต่ในงานประชุมสัมมนากลับไม่เน้นการน าเสนอตัวสินค้าและบริการแต่อย่างใด 

แม้ว่าในปัจจุบันธุรกิจแชร์ลูกโซ่ได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบไปอย่างต่อเนื่อง จึงไม่
มีใครทราบว่าแชร์ลูกโซ่ในอนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่ลักษณะส าคัญของธุรกิจนี้ยังคงเหมือนเดิม 
กล่าวคือ ไม่มีกิจกรรมการผลิตสินค้าหรือบริการที่จะท าให้ธุรกิจหรือการลงทุนนั้นด าเนินไปได้ เป็นแต่
เพียงการน าเงินลงทุนของคนมารวมโดยไม่ได้สร้างกิจกรรมการผลิตให้เกิดขึ้นในองค์กรเพ่ือให้ได้ผล
ก าไร แต่จ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้ลงทุนโดยหลอกลวงว่าเป็นก าไรจากลงทุน เพ่ือหวังให้ผู้ลงทุนนั้น
กลับไปชักชวนสมาชิกใหม่เข้ามาเพ่ิม  

 “หากถามว่า ทั้ง ๆ ที่มีบทเรียนมาแล้ว แต่ท าไมธุรกิจแชร์ลูกโซ่จึงสามารถเกิดขึ้นซ้ า
แล้วซ้ าอีก ในอดีตผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่รู้ของประชาชนและการขาดความเอาใจใส่ของ
ภาครัฐ แต่ประเด็นที่ส าคัญยิ่งกว่า คือ ตราบใดที่สังคมไทยยังไม่มีความพอเพียง คนบางส่วนมีความ
อยากรวยแบบง่าย ๆ และรวดเร็ว โดยไม่มีเหตุไม่มีผล ตราบนั้นจะยังมีคนที่ตกเป็นเหยื่อของระบบ
แชร์ลูกโซ่อยู่ต่อไป”ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์กล่าว 

นายสุรศักดิ์ สุพรรณพงศ์  ผู้ช านาญการส่วนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ส านักงานภาคใต้เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ว่า ปัจจุบันแชร์ลูกโซ่มี
ความซับซ้อนขึ้น เพราะแอบแฝงมาในรูปธุรกิจเครือข่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

“วิธีด าเนินการมี 2 วิธี คือ วิธีแรกชักจูง หว่านล้อม หรือกระตุ้นประชาชนที่อยากลงทุน
ให้เกิดความต้องการด้านรายได้ หรือสร้างจิตวิทยาให้เกิดความคาดหวังหรือมีแรงจูงใจที่ผิด เช่น 
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อยากรวยและรวยเร็ว มีรายได้สูงและสวัสดิการดี อยากมีบ้านหลังใหญ่และมีรถหรูขับ หรือท างาน
เพียงวันละ 3-4 ชั่วโมงก็มีรายได้ต่อเดือนแสนกว่าบาท เป็นต้น บางครั้งผู้หลงเชื่อยังช่วยธุรกิจนี้ให้
ขยายตัวไปโดยไม่รู้ตัว เพราะมีการชักชวนเพื่อนฝูง ญาติพ่ีน้องเข้ามาร่วมลงทุนด้วย” 

ส่วนวิธีการทางอ้อม นายสุรศักดิ์อธิบายไว้ว่า วิธีนี้จะอาศัยสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ อาทิ การประกาศรับสมัครงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เนต/เว็บไซต์(Website) สื่อ
บุคคล หรือ Facebook แจกใบปลิว หรือติดป้ายโฆษณาตามสถานที่สาธารณะทั่วไป ซึ่งในระยะเวลา
ที่ผ่านมา 3-5 ปี ธุรกิจเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายต่อประชาชนที่หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อจ านวน
มาก ตัวอย่างที่พบเห็น ได้แก่ แชร์ข้าวสาร แชร์บริการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวล่วงหน้าระยะยาว หรือ
ไทม์แชร์ (หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์วันที่ 16 เมษายน 2556)  

นางสาวชลธิชา พรรณสมัย นิติกรส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันยังมีแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมาในธุรกิจเครือข่ายเป็นจ านวน
มาก แต่มีคดีที่สามารถยกตัวอย่างได้ นั่นคือ คดีแชร์ข้าวสารที่ผลทางคดีเพ่ิงสิ้นสุดไปเมื่อเดือน
กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งคดีดังกล่าวนี้เป็นการกระท าความผิดตามพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่
เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ในมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 

ตัวอย่างพฤติการณ์การด าเนินธุรกิจของคดีแชร์ข้าวสาร บริษัท อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง 
จ ากัด โดยมีการชักชวนให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกและซื้อสินค้าเป็นหุ้นๆละ 1,450 บาท จะได้รับ
สินค้าหรือข้าวสาร 1 กระสอบ น้ าหนัก 50 กิโลกรัม หากไม่รับสินค้าดังกล่าว จะฝากขายกับบริษัทฯ 
โดยภายในระยะเวลา 15 วัน จะได้รับค่าฝากขายสินค้าคืน 725 บาท ต่อ 1 หุ้น และระยะเวลาอีก
ประมาณ 3 - 4 เดือน จะได้รับเงินปันผลจ านวน 500 บาท และหลังจากนั้นประมาณ 3 - 4 เดือน จะ
ได้รับเงินปันผลจ านวน 1,500 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจ านวน 2 ,725 บาท หากหัก
ต้นทุนแล้วคงเหลือก าไรจากการปันผลเป็นเงินจ านวน 1 ,275 บาท ต่อ 1 หุ้น ซึ่งสามารถค านวณ
ผลประโยชน์ตอบแทนได้เป็นอัตราร้อยละ 137.93 ต่อ 6 เดือน หรือร้อยละ 275.86 ต่อปี ของเงินที่
น ามาลงทุน ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
ของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขการลงทุนของบริษัทตามที่ได้โฆษณาประกาศต่อ
ประชาชนไม่ตรงกับแผนการส่งเสริมการขายและการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้จ าหน่ายอิสระ
หรือผู้ร่วมลงทุนตามที่บริษัทอีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง ได้แจ้งไว้ต่อนายทะเบียน ซึ่งการกระท าดังกล่าว
เป็นการกระท าความผิดตามพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2522 

คดีนี้ได้มีการชักชวนให้ประชาชนมาร่วมลงทุน ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยที่ไม่ได้มี
การประกอบธุรกิจจริง หรือประกอบธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขายตรง เพียงแต่เป็นการแอบอ้าง
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เอาสินค้ามาบังหน้าเพ่ือเป็นการชักชวนให้ประชาชนมาสมัครสมาชิกและเน้นการหาสมาชิกต่อๆกันไป
ในลักษณะแชร์ลูกโซ่  ทั้งนี้ ผู้กระท าความผิดบางรายได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงและตลาด
แบบตรงกับทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)จริง แต่ไม่ด าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตาม
แผนการตลาดที่ได้ขอจดทะเบียนไว้ แต่บางรายก็เพียงแต่ยื่นค าขอจดทะเบียนฯ โดยทางสคบ.ไม่ได้รับ
จดทะเบียนฯ ให้เนื่องจากแผนการตลาดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายขายตรงและการตลาด
แบบตรง 

ทั้งนี้ กลุ่มแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมาในธุรกิจเครือข่ายมักจะมีวลีเด็ดในการโน้มน้าวให้คน
ส่วนใหญ่หลงเชื่อ โดยนางรัศมี วิศทเวทย์ เปิดเผยเพ่ิมเติมว่า วิธีการเข้าไปแนะน าธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่
แอบแฝงมาในธุรกิจเครือข่ายนั้นจะใช้เทคนิคการชักจูง หว่านล้อมและกระตุ้นผู้ที่อยากลงทุนให้เกิด
ความต้องการด้านรายได้ในจ านวนมาก เป็นการสร้างจิตวิทยาให้เกิดความคาดหวังหรือมีแรงจูงใจ 
เช่น การพูดหว่านล้อมให้ลงทุนหรือเป็นหุ้นส่วนในจ านวนเงินที่มากเกินไป ซึ่งเป็นลักษณะที่ผิดวิสัย
ของการท าธุรกิจเครือข่ายอย่างถูกต้อง อาทิ 

 
“ชีวิตงานประจ าที่แสนจะเบื่อหน่าย มาท าธุรกิจเป็นของตนเองดีกว่า ท าไปเรื่อยๆมี

โอกาสรวยได้มากกว่างานประจ า” 
“อยากรวยเร็วๆ มีรายได้สูง6 หลักต่อเดือน ตัวเรามั่นคงและมั่งคั่ง มีบ้านหลังใหญ่และมี

รถหรูขับ โอกาสและทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของคุณ ถ้าคุณร่วมลงทุนกับเราคุณจะได้รับมันไปทันที โดย
ที่มีคนท างานแทนเรา” 

“มีงานไหนไหมที่ท างานเพียงวันละ 3-4 ชั่วโมง ก็มีรายได้ต่อเดือนเป็นแสนๆบาท” 
“ไม่ต้องมีปั๊มน้ ามันเป็นของตัวเอง ไม่ต้องลงทุนซื้อรถบรรทุกน้ ามัน ก็เป็นเศรษฐีน้ ามัน

ได้” 
“ไม่ต้องไปก้มๆ เงยๆ ปลูกข้าวให้เสียเวลา ไม่ต้องไปลุ้นว่า น้ าจะท่วม นาจะล่ม เพราะ

แค่มีเงิน 1,450 บาท ก็ร่วมถือหุ้นกับบริษัทผู้ส่งออกข้าวสารได้แล้ว” 
“เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเองอาจจะเหนื่อยตั้งแต่เช้าจรดเย็น แต่ถ้าลงทุนร้านก๋วยเตี๋ยวแบบแฟ

รนไชส์ นอกจากจะไม่ต้องวุ่นวายแล้ว ยังได้ทั้งเงินต้นและก าไร ภายในเวลาเพียงแค่ 10 เดือน” 
“ไปเก็งก าไรซื้อขายยางพารากันไหม ไม่ต้องมีความรู้ ไม่ต้องไปซื้อขายเอง ลงทุน 1 แสน

บาท เดือนเดียวได้ก าไร 6,000 บาทแล้ว” 
“แค่มีอินเทอร์เน็ตกับเงินลงทุนนิดหน่อยก็มีโอกาสลุ้นโบนัสก้อนโต 1 หมื่นเหรียญ

สหรัฐ” 
 สิ่งที่ต้องระวังอีกประการคือ แชร์ลูกโซ่เป็นธุรกิจมหัศจรรย์(จริงๆ)ท่ีสามารถพลิกแพลง

ให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างไม่เคอะเขิน เพราะฉะนั้นไม่มีใครบอกได้ว่าจะเป็นสินค้าอะไร หรือบริการ
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แบบไหน เพราะสินค้าทุกชนิดและบริการทุกแบบสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือของแชร์ลูกโซ่ได้
ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น น้ ามัน ทองค า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีหุ้น วันพักผ่อน ข้าวสาร 
รถเช่า เครื่องดื่มชูก าลัง น้ าตาล ยางพารา ก๋วยเตี๋ยว บัตรเติมเงิน ไปจนถึงจานดาวเทียม ฯลฯ  

“สินค้าที่แชร์ลูกโซ่เอามาบังหน้ามักจะเป็นสินค้าที่ก าลังได้รับความสนใจในแต่ละยุคแต่
ละสมัย ขณะที่รูปแบบการท าก าไรจะมีทั้งการลงทุนในสินค้า และแอบแฝงมาในรูปแบบของธุรกิจ
เครือข่าย รวมทั้งธุรกิจแฟรนไชส์ ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมาในธุรกิจเครือข่ายให้สังเกตง่ายๆว่า 
มักจะเป็นงานขายที่ง่ายกว่าการขายทั่วๆ ไป เพราะเป็นงานขายที่ไม่ต้องขาย เรามีหน้าที่เพียงแค่ไป
ตามหาคนมาสมัครหรือร่วมลงทุนกับเราเพ่ิมข้ึนเท่านั้นเอง” นางรัศมี วิศทเวทย์กล่าวทิ้งท้าย 

คาถาในการป้องกันตัวมิให้ตกเป็นเหยื่อภัยลูกโซ่จึงไม่เพียงแต่จ าเป็นต้องรู้กลวิธี
หลอกล่อ หลอกลวงของคนกลุ่มนี้เท่านั้น แต่ยังต้องรู้เท่าทันกลไกการท างานของแชร์ลูกโซ่ดังที่
กล่าวมาแล้วด้วย 

 
บทที่ 2 เปิดโปง “แชร์ตะเกียงน้ ามันหอมระเหย” 

อย่างที่กล่าวไว้ว่า“แชร์ลูกโซ่”เป็นธุรกิจที่สามารถพลิกแพลงให้ประกอบธุรกิจกับสินค้า
ประเภทไหนก็ได้ โดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคของตลาดสุขภาพที่มาแรง สินค้าเพ่ือสุขภาพจึงกลายมาเป็น
เป้าหมายในล าดับต้นๆของแชร์ลูกโซ่   

ย้อนกลับไปเมื่อ 11 ปีก่อน บริษัท“ดิจิตอลคราวโฮลดิ้ง”หรือDCHLได้จดทะเบียน
ประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2545 โดยมีนายฮวง เซียง เชียง สัญชาติจีน(ไต้หวัน) และนายวา
เลอรี รัยนฮ์ สัญชาติกัมพูชาเป็นกรรมการบริษัท ร่วมกับกรรมการบริษัทอ่ืนๆอีก 9 คน ส านักงานใหญ่
ตั้งอยู่ที่ 338 อาคาร DCHL ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง ส านักงานสาขาอยู่ที่ชั้น 3 
อาคารสีมาธานี ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

นอกจากเปิดตัวบริษัทแล้ว ยังเป็นการแนะน าสินค้าใหม่ของDCHLสู่ตลาดเมืองไทยใน
นาม “ตะเกียงและน้ ามันหอมระเหย” ซึ่งบริษัทอ้างว่ามีสรรพคุณสูงสามารถรักษาโรคร้ายแรงต่างๆให้
หายได้อีกด้วย   

โดยในเว็บไซต์ DCHL Thailand มีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า  
DCHL จุดเริ่มต้นของอาชีพที่มีอนาคตสดใส 
บริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จ ากัด เป็นหนึ่งในเอเชียที่ด าเนินธุรกิจการตลาดแบบ

เครือข่ายที่ประสบความส าเร็จอย่างดีเยี่ยม ภายใต้ตราสินค้า Lampe Berger และ ESTEBEL ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมที่มีชื่อของฝรั่งเศส และยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลบ ารุงผิวอีกด้วย ศตวรรษใหม่นี้การ
ด ารงชีวิต สุขภาพ และสภาพความเป็นอยู่ล้วนเกี่ยวข้องกับผู้คน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเรา จึงสร้างมา
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
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ทุกวันนี้ เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการขยายเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย การตลาด
เครือข่ายนี้แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการหารายได้ และเป็นระบบการขายซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่
ถูกขายโดยผู้แทนจ าหน่าย ในทุกล าดับขั้นเป็นธุรกิจที่มีความเหมือนอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ ต้อง
ว่าจ้างพนักงาน, ขยายธุรกิจแบบลูกโซ่ และธุรกิจรูปแบบเฟรนไชส์ ซึ่งยังไม่มีข้อจ ากัดใดๆ ดังนั้นการ
เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับ DCHL จึงนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของงานอาชีพที่มีอนาคตสดใส  

ค าเชิญชวนที่สวยหรูดังกล่าวท าให้มีเหยื่อจ านวนไม่น้อยหลงเชื่อ บางรายสมัครเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งทางธุรกิจ บางรายศรัทธาในผลิตภัณฑ์และทดลองซื้อใช้ และบางรายก็ทั้งสมัครเป็น
ผู้ขายและผู้ซื้อเอง ดังเช่น “นิด” 

นิด (นามสมมุติ) หนึ่งในผู้เสียหายเล่าให้เราฟังว่า เดิมทีเธอเป็นคนจังหวัดนครราชสีมา 
แต่เข้ามาท างานเป็นสาวโรงงานแถบๆอยุธยา หลังจากนั้นลาออกจากโรงงานมาเปิดร้านขายของและ
ท าไร่ท าสวนอยู่ที่นครราชสีมา นิดใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง เมื่อมีเพ่ือนแนะน าให้รู้จัก
กับคนรู้จัก ซึ่งอ้างว่าตนเองมาจากบริษัทDCHL ซึ่งเป็นบริษัทจากฝรั่งเศสและก าลังมองหาพนักงาน
ใหม่อยู่ โดยบริษัทให้เงินเดือนสูงถึง 40,000 บาท เธอจึงสนใจตามมาสัมภาษณ์งานถึงกรุงเทพฯ หาก
กลับพบว่าการสัมภาษณ์งานที่ว่านั้น คือ งานประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ที่เมืองทองธานี  โดยมีคนเข้า
ร่วมงานถึง 5,000 คน ไม่มีผู้บริหารรอพบเพ่ือสัมภาษณ์งานแต่อย่างใด เธอจึงเริ่มเอะใจว่าต้องเป็น
ธุรกิจเครือข่ายแน่นอน  

“จ าได้ว่าวิทยากรบนเวทีพยายามพูดโน้มน้าวให้ทุกคนเห็นว่าธุรกิจนี้ดีอย่างไร รักษาโรค
ได้แบบไหน เมื่อฟังไปเรื่อยๆก็เริ่มคล้อยตามในสิ่งที่เค้าพูด และยังมีเสียงคนตอบรับในห้องประชุมกับ
วิทยากรเสริมมาอีกว่า ใช่ ดี รวย พูดซ้ าๆหลายๆครั้งจนใครๆก็คล้อยตามไปกันหมด ตอนนั้นคิดแต่ว่า
ผลิตภัณฑ์คงดีเลยอยากให้แม่ได้ใช้จะได้หายป่วย พอออกมาจากงานวันนั้นก็เลยตัดสินใจสมัครและ
ซื้อเฟรนไชส์ในระดับ 20% ทันที” นิดกล่าว 

ระบบการท าธุรกิจ 
หลังจากตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายและซื้อสินค้า วันต่อมานิดก็ต้องเข้าร่วม

อบรมและเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ แต่เมื่อเธอเข้าไปแล้วกลับพบว่า เนื้อหาที่วิทยากร
พูดกับวนเวียนอยู่กับการโน้มน้าวทุกวิถีทางไม่ให้ผู้สมัครหน้าใหม่หลุดออกไปจากการท าธุรกิจที่นี่ 
กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า “อัพไลน์” ได้พูดกดดันทุกทาง และเป็นอีกครั้งที่ตนสัมผัสถึงความไม่ชอบมา
พากล และรู้สึกเหมือนไม่ใช่การเรียนรู้ แต่กลายเป็นการบังคับกันทุกทางให้น าเงินมาลงทุนตามที่
อัพไลน์แนะน า 

“ไม่รู้ว่าอัพไลน์ใช้จิตวิทยาอย่างไร รู้แต่ว่าหลักๆจะพูดถึงความเป็นอยู่ที่สุขสบาย มีเงิน
มากขึ้น ขับรถหรูๆ อารมณ์ในตอนนั้น พี่รู้อย่างเดียวว่าพ่ีอยากรวย อยากได้เงินเยอะๆ จึงเชื่อเค้าหมด
ทุกอย่าง”    
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สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่สองของการอบรมก็ไม่แตกต่างกัน แต่วันนั้นมีวิทยากร
หลายๆคนในระดับ “มาร์ควิส” ซึ่งเป็นต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้นมากล่าวย้ าๆว่า  

“อยากรวย ใจต้องใหญ่ ปล่อยวาง ท าใจให้สบายๆ ไม่มีอะไรได้เงินง่ายเท่าที่นี่มาก่อน ไม่
ต้องไปฟังใคร กลับบ้านไปให้เงียบ อย่าเพ่ิงไปบอกครอบครัว เราจะรวยไปด้วยกัน  ส่วนเรื่องเงินที่จะ
ลงทุนเดี๋ยวมีช่องทางให้ไปเอามา”  

นิดเล่าว่า วิทยากรจะพูดด้วยถ้อยค าลักษณะนี้ให้คนฟังอยู่เรื่อยๆ จนกระทั่งทุกคนยอม
ลงทุนในมูลค่าเป็นแสนๆ  

“เงินที่จะหามาลงทุนนั้น ถ้าหากใครไม่มีให้แจ้งอัพไลน์ เพราะว่าเค้าจะไม่ทิ้งกัน จะไป
ด้วยกันและจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะน าเรื่องนี้ให้โดยตรง เช่น ให้เอาทองไปจ าน าหรือเอาไปขาย เอา
ที่ดินที่นาไปจ านอง เพื่อไปแลกเงินที่จะมาลงทุนก่อน แต่พอหลายๆคนเริ่มไม่ฟัง เริ่มคิดไตร่ตรอง กลุ่ม
อัพไลน์ก็จะพูดซ้ าๆเกี่ยวกับความร่ ารวย รถหรูๆ พร้อมกับให้ความมั่นใจว่ายังไงก็ได้เงินคืน พูดบ่อยๆ
จนท าให้ทุกคนเชื่อใจและคล้อยตามได้หมด เช่น เดี๋ยวก็ได้เงินคืนมาน่า จาก 200,000 บาทเริ่มต้น แต่
ได้กลับมาเป็นล้านๆเลยนะ ยังไงก็ได้คืน พ่ีไม่ทิ้งเราหรอก” 

นิดขยายความต่อไปว่า ต าแหน่งที่คนหน้าใหม่อย่างพวกเธอลงทุน มีชื่อเรียกว่า “เค้าท์”
หรือ 38% ซึ่งหมายถึงการลงทุนในมูลค่า 192,600 บาท มูลค่านี้ยังไม่รวมค่าสมัครและเงินที่ซื้อสินค้า
ไปวันแรก ถ้ารวมกันการลงทุนทั้งหมดก็จะเป็น 204,900 บาท    

“ตอนนั้นเราตัดสินใจหาเงินมาลงทุนด้วยการโทรไปยืมเพ่ือน ซึ่งแม้เพ่ือนจะไม่มีเงิน
ให้ยืม แต่ก็สนับสนุนให้ท า ซ้ ายังใจดีช่วยไปยืมหนี้นอกระบบมาให้ พอได้เงินมาลงทุนแล้ว  ก็เริ่มมอง
หาเพื่อนๆเพื่อชวนมาลงทุนด้วยเช่นกัน” 

วันที่สามเป็นวันที่นิดและเพ่ือนๆที่เข้ามาพร้อมกันจะต้องเข้าห้องถัดไป ซึ่งเป็นห้องที่พูด
ถึงวิธีการหาคนเข้ามาลงทุนต่อๆจากเรา  

“พูดง่ายๆก็คือ สอนวิธีการหลอกลวงคนอื่นให้น าเงินมาลงทุน โดยคนที่จะชักชวนมานั้น 
เราต้องมีรายชื่อ มีที่อยู่ ตรวจสอบประวัติว่ามีลูกกี่คน พ่อแม่อยู่อย่างไร ใครในบ้านมีอาการป่วย
อะไรบ้าง เพ่ือที่จะคุยได้ง่ายขึ้น เหมือนกับว่ารู้เขารู้เรา พอถึงเวลาที่มีโอกาสได้คุยกันก็จะมีการแสดง
สมุดบัญชีที่ได้เงินมาในการลงทุนครั้งแรก พร้อมกับคุยถึงการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ว่าถ้าอยู่ที่นี่พ่อแม่จะ
สบาย คุณก็จะสบายมีเงินใช้เต็มที่แบบนี้ อยากจะไปไหนก็ได้ไป” 

นอกจากนี้ นิดยังได้รับการสอนว่าในครั้งแรกที่ไปพบหน้าผู้มุ่งหวังหรือเพ่ือนใหม่ ให้เธอ
โฆษณาหรือแสดงรายได้ให้ดู โดยน าบัญชีธนาคารไปแสดงประกอบ เพราะเวลาที่มีเงินโอนเข้าบัญชีจะ
มีค าว่า “Salary” ที่แปลว่าเงินเดือนก ากับอยู่ด้วย แม้ว่าเธอจะไม่ใช่พนักงานประจ าของบริษัทก็ตาม 

“เมื่อลงทุนไปในเดือนแรก เดือนถัดมาก็ได้รายได้เข้าบัญชี 46,800  บาท ส่วนเดือนที่ 3 
เป็นต้นไป ต้องรักษายอด โดยต้องดูว่าในแต่ละเดือนจะรักษาเท่าไร ดูได้จากจ านวนดาวน์ไลน์ที่ได้เพ่ิม
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หรือไม่ได้เพ่ิม ซึ่งดาวน์ไลน์นี้จะได้ก็ต่อเมื่อมีคนมาสมัครและร่วมลงทุนในต าแหน่งเค้าท์ต่อจากเธอ 
เธอถึงจะได้รับเงินจากคนที่มาต่อเธอ ในลักษณะแชร์ลูกโซ่ต่อๆกันไป”  

นิดเปิดเผยต่อไปว่า กว่าเธอจะเอะใจก็เมื่อหาคนมาลงทุนต่อไม่ได้ และท าๆไปแล้วดาวน์
ไลน์หรือคนที่มาเป็นเครือข่ายใหม่ต่อจากเธอนั้นไม่ได้เงิน ก็เริ่มหมดความอดทนกับวิธีการที่นี่หา
เครือข่าย จึงมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป อะไรที่เคยท าตาม ก็เปลี่ยนเป็นคัดค้าน และยังต่อต้านอีกด้วย 
ท าให้เริ่มมีศัตรูเพ่ิมขึ้นมาจากพวกอัพไลน์ระดับมาร์ควิส ที่มักจะคอยส่งคนมาคุยกับตนว่า “พ่ีไม่ใช้
ระบบ พี่ไม่ปล่อยวาง พ่ีอย่าไปคิดแทนคนอื่นสิ ท าๆไปแบบไม่ต้องคิด เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะ” 

แต่นิดก็ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นบอก จึงได้หาช่องทางอ่ืนๆเพ่ิมเติม เพื่อที่จะประกาศ
ให้คนในธุรกิจ DCHL ได้รู้ว่าที่นี่เป็นธุรกิจแอบแฝงการท าผิดกฎหมาย  

ทุกคนใน DCHL เริ่มรู้จักนิด จากการที่ตนต่อต้านและแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าตนจะไม่ท า
ธุรกิจนี้แล้ว อัพไลน์ระดับมาร์ควิส เริ่มไม่ไว้ใจกลัวคนอ่ืนๆจะไปฟังนิด จนไม่มีใครเข้ามาและเอาเงิน
มาลงทุน มาร์ควิสจึงได้คิดการใหญ่ส่งชายชุดด าสองคนไปตามนิดถึงบ้าน ท าให้นิดต้องย้ายบ้านถึง 3 
ครั้งด้วยกัน  

“ที่พ่ีต้องปิดหน้าปิดตามาหาเนี่ย นั่นก็เพราะเหตุนี้แหละ ปิดหน้าจนชินแล้ว มันจะมา
เอาตัวพ่ี จะมาคุยหรือจะมาท าอะไรพ่ีไม่รู้ รู้แต่ว่ากลัวไว้ก่อน แต่ตอนนี้ก็ห่างๆไปบ้าง จนมันน่าจะหา
พ่ีไม่เจอแล้ว”   

ขณะที่นิดรู้ตัวแล้วว่า ตนตกไปอยู่ในวังวนของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ หากก็ยังมีคนหน้าใหม่เดิน
เข้ามาสมัครอยู่เรื่อยๆ จึงเกิดความเห็นใจ ไม่อยากให้เจอแบบตนและดาวน์ไลน์ของตน เมื่อมองไม่
เห็นว่าจะมีวิธีการใดที่จะท าได้เพ่ิมเติมแล้ว จึงได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งระบายความในใจถึงบุคลากร
ที่ท าธุรกิจอยู่ใน DCHL ทุกคน แล้วน าจดหมายนั้นไปวางไว้ที่เคาท์เตอร์สั่งซื้อสินค้า   

ถึง บุคคลากร DCHL ทุกคน 
พ่ีอยากระบายความรู้สึกของพ่ี ที่ พ่ีได้ก้าวเข้ามาที่ DCHL มันอาจจะเป็นการก้าวที่

ผิดพลาดอย่างมากในชีวิตของพ่ีก็ว่าได้ สิ่งที่ท าให้พ่ีตัดสินใจที่จะเริ่มท าธุรกิจที่นี่คือ  ระบบ พ่ีคิดว่านี่
คือวิธีการที่จะเป็นการช่วยให้ทุกคนประสบความส าเร็จ แต่ยิ่งอยู่มันยิ่งไม่ใช่ แต่ละคนน าเงินมาลงทุน 
สองแสน แล้วต้องมาท างานแบบบังคับ กดดัน นินทา ไร้เหตุและผล หัวหงอกหัวด าไม่สน แบบนี้เหรอ 
นี่หรือ!! ค าว่า “นักธุรกิจ” 

ทุกคนคงจะมองและก็คิดอยู่แล้วล่ะว่า พ่ีไม่ปล่อยวาง มัวแต่คิดแทนคนอ่ืน ใช่!! พี่ยอมรับ 
เพราะอะไรหรือ เพราะที่นี่มันมีคนท าได้ กับ คนท าไม่ได้ไง พี่ถึงต้องคิดว่า ถ้าพ่ีพาคนมาแล้ว เขาท าได้
ก็ดีไป แต่ถ้าเขาท าไม่ได้ล่ะ พี่จะท ายังไง ถ้าที่นี่ ทุกคนก้าวเข้ามาแล้ว ท าได้ทุกคน พ่ีจะไม่คิดแทนใคร
ให้ปวดสมองเลย พ่ีจะลุยอย่างเดียว อนิจจา..ยื่งอยู่ ยิ่งจน ยิ่งทุกข์ ยิ่งตัน ไปไม่เป็นขอบอก ท าไม่ลง 
ไปนั่งฉีดยาให้ชาวบ้านตาด าๆบอกได้อย่างนั้น ดีอย่างนี้ ส าเร็จแน่นอน ที่นี่เขาจะช่วยกัน สังคมน่าอยู่
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ไม่มีการนินทากัน พระเจ้า...ยิ่งอยู่ ยิ่งเห็น ยิ่งไม่ใช่ นี่มันอะไรกัน ตีสองหน้ากันทั้งนั้น อาการหิวแสดง
อ่ิมกันทั้งนั้น ระบบที่นี่ ถ้าคนมีความคิดในหลักของมนุษยธรรม เขาท าไม่ได้ เขาท าไม่ลงหรอก สอน
และก๊อปปี้กันมาแต่ละคน เห็นแก่ตัวทั้งสิ้น มองแต่ผลประโยชน์ คนอ่ืนจะอดตาย จะเดือนร้อนยังไง 
ข้าไม่สน ขอให้ข้าส าเร็จ ขอให้ข้าได้เงิน ก็เป็นพอ พวกคุณพากันท าให้ดู ดีกว่าพูดให้ฟัง จะดีกว่ามั๊ย 
คนเรา ลิ้นไม่มีกระดูกจะพูดยังไงก็ได้ พ่ีรู้นะว่า พวกคุณก็รู้ว่า Downline แต่ละคน อดอยาก หิวโซ 
แต่พวกคุณก็ยังอัดระบบ อัดเรียน อัดความกดดันให้เขา ที่ส าคัญ สร้างฝันลมๆแล้งๆให้กับเขา มึง
ลงทุนมาแล้ว ยังไงมึงต้องอยู่ ถอยกูกเหยียบ ต้องสู้ รอวันเอาคืน หาเงินมาสู้ต่อสารพัดที่จะหลอกล่อ 
พ่ีขอถามหน่อย? เอาคืนจากไหน ตลาดข้างนอก มันเห็นโฉ่หมดแล้ว คนที่ก้าวออกจากที่นี่ มันไม่น้อย
เลย และจะก้าวออกจากที่นี่ก็อีกไม่ใช่น้อย คุณคอยดู ที่หน้าเค้าท์เตอร์ คืนบิลจนไม่มีที่ จะยืน คิดจะ
แก้ปีญหากันหรือเปล่า ท ายังไงเขาจะอยู่ และมาท างานอย่างมีความสุข ไม่กดดันเขา คับที่ไม่เป็นไรอยู่
ได้ ถ้าคับใจบอกได้เลยเผ่นดีกว่า ไม่มีใครก้าวออกไปด้วยความแฮปปี้ มีแต่ชอกช้ าทั้งนั้น พวกคุณก็ช่าง
พากันท าได้ หากินบนความทุกข์ของคนอ่ืน พ่ีท าไม่ลง สร้างเวร สร้างกรรม ทั้งๆที่รู้พวกคุณพากันท า
ได้ แต่ พ่ีท าไม่ได้ 

ตัวของพ่ีเอง พ่ีเคยปรึกษา แต่ค าตอบที่ได้คือ พ่ีแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ พ่ีบอกว่า พี่จะไม่ 
Full time นะ อาจจะมาบ้าง ไม่มาบ้าง ผลลัพธ์ก็คือ พ่ีเป็นคนไม่เข้าระบบ หัวแข็ง รู้มาก ไวรัส พี่รู้มา
จากไหนเหรอ? ก็ Cross line โทรมาบอกพ่ี แทนที่จะพูดถึงพ่ีดีๆกันบ้าง เออ พ่ีเขาติดธุระของเขาอยู่
นะ เดี๋ยวพ่ีเขาก็กลับมาพากันพูดเป็นมั๊ย?และอีกอย่างคนที่ส าเร็จ มีต าแหน่งกันที่นี่แล้ว จะถูกสอนมา
เป็นอย่างดีว่า ถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่ท าไม่ได้ คนๆนั้นคือคนผิด และเขาคือศัตรูนี่มันอะไรกัน คนเรา
จ าเป็นด้วยหรอที่จะเป็นมิตรกันเฉพาะท าธุรกิจเดียวกัน นี่แหละคืออีกหนึ่งข้อ ที่พ่ีมองว่า ระบบที่นี่
สอนคนที่ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้ว รับระบบนี้มา กร่างเชียว เวอร์เชียว ข้าเด่น เก่ง 
วิสัยทัศน์ยิ่งแคบเข้าไปใหญ่ 

ระบบของคุณแพทซี่ จากฮ่องกง พ่ีไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะ ดีมากๆเลยทีเดียว แต่..ใน
ความรู้สึกส่วนตัวของพ่ี พ่ีมองว่าคนไทยที่เอาระบบที่ดีๆมาท าแล้ว ตีเจตนา ตีความหมายผิดไป ยิ่ง
ระบบนี้ไปอยู่ในมือคนที่วิสัยทัศน์แคบๆ ระบบที่ดีๆ กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ ไปกันใหญ่เลย คนที่มีความรู้ 
เขานั่งมอง มันตลกสิ้นดี ส่วนสินค้าหล่ะดีม๊ย? พ่ีขอตอบเลยนะว่า ดีนะ พี่ไม่ขายแม้แต่ชิ้นเดียว กลัว
มันหมด เดี๋ยวจะไม่มีใช้ ในเมื่อระบบดีขึ้นมา รู้ตัวอีกที ระวังเหลือแต่หัว หางกุด!! 38% ไม่มีรายได้ ชา
เลนท์ไม่มีรายได้ หรือแม้แต่มาร์ควิส ก็ยังไม่มีรายได้ ท าไมพ่ีจะไม่รู้ มาร์ควิสบางคน ยังไม่มีเงินส่งค่า
งวดรถเลยพ่ีก็รู้ แถมมาร์ควิสบาคนยังมายืมเงิน....เลย สร้างภาพไม่ผิด แต่คนทยอยออกเรื่อยๆนี่สิ!! 
มันน่าคิดนะ? 

จากคนที่ท าได้ไม่เหมือนคุณ 
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หลังจากนั้นไม่นาน นิดก็ได้เจอ “คุ้ง”(นามสมมติ) ซึ่งเป็นญาติผู้เสียหาย คุ้งให้สัมภาษณ์
ว่า ตนเป็นคนที่หารายได้ให้ครอบครัว ดูแลทั้งพ่ีชายและแม่มาโดยตลอด แต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อพ่ีชาย
และแม่ได้เข้าไปฟังข้อมูลกับ DCHL  แล้วอยากหาเงินมาลงทุน ตนสงสารแม่กับพ่ีชายเห็นว่ามีความ
ตั้งใจ จึงให้มาเอาเงินจากตนไปลงทุนทั้งสองคน 

“วันนั้นเป็นวันที่พวกอัพไลน์ให้พาญาติๆหรือคู่สามีภรรยาที่จะท าธุรกิจกันเป็นคู่ไปฟัง
ข้อมูลด้วย พ่ีอยากรู้ว่ามันคืออะไร เลยไปกับแม่และพ่ีชายด้วย แต่พอไปถึงพ่ีเริ่มสงสัยก่อนเลยว่า 
ท าไมการพูดจาแปลกๆ บังคับเรา ไม่เน้นขายสินค้า เน้นแต่ว่าให้เก็บสินค้าไว้แล้วเอาไปแนะน าคนที่
จะมาเป็นเครือข่ายต่อจากเรา สินค้าใช้ยังไงพ่ีก็ไม่รู้ อีกท้ังยังมีการพูดข่มขู่เราไม่ให้ไปบอกใครอีกด้วย”   

ด้วยความสงสัย คุ้งจึงเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่สคบ. และตั้งกระทู้ในเว็บไซต์
ของสคบ.เพ่ือที่จะรวบรวมจ านวนผู้ที่สงสัยและผู้เสียหายจากการท าธุรกิจที่นี่อีกด้วย  จนกระทั่งได้มา
พบกับนิด ซึ่งตัดสินใจมาร้องเรียนที่สคบ.เช่นกัน 

เปิดแผนการลงทุนกับ DCHL    
ข้อมูลแผนการลงทุนกับ DCHL จากปากค าผู้เสียหาย  สามารถสรุปรายละเอียดต่างๆได้ 

ดังนี้ 
หลังจากสมาชิกใหม่พาผู้มุ่งหวังหรือเพ่ือนมานั่งฟังข้อมูลในวันแรก ถ้าเพ่ือนสมัครและ

อยากใช้ผลิตภัณฑ์เฉยๆนั้น ต้องมีการสมัครและสะสมซื้อสินค้า 10,000 PV เป็นเงิน 10,700 บาท 
พร้อมกับค่าสมัคร 1,600 บาท และจะได้รับคู่มือไว้ศึกษาเรื่องบริษัทมูลค่า 1,000 บาท บัตร ICC หรือ
บัตรธนาคารมูลค่า 600 บาท รวมเป็นเงิน 12,300 บาท การลงทุนแบบนี้เรียกว่า “ผู้ใช้สินค้า”
หรือแฟรนไชส์ซี หรือระดับ 20% แต่ไม่ได้ท าเป็นธุรกิจ และเมื่อหมดอายุสมาชิกก็ต้องมาต่ออายุ
สมาชิกปีละ 400 บาท  

ถ้าหลังจากนั้นคิดจะท าเป็นธุรกิจจริงจัง มีการเรียนและการลงมือท า จนกระทั่งหาเพ่ือน
ใหม่ที่เรียกกันว่า “ดาวน์ไลน์” 6 คนมาเป็นสมาชิกและลงทุนแบบ 20% เช่นกัน หรือท าการสะสม
ยอดขายส่วนตัว 60,000 PV ก็จะได้รับทุนคืน และได้รับต าแหน่ง 29% เรียกกันว่า “บารอน” 

ในต าแหน่งนี้ต้องสอนเพ่ือนใหม่ 6 คนที่หาได้มาเมื่อเดือนก่อน ท างานให้เป็น แล้ว
หลังจากนั้นให้คนทั้ง 6 คนหาดาวน์ไลน์ของตนเองให้ครบ หรือท าการสะสมยอดขายส่วนตัว 300,000 
PV เราจะได้รับรายได้ 32,400 บาท ท าให้เราได้ก าไรเพ่ิมขึ้นจากที่เราลงทุนในเดือนแรก และได้รับ
ต าแหน่ง 38% เรียกกันว่า “เค้าท์” 

หลังจากที่ฝึกทุกๆคนให้ท างานเป็น ให้สอนเป็น และดาวน์ไลน์ติดตัว 6 คน ได้อยู่ใน
ต าแหน่งเค้าท์ หรือท าการสะสมยอดขายกลุ่มทั้งหมดโดยมี 3,750,000  PV ในเวลา 4 เดือน และ
ได้รับต าแหน่ง 41% เรียกกันว่า “มาร์ควิส” 
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หลังจากนั้น เมื่อดาวน์ไลน์ติดตัว 6 คน ได้อยู่ในต าแหน่งมาร์ควิส หรือท าการสะสม
ยอดขายกลุ่มทั้งหมดโดยมี 40,000,000 PV ในเวลา 4 เดือน และได้รับต าแหน่ง 42% เรียกกันว่า 
“ดยุค” 

หลังจากนั้น เมื่อดาวน์ไลน์ติดตัว 6 คน ได้อยู่ในต าแหน่งดยุค หรือท าการสะสมยอดขาย
กลุ่มทั้งหมดโดยมี 400,000,000 PV ในเวลา 4 เดือน และได้รับต าแหน่งสุดท้าย เรียกกันว่า “อาร์ค 
ดยุค” 

และตั้งแต่ต าแหน่งมาร์ควิส จะได้ค่าบริหารสายงาน 6 ชั้นลึก และค่าโบนัสในแต่ละชั้น
ลึก รวมแล้ว 13.5% เป็นต าแหน่งที่นักธุรกิจอยากจะเป็นให้ไวที่สุดเพราะเป็นผู้บริหาร พร้อมได้รับ 

1.  โบนัสเอเชีย 1.5% จ่ายทุก 6 เดือน 
2.  เข็มประจ าระดับ 
3.  พิธีกร/วิทยากร ได้รับเป็นค่าจ้างจากบริษัท มูลค่าหลักแสน 
4.  ขึ้นอยู่ในระดับ 41% ภายใน 4 เดือน เที่ยวต่างประเทศฟรี 1 ที่นั่ง 
5.  เปิดตลาดต่างประเทศหรือต่างจังหวัด 
6.  โอนมรดก 
นิดให้สัมภาษณ์เพ่ิมอีกว่า แผนนี้ไม่เคยมีใครท าได้จริงๆโดยเฉพาะระดับ 41% และ

ต าแหน่ง 38% ก็ไม่มีใครท าได้ โดยที่เริ่มลงทุนจาก 12,300 บาทอย่างถูกต้อง เพราะจริงๆแล้วคนที่
ท าธุรกิจนี้จะแนะน าให้ลงทุนระดับ 38% หรือ “เค้าท์”กันทุกคน รวมถึงตนเองก็โดนโน้มน้าวและไป
ชวนคนอ่ืนต่อด้วย ยกตัวอย่างเช่นตนร่วมลงทุนไปกว่า 200,000 บาท พร้อมกับเผยรายละเอียดเรื่อง
แผนการลงทุนของตนเองเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้เสียหายคนอ่ืนๆอีกด้วย  

“แผนที่พ่ีเล่าให้ฟัง มันป็นแผนที่ใช้หลอกคนวันแรกๆท่ีเข้ามาก็เท่านั้น ใครเห็นเงินเยอะๆ
ก็อยากได้ไง หลังจากนั้นนะพวกมาร์ควิสก็จะใช้ทุกวิถีทาง บังคับแบบอ้อมๆให้ลงทุนในหลักแสนให้
ได้” นิดกล่าวด้วยน้ าเสียงจริงจัง  

ร่วมมือเปิดโปง  
เมื่อนิดและคุ้งรู้จักกันที่สคบ.จึงได้ร่วมมือกันและช่วยเจ้าหน้าที่ด าเนินเรื่อง โดยเป็น

พยานและให้ข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ท างานง่ายขึ้นและหาตัวคนผิดมารับโทษให้เร็วที่สุด 
ส่วนทางเจ้าหน้าที่รัฐ สคบ.และ DSI ก็ได้ร่วมมือกันตรวจสอบที่มาของบริษัทดิจิตอลคราวโฮลดิ้งและ
แผนธุรกิจที่มาจดทะเบียนกับสคบ. รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานจากผู้เสียหายจ านวนหนึ่ง เมื่อ
หลักฐานครบ รวบรวมมูลค่าความเสียหายได้ ทางเจ้าหน้าที่ DSI จึงได้เข้าจับกุมทันที  

ดังปรากฎเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 14 ตุลาคม 2555 ว่า เมื่อวันที่ 12 
ตุลาคม 2555 เจ้าหน้าที่ DSI ร่วมกับกองปราบปรามได้เข้าจับกุมผู้กระท าผิดที่ส านักงานใหญ่ และ
วันที่ 13 ตุลาคม 2555 ต ารวจนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบได้เข้าจับกุมผู้กระท าผิดที่สาขาใหญ่
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ในภาคอีสานที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากมีพฤติการณ์ชักชวนให้ประชาชนร่วมลงทุนซื้อน้ ามันหอม
ระเหยในราคาเกินจริง  อีกทั้งยังใช้การตลาดแบบเครือข่ายแอบแฝงธุรกิจแชร์ลูกโซ่ เป็นการระดมทุน
ให้คนจ านวนมากมาลงทุนในมูลค่า 200,000 กว่าบาท แลกกับผลตอบแทนเดือนละ 40,000 กว่าบาท
ต่อเดือน จนมีผู้เสียหายกว่า 25,000 คน เบื้องต้นรวมมูลค่าความเสียหายเกือบ 5,000,000 ล้านบาท 
โดยเดือนกันยายน 2555 พบว่าบริษัทนี้มียอดเงินหมุนเวียนในบริษัทมากถึง 138 ล้านบาท และมียอด
สมาชิกจากการตรวจสอบข้อมูลของสคบ.ในปี 2554 กว่า 25,000 คน จึงยึดเอกสารทั้งหมดไปขยาย
ผลตรวจสอบ พร้อมกับควบคุมนายฮวง เชียง เซียง ชาวไต้หวัน กรรมการผู้จัดการบริษัทดิจิตอลคราว
โฮลดิ้ง ไปสอบสวน 

ปิดต านานแชร์ลูกโซ่ยุคใหม่ไปอีกหนึ่งขบวนการ 
 
บทที่ 3 ขุดคุ้ยเรื่องจริง....เปิดโปงเบื้องหลังคดี “แชร์ตะเกียงน้ ามันหอมระเหย” 

ผลจากการหลอกลวงประชาชนในครั้งนั้น ท าให้บริษัทดิจิตอลคราวโฮลดิ้งถูกเพิกถอน
การประกอบธุรกิจโดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก่อนที่กรรมการบริษัทจะถูกจับกุม
พร้อมถูกดีเอสไออายัดเงินไว้ 500 ล้านบาท เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา 

เมื่อสืบสาวคดีย้อนกลับไป พบว่ามีประชาชนกลุ่มหนึ่งมาแจ้งเรื่องไว้ที่ทางดีเอสไอตั้งแต่
ช่วงปี 2553 แต่ยังไม่มีการสืบพยานหลักฐานจริงจัง โดยคุ้ง(นามสมมุติ) ญาติผู้เสียหายให้สัมภาษณ์ว่า 
มีประชาชนผู้เสียหายหลายคนไปร้องเรียนบริษัทที่ดีเอสไอและกระทรวงการคลัง ทางดีเอสไอจึงได้
บอกกับผู้เสียหายว่าจะขอสอบปากค าเพ่ือท าส านวนฟ้อง หากเมื่อถึงเวลานัดกลับไม่พบใครที่จะมาให้
ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ 

“พอถึงเวลาเอาจริง ผู้เสียหายไม่กล้ามาให้ปากค าสักคน เพราะกลัวอิทธิพล อิทธิพล
อะไรไม่รู้ล่ะครับ เพราะตอนชาวบ้านเข้าไปท า จะมีพวกอัพไลน์พูดเสมอว่า ธุรกิจของเขามีผู้มีอิทธิพล
หนุนหลังอยู่ ผู้เสียหายเลยกลัว พอเจ้าหน้าที่ถามชื่อคนให้ปากค าไม่มีใครกล้าบอกชื่อสักคน กระทั่ง
ผมกับเพ่ือนมาด าเนินเรื่องและให้ข้อมูล เรื่องเลยตามต่อได้” คุ้งกล่าว 

ค ากล่าวของคุ้งตรงกับที่แหล่งข่าวจากดีเอสไอเล่าให้เราฟังว่า ในปี 2553 มีประชาชน
กลุ่มหนึ่งมาเล่าเรื่องความไม่ชอบมาพากลของบริษัทนี้ให้ฟังอยู่บ้างแต่ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าจะเอาผิด
บริษัทได้ ดีเอสไอจึงนัดสืบพยานหลักฐานโดยให้ผู้เสียหายมาให้ข้อมูล แต่กลับไม่มีผู้เสียหายคนใดเข้า
มาให้ปากค า แต่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอก็มีการสืบสวนตลอดพร้อมกับตรวจสอบว่าบริษัทดิจิตอลคราวโฮ
ลดิ้งได้กระท าความผิดตามพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527และ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545หรือไม่  

“กระทั่งปี 2555 เริ่มมีผู้เสียหายที่กล้ามาให้ข้อมูลและหลักฐานกับทางดีเอสไอ จึงเริ่ม
ตรวจสอบแล้วพบว่าผิดตามพ.ร.ก.จริง จึงได้รวบรวมเอกสารส่งไปที่ส านักงานอัยการคดีพิเศษ 
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หลังจากนั้นรอให้พนักงานอัยการมีความเห็นเหมือนกับพนักงานสอบสวนแล้วค่อยฟ้องไปที่ศาลชั้นต้น 
ปัจจุบันศาลรับฟ้องแล้วนัดสืบพยานตามหมายก าหนดการช่วงกุมภาพันธ์ปี 2557 หลังจากนั้นรอฟัง
ค าพิพากษา ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างข้ันตอนรอการสืบพยาน” เจ้าหน้าที่ดีเอสไอกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ด้วยระยะเวลาของการพิจารณาคดีที่ค่อนข้างนาน ท าให้ผู้เสียหาย
ประมาณ 800 กว่าคนรอผลทางคดีของดีเอสไอไม่ไหว จึงตัดสินใจรวมตัวกันเพ่ือยื่นฟ้องบริษัทด้วย
ตนเอง 

“ประชาชนส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบจ านวนมาก ต้องใช้ดอกเบี้ยที่แพงมากขึ้นทุกวัน 
ฉะนั้นจึงรวมกันฟ้องด้วยตนเอง เพ่ือที่จะให้คดีคืบหน้า เพราะอยากเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท
กลับคืนมาให้เร็วที่สุด แต่อย่างที่เรารู้ๆกันว่าผู้เสียหายหรือสมาชิกในบริษัท DCHL นั้นมีมาก ดังนั้น
ประชาชนจึงรวมตัวกันหาทนายแล้วฟ้องร้องในศาลอาญาและศาลแพ่ง ซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการ
รวบรวมรายชื่อและมูลค่าความเสียหายมากขึ้น ท าให้การเจรจาต่อรองกับบริษัทต้องเลื่อนออกไป” 
ศรัณยู คล้ายนิล ทนายที่เจ้าของคดีดังกล่าวเปิดเผย 

ศรัณยูกล่าวต่อไปอีกว่า ในส านวนแรกมีผู้เสียหาย 4 คน ทางบริษัทติดต่อเข้ามาขอ
เจรจาที่ศาล และได้จ่ายเงินคืนให้กับผู้เสียหาย โดยมีเงื่อนไขว่าต้องคืนสินค้า ทั้งสี่คนจึงไปคืนสินค้า
แล้วถอนฟ้องในคดีอาญา โดยส านวนแรกไม่มีปัญหาอะไร บริษัทยอมจ่ายเงินตามที่ผู้เสียหายร้องขอ 
โดยหนึ่งในสี่คนนั้นได้รับประมาณ 200,000 บาท ส่วนอีกสามคนได้รับประมาณ 70,000 บาท ดังนั้น
คดีในส านวนนั้นถือว่าเสร็จสิ้นไปในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ส่วนส านวนอ่ืนๆนัดไต่สวนมูลฟ้องใน
เดือนตุลาคม 2556 ต่อไป 

“พอมีข่าว ก็มีผู้เสียหายเข้ามาเรื่อยๆจากการแนะน าทนายแบบปากต่อปาก ท าให้ต้อง
รับเรื่องท าคดีนี้ต่อ เพราะเห็นใจว่าผู้เสียหายจ านวนมากต้องรับภาระกับดอกเบี้ยเดือนละ 3 -4 หมื่น
บาท จากการที่ไปกู้หนี้ยืมสินมาทั้งเอาที่ดิน ที่นา เอาบ้านไปจ าน าบ้าง บางคนเป็นหมอ เป็นครู แล้ว
ลาออก ท าให้ไม่มีรายได้ ยิ่งอยู่เงินยิ่งหมด เพราะในแต่ละเดือนต้องใช้เงินในการรักษาต าแหน่งอีกด้วย 
อย่างชาวบ้านที่มาวันก็เพ่ิงจะทราบข่าว กว่าจะรู้ตัวก็ใช้เวลาปีครึ่ง หมดเงิน หมดนาไปกับการใช้เงิน
ลงทุนให้กับญาติๆลูกพ่ีลูกน้องของตัวเอง”  

ส าหรับเหตุในการฟ้องมูลความผิดของบริษัทดังกล่าว มีดังนี้ 
1.  บริษัทดิจิตอลคราวโฮลดิ้งมีการเสนอให้เงินเดือนหรือให้ผลตอบแทนทุกๆเดือน โดย

ที่ไม่ได้มีการด าเนินธุรกิจตามที่บริษัทโฆษณาไว้แต่อย่างใด แต่ที่ท าคือการหาเงินมาลงทุน ใครที่
สามารถหาเงินมาลงทุนได้ ชวนคนได้ก็จะได้ผลตอบแทนสูง ซึ่งแผนธุรกิจจริงๆกับการลงมือปฎิบัติเป็น
คนละแบบกัน ทางผู้เสียหายจึงได้ฟ้องไปฐานฉ้อโกงเงินประชาชน 
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 2.  ในคดีแพ่งฟ้องเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง เป็นการป้องกันเงินรั่วไหลออกไป
จากบัญชีของบริษัท ฟ้องเพ่ือให้มีการอายัดเงินในบัญชีไว้ เมื่อคดีอาญาจบประชาชนจะได้รับเงินคืน
ตามค าสั่งที่ศาลตัดสิน 

ส่วนหลักฐานที่ต้องใช้ในการด าเนินเรื่องนั้นจะต้องประกอบไปด้วย   
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสียหาย 
ใบเสร็จสั่งซื้อสินค้า เพ่ือที่จะเอาสินค้าไปคืนแล้วได้เงินกลับมา 
ใบกู้หนี้ยืมสิน (ถ้ามี) เพ่ือที่จะแสดงให้ศาลเห็นว่าได้รับความล าบากจากการลงทุนท า

ธุรกิจ 
ไขปริศนา เหตุใดจึงต้อง Salary  
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอได้เข้าไปจับกุมผู้กระท าความผิดที่ส านักงานใหญ่และที่สาขา

นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 และ 13 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางดีเอสไอได้มีการตั้งค าถามเรื่องค่า
คอมมิชชั่นของบริษัทว่า ท าไมบริษัทถึงจ่ายค่า Commission เป็นในรูปแบบเงินเดือน (Salary) 
เพราะในความจริงแล้วการท าธุรกิจเครือข่ายจะไม่ได้รับเงินตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน แต่จะรับเป็น
ค่า Commission ที่มาจากการไปแนะน าและการขายสินค้า หากเจ้าหน้าที่กลับพบว่าบริษัทมีการ
อบรมสมาชิกให้ออกไปหาสมาชิกใหม่ โดยน าสมุดบัญชีเงินฝากที่มีค าว่า Salary โชว์อยู่ไปแสดง
ประกอบ และท าให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว จะได้รับเงินเดือน เดือนละสี่หมื่น
กว่าจริง 

โดยมีผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ  สาขาไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ จ ากัด เป็นพยานผู้ให้
ปากค า ซึ่งผู้จัดการธนาคารกรุงเทพคนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
ดังนี้ 

“บริษัทดิจิตอลคราวโฮลดิ้ง โดยนาย ฮวง เชียง เซียง เป็นผู้มีอ านาจในการลงนาม บัญชี
ทั้ง 5 บัญชี เป็นบัญชีออมทรัพย์ 3 บัญชี ดังนี้ 019-7-01976-3, 019-7-01978-9, 019-7-01977-1 
และบัญชีกระแสรายวัน 2 บัญชี ได้แก่ 019-3-50068-3, 019-3-50067-5 เริ่มเปิดบัญชีเมื่อวันที่ 7 
มิถุนายน 2554 ต่อมานายฮวงได้มอบอ านาจให้นายน าชัย โปษยนุกูล ดูแลบัญชีกระแสรายวัน 2 
บัญชี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 และล่าสุดได้มอบอ านาจในการดูแลบัญชีทั้ งหมดไว้กับนายสรวีย์ 
รวยฟูพันธ์ เป็นผู้ลงนามตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา และเวลาบริษัทจ่ายเงินเป็น
เงินเดือนจะมีค าว่า SALARY ขึ้นนั้นก็เพราะว่าบริษัทมาขอใช้ระบบ Auto Pay ซึ่งเป็นระบบโอนเงิน
เป็นรอบๆจ านวนรายมากๆ โดยบริษัทเป็นผู้น าข้อมูลลูกค้ามาให้ธนาคารผ่านแผ่นดิสเก็ต เพ่ือให้
ธนาคารโอนเงินให้ตามข้อมูลในแผ่นดิสเก็ต เพราะฉะนั้นเวลาที่ผ่านระบบนี้จึงมีค าว่า SALARY ที่
แปลว่าเงินเดือนนั่นเอง”  
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ทนายผู้รับท าคดีดังกล่าวเผยว่า จากปากค าของพยานรายนี้ ท าให้ทราบว่ากรรมการ
บริษัทนั้นไม่ได้มีเพียงนายฮวง เชียง เซียง แต่กลับมีคนอ่ืนมาเพ่ิมอีก 2 คน เป็นสองคนที่มีอ านาจดูแล
บัญชีของบริษัท  

“ผมและเพ่ือนๆได้ช่วยกันค้นหาหลักฐานการเงินของบริษัทนี้เพ่ือมาด าเนินคดีเพ่ิมเติม 
แล้วพบว่าก่อนและหลังวันที่ 20 -25 มิถุนายน 2555 บัญชียังมีการเคลื่อนไหวแบบปกติอยู่ รวมถึง
บางบัญชีมีเงินเข้าต่อ มีคนที่มาลงทุนกับ DCHL 200,000 กว่าบาทบ้าง 64,200 บาทบ้าง ทั้งๆที่ก่อน
หน้านี้ได้มีประชาชนมาแจ้งเรื่องไว้ที่ดีเอสไอหนังสือพิมพ์คนโคราชและสถานีต ารวจไว้บ้างแล้ว แต่คน
ก็ยังหลงเชื่ออยู่”  

คดียังไม่จบ บริษัทดิ้นขอรับเงินอายัดคืน  
ทนายศรัณยูเปิดเผยต่อไปอีกว่า หลังจากที่ดีเอสไอเข้าจับกุมและอายัดเงินในบัญชีของ

บริษัทจ านวน 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา นายสรวีย์ รวยฟูพันธุ์ กรรมการ
บริษัทดิจิตอลคราวโฮลดิ้งคนล่าสุดได้มีจดหมายถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 
เพ่ือขอให้ถอนการอายัดบัญชีเงินฝากที่ฝากไว้กับธนาคารกรุงเทพ 3 บัญชี ธนาคารธนชาต 2 บัญชี 
โดยนายสรวีย์อ้างว่าบริษัทได้รับความเสียหายและเดือดร้อนมากจากการอายัดบัญชีเงินฝาก เพราะมี
ค่าใช้จ่ายจ าเป็นที่ต้องจ่าย เช่น ค่าเช่าอาคาร ค่าจ้างพนักงาน ค่าสินค้า และอ่ืนๆ และในขณะนี้บริษัท
ทราบมาว่า การสอบสวนคดีพิเศษนี้เสร็จสิ้นแล้ว จึงหมดความจ าเป็นที่จะอายัดบัญชีดังกล่าวไว้เพ่ือ
ตรวจสอบและพิจารณาคดีต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ถอนการอายัดบัญชี
เงินฝากดังกล่าว ซึ่งต่อมาดีเอสไอได้มีจดหมายหนังสือราชการ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 จากนายธา
ริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ เรื่องให้มีการเพิก
ถอนการอายัดบัญชีเงินฝากของบริษัทดิจิตอลคราวโฮลดิ้ง 

 “ผมไม่รู้ว่าเหตุผลอะไร ท าไมบริษัทถึงบอกว่าการสอบสวนคดีเสร็จแล้ว ทั้งๆที่เจ้าหน้าที่
พนักงานสอบสวนยังรวบรวมรายชื่อและสอบสวนผู้เสียหายอีกจ านวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับเงินคืนอยู่เลย 
ที่ส าคัญชาวบ้านผู้เสียหายมีหลักฐานการขออนุญาตถอนอายัดเงินจากบริษัทและหลักฐานที่ทางดีเอส
ไอส่งไปให้ธนาคารกรุงเทพด้วย ท าให้ผมได้เอกสารส าคัญเหล่านี้มาใช้ในการขึ้นศาล ส่วนตัวเองผมก็
สงสัยว่า ท าไมทางดีเอสไอถึงอนุญาตให้ถอนอายัดบัญชีออมทรัพย์ทั้ง 3 บัญชี” นายศรัณยูกล่าว 

เอกสารที่ส าคัญอีกฉบับหนึ่งที่ผู้เสียหายในคดีได้มา คือ จดหมายที่ทางเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ
เขียนถึงอธิบดีอัยการ ส านักงานคดีพิเศษ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555  ถึงเรื่องความเห็นทางคดีที่ไม่
ฟ้องนายสรวีย์ รวยฟูพันธุ์ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทคนล่าสุด ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ 2 
ว่า นายสรวีย์ เข้ามาถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 และ 6 กรกฎาคม 2555 ได้จดทะเบียนกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งตามระยะเวลาการเกิดของคดีที่ได้มีประชาชนมาแจ้งไว้ที่ดีเอสไอตั้งแต่ปี 2553 
นั้นเป็นช่วงเวลาวันที่ 11 สิงหาคา 2553-15 พฤษภาคม 2555 เพราะฉะนั้นผู้ต้องหาที่ 2 จึงเข้ามา
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เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ภายหลังเหตุเกิดในคดีนี้แล้ว จึงไม่ถือเป็นการที่เข้าร่วมการกระท าความผิดใน
ลักษณะในตัวการร่วมกันกระท าความผิดในฐานะเป็นกรรมการผู้จัดการ  

 “มั่นใจว่ายังมีผู้เสียหายเพ่ิมมากขึ้นหลังจากเดือนพฤษภาคม 2555 แน่นอน เพราะ
เพ่ือนๆที่เข้ามาหาทนายศรัณยูกลุ่มหลังจากกลุ่มผมนั้น เพ่ิงมีการลงทุนในเดือนกรกฎาคม 2555 และ
ที่มากกว่านั้นคือ ยังพากันชวนญาติพ่ีน้องมาลงทุนและหาเงินให้กับญาติๆอีกด้วย โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ า 
บริษัทถูกเจ้าหน้าที่ดีเอสไอสอบสวนและเก็บหลักฐานอยู่” นายคุ้ง (นามสมมติ) ญาติผู้เสียหายกล่าว 

สอดคล้องกับที่นายศรัณยู ทนายผู้รับท าคดีดังกล่าวยืนยันว่า หลังจากพฤษภาคม 2555 
ยังมีประชาชนถูกหลอกให้เข้าร่วมลงทุนอีกจ านวนมาก รวมถึงยังมีการจ่ายผลตอบแทนในเดือนที่นาย
สรวีย์เข้ามาเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท จากการที่สมาชิกหาผู้ลงทุนและเข้าร่วมเครือข่ายอยู่ด้วย แต่
ผู้ต้องหาที่ 2 ให้การปฎิเสธในทุกข้อกล่าวหา บอกไว้แต่เพียงว่า “เข้ามาที่นี่เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆใน
บริษัท เช่น การรับคืนสินค้าจากสมาชิกท่ีได้รับความเสียหาย และคืนเงินให้กับผู้เสียหาย” 

ปฏิกิริยาจากผู้เสียหาย  
การถอนอายัดเงินสดในครั้งนี้ ส่งผลให้ความหวังของประชาชน หลังการต่อสู้มาอย่าง

ยาวนานริบหรี่ลงอีกครั้ง   
“เมื่อรู้ข่าวว่าเงิน 500 ล้านบาท ที่ทางดีเอสไออายัดไว้คืนบริษัทกลับไปแล้ว และมี

หลักฐานในการขอถอนอายัดและหลักฐานการอนุมัติไปแล้วชัดเจน ท าให้ชาวบ้านผู้เสียหายรู้สึกว่าไม่
มีทางออกแล้ว จึงท าหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องการตรวจสอบการด าเนินคดีของเจ้าหน้าที่รัฐ 
พร้อมกับแนบเอกสารส าคัญ คือ จดหมายของบริษัทและจดหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษ” นิด 
ผู้เสียหายบอกถึงการต่อสู้ขั้นต่อไปของพวกเธอ 

จดหมายที่ประชาชนผู้เสียหายส่งไปหานายกรัฐมนตรีมีเนื้อหาดังนี้ 
“เนื่องด้วยวันที่  12 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัทดิจิตอลคราวโฮลดิ้งได้ถูกกรม

สอบสวนคดีพิเศษน าหมายจับเข้าจับกุมและรับเรื่องเป็นคดีพิเศษ ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้เสียหายหนึ่งใน
ผู้เสียหายในหลายหมื่นคน ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ด าเนินคดีกับบริษัทดิจิตอลคราวโฮลดิ้ง และ
นายสรวีย์ รวยฟูพันธุ์ รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงด้วย 

บัดนี้ ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว ข้าพเจ้าและผู้เสียหายในคดีทั้งหมดเห็นว่า 
คดีไม่มีความคืบหน้า และยังท าการถอนอายัดบัญชีดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมา ทั้งยังมีการปล่อย
ตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้น าในธุรกิจดังกล่าว ซึ่งบุคคลเหล่านั้นได้ท าการข่มขู่เอาชีวิตผู้เสียหายบางส่วน จึง
มีความประสงค์ที่จะให้ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี ร่วมตรวจสอบและใช้อ านาจของท่านในการออก
หนังสือราชการไปยังนายธาริต เพ็งดิษฐ์ เพ่ือให้เค้ามาชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าของคดีและ
เหตุผลในการสั่งเพิกถอนการอายัดบัญชีดังกล่าว” 
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หลังถอนอายัด พบเงินเคลื่อนไหวในบัญชีอีก   
ทนายศรัณยูกล่าวอีกว่า พวกตนพบหลักฐานว่าเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  บัญชีของ

บริษัทดิจิตอลคราวโฮลดิ้งยังมีเงินเคลื่อนไหวทั้ง 3 บัญชี ดังนั้นทางผู้เสียหายและทนายจึงรีบรวบรวม
พยานหลักฐานฟ้องศาลแพ่งพร้อมๆไปกับการฟ้องศาลอาญาเพ่ือป้องกันเงินหายหลังจากที่ศาล
พิพากษาคดีแล้ว หลังจากนั้น 1 เดือนผ่านไป มีหลักฐานว่าทางบริษัทได้ทะยอยถอนเงินออกจากบัญชี
ไประหว่างวันที่  13 มีนาคม- 12 มิถุนายน 2556 

ส่วนดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2556 มีผู้เสียหายเข้ามาฟ้องร้องเป็น
จ านวนมาก อีกทั้งในช่วงเดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2556 ก็มีการขึ้นศาลตลอดทั้งเดือน เพ่ือนัด
สืบพยานและเจรจาไกล่เกลี่ยกับบริษัทมาโดยตลอด 

กระทั่ง ล่าสุดเมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบว่าเงินในบัญชี
ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ ในวันที่ 12 กันยายน 2556 จึงมีเอกสารค าสั่งจากเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ท าการอายัดเงินในบัญชีของบริษัทดิจิตอลคราวโฮลดิ้งไว้
ทั้งหมดอีกด้วย  

“ล่าสุดนี้บริษัทเริ่มทยอยรับสินค้าและคืนเงินบางส่วนให้ผู้เสียหายกว่า 200 คน แม้
ผู้เสียหายอาจจะได้เงินไม่ครบ แต่บางคนก็ยอมที่จะรับเงินจ านวนนี้และไม่ฟ้องคดี เพราะกลัวว่าถ้าคดี
ยืดยาวออกไปกว่านี้แล้วจะไม่ได้เงินคืน อีกทั้งบริษัทพยายามใช้ค าพูดต่างๆเพ่ือให้ผู้เสียหายเชื่อ  บาง
คนฟังค าแนะน าของผมก็สู้คดีกันต่อ บางคนไม่ฟังก็ยอมความบริษัทไป ช่วงเดือนหลังๆมามีผู้เสียหาย
ถอนฟ้องกันเยอะ จึงมีการนัดสมานฉันท์ระหว่างบริษัทและผู้เสียหายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่จะ
ถึงนี”้ นายศรัณยูกล่าว 

ปัจจุบันนี้ คดีระหว่างประชาชนผู้เสียหายกับบริษัทดิจิตอลคราวโฮลดิ้งยังไม่จบลง 
เพราะศาลยังไม่มีค าพิพากษา  แต่บทเรียนราคาแพงที่นิด คุ้งและประชาชนอีกกว่า 25 ,000 คน
ได้รับก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องของกฎหมายที่เปิดช่องให้เกิดขบวนการแชร์ลูกโซ่หลอกลวงประชาชน โดยแฝงมาใน
รูปโฉมของธุรกิจเครือข่าย 
 
บทที่ 4 เตือนภัย…อยากรวยต้องรู้ 

เนื่องจากปริมาณธุรกิจเครือข่ายที่เพ่ิมมากขึ้นในทุกๆวัน และมักจะมีมิจฉาชีพแอบแฝง
มากขึ้น อาทิเช่น บริษัทดิจิตอลคราวโฮลดิ้ง ที่เป็นน้ าหอมน้ ามันหอมระเหย ท าทีว่าประกอบธุรกิจ
เครือข่ายแต่ความจริงแล้วเป็นแชร์ลูกโซ่แอบแฝง ดังนั้นประชาชนทุกๆคนควรจะมีข้อสังเกต ความรู้ 
เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายที่ถูกกฎหมายและที่เป็นแชร์ลูกโซ่แอบแฝงมานั้นมีความแตกต่างกันเช่นไร มี
กฎหมายใดบ้างที่คุ้มครองผู้บริโภค รวมไปถึงหน่วยงานใดบ้างที่เก่ียวข้องกับธุรกิจเครือข่าย 
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วิธีการสังเกตสิ่งที่แตกต่างระหว่างแชร์ลูกโซ่กับธุรกิจเครือข่าย โดยนางสาวสายฝน บุญ
บัญญัติ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ช านาญการพิเศษส านักคดีอาญาพิเศษ 1 ให้สัมภาษณ์ว่า สิ่งที่
แตกต่างกันคือ เรื่องสินค้าและระบบในการสร้างธุรกิจ ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมาในธุรกิจ
เครือข่ายให้สังเกตง่ายๆว่า มักจะเป็นงานขายที่ง่ายกว่าการขายทั่วๆ ไป เพราะเป็นงานขายที่ไม่ต้อง
ขายเลยก็ได้ เรามีหน้าที่เพียงแค่ไปตามหา "ผู้ลงทุนคนต่อไป" หรือหาสมาชิกใหม่ๆเท่านั้นเอง แต่ถ้า
เป็นธุรกิจเครือข่ายจริงๆ รายได้หลักนั้นจะต้องมาจากการแนะน าสินค้าให้ผู้อ่ืนและสร้างองค์ กรไป
พร้อมๆกับการช่วยเหลือให้ทีมงานมีรายได้ 

นางรัศมี วิศทเวทย์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้ข้อมูลผ่าน
ทางบล็อกมันนี่เกมของตนเองว่า แชร์ลูกโซ่เป็นธุรกิจที่สามารถพลิกแพลงให้เข้ากับสินค้าในยุคสมัยได้
อย่างแนบเนียนเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าจะเป็นสินค้าอะไร หรือบริการแบบไหนที่มีโอกาส
เป็นแชร์ลูกโซ่ เพราะที่ผ่านมามีสินค้าและบริการที่หลากหลายสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือของแชร์
ลูกโซ่ได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น น้ ามัน ทองค า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีหุ้น วันพักผ่อน 
ข้าวสาร รถเช่า เครื่องดื่มชูก าลัง น้ าตาล ยางพารา ก๋วยเตี๋ยว บัตรเติมเงิน ฯลฯ ซึ่งมักจะเปลี่ยนสินค้า
ไปตามความสนใจในแต่ละสมัย 

นางสาวสายฝนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คนส่วนใหญ่ที่ถูกธุรกิจแชร์ลูกโซ่หลอกจนหมดตัวนั่น
เป็นเพราะ “ไม่รู้จัก..แชร์ลูกโซ่” ไม่รู้จักว่าแชร์ลูกโซ่คืออะไร มีกระบวนการฉ้อโกงอย่างไร มีวิธีการ
หลอกลวงอย่างไร และท่ีส าคัญคือ “คิดว่าตนเองฉลาด..คงไม่โดนหลอก” 

จากสถิติที่ผ่านมาของทาง DSI พบว่าคนที่ได้รับความเสียหายจากแชร์ลูกโซ่มากท่ีสุด คือ 
บุคคลที่คิดว่าตนเองฉลาดและเก่งที่สุด ร่ ารวยที่สุด ต าแหน่งสูงที่สุด มีชื่อเสียงที่สุด มีเกียรติมากที่สุด 
แต่เสียรู้เพราะความประมาท ฉะนั้นต้องรู้เท่าทัน กลโกงของแชร์ลูกโซ่ 

กระบวนการของแชร์ลูกโซ่  
แชร์ลูกโซ่จะมีวิธีการโดย ตั้งเป็นกระบวนการ แล้วชักชวนให้คนมาเป็นสมาชิกร่วมลงทุน 

โดยให้ผลประโยชน์จ านวนมากมายมหาศาล ในระยะแรกจะจ่ายเงินปันผลให้จริ งๆ เพ่ือให้เกิดความ
น่าเชื่อถือและจูงใจให้คนอื่นๆรีบมาลงทุน 

ผู้ที่ชักชวนหรือแนะน านั้นจะได้ค่าหัวคิว เงินตอบแทน เงินปันผล คอมมิชชั่นและ
ผลประโยชน์อื่นๆจ านวนมหาศาลในระยะเวลาอันรวดเร็ว ยิ่งหาสมาชิกได้เพ่ิมมากข้ึนเท่าไหร่ส่วนแบ่ง
และเงินปันผลจะเพ่ิมมากขึ้นเป็นทวีคูณจนกลายเป็นเครือข่ายพีระมิด แต่ความจริงแล้วคือ จัดตั้ง
บริษัทเพ่ือหลอกเอาเงินผู้อื่น โดยที่ไม่มีการท าธุรกิจ ไม่มีสินค้า ไม่มีการขายของ 

“แต่ที่เน้นๆคือ การสร้างเครือข่ายแบบการระดมทุนเป็นหลัก ชวนคนอ่ืนให้มาลงทุนเป็น
แสนๆ” นางสาวสายฝนกล่าว 
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การจ่ายผลตอบแทน 
แชร์ลูกโซ่จะมีการจ่ายเงิน โดยโอนเข้าบัญชีทุกๆเดือน ตามท่ีสมาชิกหาจ านวนคนเพ่ิมได้  
นางสาวสายฝน ให้เอกสารมาเพ่ิมเติมว่า เงินที่เอามาจ่ายให้สมาชิกเก่าจะเอามาจากค่า

สมัครและเงินลงทุนที่สมาชิกใหม่ลงทุนเข้ามา ท าลักษณะนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหาสมาชิกใหม่ไม่ได้ ไม่
มีคนลงทุน เงินค่าตอบแทนก็จะไม่มี ห่วงโซ่ก็ขาดสะบั้นลง ผู้ก่อตั้งบริษัทก็รีบหอมเงินที่กอบโกยได้หนี
ตามไปด้วย 

สาเหตุที่แชร์ลูกโซ่ขาดสะบั้นลงหรือล้มลง มีสาเหตุหลัก 3 ประการ 
1. ผู้ก่อตั้งหนี เพราะพอใจในเงินที่หลอกมาได้มากพอ 
2. หาสมาชิกใหม่เพ่ิมไม่ได้ อาจเป็นเพราะการจัดการทีมงานไม่ดี ทีมงานไม่เก่งพอ 
3. ทางเจ้าหน้าที่รัฐรู้เบาะแส และเข้าจับกุม 
บทสรุปของแชร์ลูกโซ่คือ? 
จากหนังสือเรื่องหายนะเหยื่อแชร์ลูกโซ่ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ข้อมูลว่า “ชีวิต

ก่อนแชร์ล้ม ชีวิตเหมือนเป็นเทวดาบนสวรรค์ หลังแชร์ล้ม ชีวิตใหม่คือ ซาตานในนรกเดือดร้อนแสน
สาหัส เลือดตาแทบกระเด็น” ผู้ก่อตั้งบริษัทหรือตั้งแชร์ พอได้เงินมากพอแล้ว ก็จะหลบหนีไป ส่วนผู้
ตกเป็นเหยื่อ ก็จะได้รับหายนะเผชิญกับชะตากรรมในฐานะจ าเลยที่ไปหลอกคนอ่ืนมาร่วมลงทุน และ
ตกเป็นจ าเลยของกฎหมายบ้านเมืองในฐานความผิดร่วมกันฉ้อโกงประชาชน 

ท าไมหลายๆคน....ถึงตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่? 
เพราะแชร์ลูกโซ่ เนินธุรกรรมคล้ายกับธุรกิจเครือข่าย ชนิดที่ว่าถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือมี

ความรู้เรื่องธุรกิจเครือข่ายจริงๆจะแยกไม่ออก ทุกคนที่ตกเป็นเหยื่อมักเข้าใจว่าตนเองก าลังท าธุรกิจ
เครือข่ายอยู่ 

ธุรกิจเครือข่ายมีวิธีการอย่างไร 
ธุรกิจครือข่ายคืออะไร คือ กระบวนการท าธุรกิจ โดยผ่านกระบวนการสร้างทีมงานเป็น

เครือข่ายและมีผลตอบแทนจากการขายเป็นล าดับขั้นหรือการเลื่อนต าแหน่ง 
วิธีการของธุรกิจเครือข่าย คือ การน าสินค้าหรือบริการ เข้าถึงตัวผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่

ผ่านตัวแทนจ าหน่ายเช่นร้านค้า หรือห้างร้านต่างๆ ผู้ที่น าสินค้าไปแนะน าเรียกว่า ผู้จ าหน่ายอิสระ
หรือตัวแทนขายตรง ซึ่งมีหน้าที่สาธิตและอธิบายสรรพคุณของสินค้า 

ลักษณะของธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรง จะมีสินค้าและมีการขายสินค้าจริงๆ สินค้าดีมี
คุณภาพ สินค้าสามารถขายตัวเองได้ ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพสินค้ามีการฝึกอบรมผู้จ าหน่าย
อิสระ เกี่ยวกับเรื่อง วิธีการขาย วิธีการขยายธุรกิจอย่างถูกต้อง มีบริการหลังการขายที่ดีเก็บค่าสมัคร
ไม่แพง มีแต่ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสารเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
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วิธีการสังเกตแชร์ลูกโซ่ 
แหล่งประกอบการไม่มั่นคงไม่ถาวร เช่าอาคารท าส านักงาน ไม่มีอาคารเป็นของตนเอง 

ไม่มีทรัพย์สินมีค่าใดๆมีแต่ส านักงานเช่ากับอุปกรณ์ส านักงานเล็กน้อยเท่านั้น ไม่มีโรงงานผลิตสินค้า
เป็นของตนเอง มีแต่สินค้าแต่ไม่ระบุว่าแหล่งผลิตมาจากที่ไหนส่วนใหญ่จ้างผลิตเป็นครั้งคราว ไม่ได้จด
ทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียบร้อย 

เก็บค่าสมาชิกสูงมาก มีการบังคับให้ซื้อสินค้าพร้อมการสมัครเป็นเงินสูงมาก แต่ไม่มี
สินค้าให้หรือมีการบังคับให้ต้องลงทุนพร้อมกับการสมัครเป็นจ านวนเงินสูงมาก ผู้ประกอบการไม่เน้น
การขายจริงจัง แต่เน้นให้สร้างทีม โดยให้หาสมาชิกพร้อมต้องเป็นผู้ลงทุนรายใหม่ พูดย้ าเสมอว่า “หา
สมาชิกได้มากเท่าไหร่จะได้ค่าตอบแทนมากเท่านั้น” 

มีสินค้าบางตัวเพ่ือบังหน้า กันสงสัย แต่สินค้าไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นที่รู้จัก ไม่ระบุแหล่ง
ผลิตและอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง รายได้กับการลงทุนไม่สมเหตุสมผล ลงทุนต่ าแต่รายได้สูงมโหฬาร 

จ่ายค่าตอบแทน รวดเร็วเกินเหตุ ลงทุนไม่กี่วันก็จ่ายค่าตอบแทนแล้ว ไม่มีธุรกิจอะไรใน
โลกที่จ่ายเงินปันผลเร็วขนาดนี้ รับผู้ลงทุนแบบไม่อ้ัน ไม่จ ากัดจ านวน ระดมทุนและแสวงหาผู้ร่วม
ลงทุนแบบหิวกระหาย 

ส่วนวิธีการสังเกตธุรกิจสีเทา (แชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมาในธุรกิจเครือข่าย) 
เป็นธุรกิจเครือข่าย ที่จดทะเบียนกับ สคบ.ถูกต้อง ในช่วงแรกด าเนินการตามแผนการ

ตลาดที่ได้รับอนุญาต เริ่มต้นด าเนินธุรกิจตามระบบธุรกิจเครือข่ายทั่วๆไป 
แต่ไม่นานก็จะเปลี่ยนจากผู้หวังดีกลายเป็นซาตาน เพราะภายหลังอยากได้เงินเยอะ เงิน

เร็ว จึงเกิดความโลภ เปลี่ยนแผนการตลาดมาเป็นระบบแชร์ลูกโซ่ โดยเน้นการหาสมาชิกใหม่มาร่วม
ลงทุนเป็นหลัก ไม่เน้นการขายสินค้า สุดท้ายพอได้เงินมากพอผู้ก่อตั้งก็หนีไป ท าให้ผู้ตกเป็นเหยื่อต้อง
รับกรรมชะตาชีวิตและพบกับความหายนะ 

วิธีการหลอกลวง หลอกได้อย่างไร..ท าไมคนถึงเชื่อ 
ผู้ชักชวนเป็นคนใกล้ชิด สนิทสนม วางใจ เช่น ญาติพ่ีน้อง นอกจากนี้หนังสือเรื่องหายนะ

เหยื่อแชร์ลูกโซ่ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมอีกว่าคนกลุ่มนี้จะอ้างถึงบุคคลที่น่าเชื่อถือ ต าแหน่งใหญ่โต มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในสังคมว่าได้ไปเข้าร่วมหุ้นกับบริษัทด้วย เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี คนดัง
ต่างๆ 

แสดงหลักฐานให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับมาเช่น สมุดบัญชีเงินฝาก มียอดเงิน
หลายล้านบาท มีตัวเลขเงินไหลเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่าได้ประโยชน์มากมายมหาศาล
จริงๆ 

ใช้สื่อโฆษณาชวนเชื่อ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น เช่น โฆษณาในสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ 
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มีแผนการลงทุนและสัญญาร่วมทุนมาแสดงให้ดูท าให้เห็นภาพชัดเจนว่า ลงทุนน้อยได้
ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

จัดฉากให้มีการอบรมสัมมนาหรือแถลงข่าวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ จัดในโรงแรมชั้นหนึ่งที่
หรูหรา น่าเชื่อถือ เชิญคนดังมาร่วมงานมากมาย 

ใช้กระบวนการหว่านล้อมและกดดันให้เหยื่อรีบตัดสินใจ เช่น เชิญเข้าไปในศูนย์บริการ
ของบริษัท ให้เห็นบรรยากาศของความน่าเชื่อถือใช้ทีมงานจ านวนมาก มาห้อมล้อม ชักจูงให้หลงเชื่อ 
อ้างว่าทุกคนท าแล้วส าเร็จ ร่ ารวย พร้อมทั้งโชว์หลักฐานให้เหยื่อเชื่อ เกิดความโลภ หลังจากนั้น 
พยายามกดดันใหเ้หยื่อตัดสินใจ 

วิธีป้องกันการถูกหลอกจากแชร์ลูกโซ่ 
อย่ารีบตัดสินใจ อย่าเดินตามเกมของผู้ชักชวน ที่บอกว่าให้รีบตัดสินใจทันที เดี๋ยวนี้ ให้

หาทางหลีกเลี่ยงไปก่อน แล้วรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปปรึกษาผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ 
นายชนะเดช ทัพประพันธ์ นิติกรปฎิบัติการ ส่วนขายตรงและการตลาดแบบตรง ส านัก

กฎหมายและคดี ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้สัมภาษณ์ว่า ต้องตั้งค าถามหลายๆข้อ
แล้วแสวงหาค าตอบให้กระจ่าง เช่น บริษัทน่าเชื่อถือแค่ไหน จดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่า คนที่มา
ชวนเชื่อถือได้แค่ไหน ถูกหลอกมาหรือเปล่า ราคาสินค้ากับคุณภาพเหมาะสมไหม ต้นทุนสินค้าอยู่ที่
เท่าไหร่ขายของแพงไปไหม 

รวบรวมเอกสารทั้งหมดไปตรวจสอบและขอค าแนะน าจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุน 

คติเตือนใจ “อย่าโลภ อย่าเชื่อ อย่าลอง อย่าชวน อย่าหา” ปฎิบัติตาม 5  ค านี้อย่างมี
สติแล้วคุณจะปลอดภัยจากธุรกรรมฉ้อฉลแชร์ลูกโซ่ 

การตรวจสอบที่มาของบริษัทว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ 
1.  ไปตรวจสอบที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าบริษัทนี้ได้จดทะเบียน
หรือไม ่
2.  ไปตรวจสอบที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ว่า
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าล่วงหน้าหรือไม ่
3.  ไปตรวจสอบที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ว่าเป็นบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ 
4.  ไปตรวจสอบที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าเป็นสินค้าขึ้นทะเบียน
ถูกต้องหรือไม่ 
ถ้าพบเห็นการกระท าความผิดสามารถแจ้งเบาะแสไว้ได้ที่ 
สถานีต ารวจใกล้บ้านท่าน เรื่องการระดมทุนว่าตนเองพบเห็นหรือมีส่วนร่วมอย่างไร 
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ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แผนกขายตรงและตลาดแบบตรง 
กลุ่มป้องปราบการเงินนอกระบบ ส านักงานปลัดกระทรวง โทร 02-2739140 สายด่วน

การเงินนอกระบบ1359 
การร้องทุกข์..ฟ้องร้อง 
กรณีตกเป็นเหยื่อหรือถูกหลอกลวง ซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหาย เข้าแจ้งความได้ที่ 

ส านักงานคดีอาญาพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โทร 02-8319888 ต่อ 4014-5  
เอกสารหลักฐานต่างๆที่ควรเก็บไว้..หลังจากร่วมลงทุน 
หนังสือเรื่องหายนะเหยื่อแชร์ลูกโซ่ ให้ข้อมูลว่า ให้เก็บเอกสารจากการโฆษณาชวนเชื่อ

ธุรกิจต่างๆ ใบสมัครหรือแนะน าเป็นสมาชิก หนังสือสัญญาสมัครเป็นสมาชิก ใบจอง ใบเสร็จรับเงิน 
หรือแม้แต่ใบฝากเงิน ส่งเงินที่ผ่านธนาคารเพ่ือช าระค่าจองหรือค่าสมัคร อย่าทิ้งเด็ดขาด เอกสาร
หลักฐานทั้งหมดที่มีล้วนเป็นประโยชน์ในการด าเนินคดีของผู้เสียหายได้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะเอาผิดแชร์ลูกโซ่ คือ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน พ.ศ. 2527 และพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

ในพ.ร.บ.มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
ด าเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวน ให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขาย
ตรงหรือในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง โดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหา
ผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าว ซึ่งก าหนดจากจ านวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพ่ิมข้ึน  

มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจขายตรง เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 21 ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงต้องด าเนินกิจการให้เป็นไปตาม แผนการจ่าย
ผลตอบแทนของตนที่ได้ยื่นต่อนายทะเบียน ตาม มาตรา 38 

มาตรา 22 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเป็น
สมาชิก ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย หรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรงจากผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง ที่ไม่ใช่
ลูกจ้าง ในอัตราสูงกว่า ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  มาตรา 23 สัญญาระหว่างผู้จ าหน่ายอิสระกับผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ให้ท าเป็น
หนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละ เอียดดังต่อไปนี้ 

 (1)  เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนตามแผนการจ่ายผลตอบแทน 
 (2)  เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์

ส่งเสริมการขาย หรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
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 (3)  เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงจะรับซื้อสินค้า วัสดุอุปกรณ์
ส่งเสริมการขาย ชุดคู่มือ หรืออุปกรณ์ส่งเสริม ธุรกิจคืนจากผู้จ าหน่ายอิสระ ตลอดจนก าหนด
ระยะเวลาที่ผู้จ าหน่ายอิสระสามารถใช้สิทธิดังกล่าว 

สรุปตามพ.ร.บ.ก็คือว่า บริษัทที่จะประกอบธุรกิจขายตรงนั้นจะต้องจดทะเบียนให้
ถูกต้องตามข้อตกลงไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และต้องปฏิบัติตามกฎหมายใน
ทุกๆข้อ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นความผิด โดยเฉพาะเรื่องแผนการจ่ายผลตอบแทนต้องมีความชัดเจน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสัญญาระหว่างผู้จ าหน่ายอิสระกับผู้ประกอบธุรกิจต้องไปเป็นอย่างยุติธรรม
ทั้งสองฝ่าย 

ส่วนพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ได้บอกรายละเอียดไว้ใน 
มาตรา 4 ว่าผู้ใดโฆษณาหรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนหรือกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏ
แก่บุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปว่า ในการกู้ยืมเงิน ตนหรือบุคคลใดจะจ่ายหรืออาจจ่ายผลประโยชน์ตอบ
แทนให้ตามพฤติการณ์แห่งการกู้ยืมเงิน ในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ โดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าตน
หรือบุคคลนั้นจะน าเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินรายนั้นหรือรายอ่ืนมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือ
โดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า ตนหรือบุคคลนั้นไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบด้วย
กฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะน ามาจ่ายในอัตรานั้นได้ และในการนั้นเป็นเหตุให้
ตนหรือบุคคลใดได้กู้ยืมเงินไปผู้นั้นกระท าความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 

ผู้ใดไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช าระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ด าเนินการ หรือให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดด าเนินการ
โฆษณาประกาศหรือชักชวนประชาชนให้ลงทุน โดย 

(1)  ซื้อหรือขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งหรือหลายสกุล หรือ 
(2)  เก็งก าไรหรืออาจจะได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงิน ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนด้วย 
ซึ่งสรุปจากกรณีแชร์ลูกโซ่ที่แฝงมาในธุรกิจขายตรงนั้นก็คือว่า การชักชวนผู้อ่ืนให้มาร่วม

ลงทุนและได้ดอกเบี้ยต่อเดือน ต่อปี สูงกว่าที่สถาบันการเงินก าหนดไว้ปกติ และมีการชักจูงคนอื่นๆให้
มาเข้าร่วมมากกว่า 10 คน ถือว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ซึ่งมูลค่าความเสียหายสามารถ
ฟ้องร้องเป็นคดอีาญาได้ด้วย 

แต่ในอีกมุมของพ.ต.ท.ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญและร่วมร่างพ.ร.บ.ขายตรง
และตลาดแบบตรง และพนักงานสอบสวนผู้ช านาญการกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับผู้บริโภคบอกไว้ว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังมีช่องว่างตรงที่ว่า บทลงโทษนั้นน้อย ถ้าปรากฏว่า
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ท าผิดโทษอย่างมากท่ีสุดก็เสียค่าปรับไม่เกิน 300,000 บาท ถ้าไม่มีใบอนุญาตตามาตรา 20 โทษจ าคุก
ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท ถึงจะจ าคุกก็สามารถประกันตัวออกมาได้ 

ทางด้าน นายชนะเดช ทัพประพันธ์ นิติกรปฎิบัติการ ส่วนขายตรงและการตลาดแบบ
ตรง ส านักกฎหมายและคดี ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บอกไว้ว่า กฎหมายที่ต้อง
ปรับปรุงคือ ความชัดเจนเรื่องข้อตกลงของผู้ประกอบธุรกิจกับสมาชิกหรือผู้จ าหน่ายอิสระ ในเรื่อง
ของผลการจ่ายผลตอบแทน สินค้า และลักษณะการชวนคุยมาท าธุรกิจ แต่ในขณะนี้ยังแก้ไขอะไร
ไม่ได้ เพราะหลายๆเหตุผลกว่าทางสคบ.จะแก้ได้ก็สิ้นปี 2557  

“จ านวนแชร์ลูกโซ่ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆนั้นเป็นวงจร คือ เมื่อมีบริษัทใหญ่ๆคดีใหญ่โดนจับ พอ
ผ่านไปสัก 4-5 เดือนก็จะมีอีกบริษัทใหม่เกิดขึ้น ซึ่งทางสคบ.ก็ต้องรีบไปเพิกถอน เป็นลักษณะแบบนี้
ไปเรื่อยๆ ที่แชร์ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆนั้นมาจากการที่ประชาชนไม่มีความรู้ด้วย หรือบางคนมีแต่อยากเสี่ยง 
และคนไทยยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขายตรงอย่างแท้จริง ซึ่งขายตรงไม่ได้มีรายได้หลักจาก
คนที่มาสมัครต่อ แต่จะมีรายได้จากการแนะน าสินค้าและขยายธุรกิจเท่านั้น ถ้าตราบใดที่กฎหมายยัง
ไม่ถูกแก้ก็จะเป็นวงจรแบบนี้ไปอีกเช่นกัน” นายชนะเดชกล่าวย้ า ถึงปัญหาแชร์ลูกโซ่ที่ยังไม่มีทางออก 

ในการเลือกที่จะท าธุรกิจในแต่ละประเภท ต้องมีสติ ในการคิดวิเคราะห์ รวมถึงการตั้ง
ค าถามกับตนเองทุกครั้งว่า “ฉันท าได้ไหม” “มีอะไรอีกที่ฉันยังไม่รู้”  แม้ว่าจะมีกฎหมายมารองรับใน
เรื่องคดีในอดีตที่เคยเกิดขึ้น แต่ปัจจุบันกลับมีธุรกิจแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ กฎหมายที่มี
ควรปรับปรุงเรื่องอะไร ทางเจ้าหน้าที่รัฐควรจะดูแลเรื่องนี้อย่างไร ในเมื่อมูลค่าความเสียหายในแชร์
ลูกโซ่มีมูลค่าสูงมากบางตัวเป็นพันล้านบาท ซึ่งถือว่ามันเป็นภัยเงียบที่ประชาชนต่างไม่เคยรู้มาก่อน 
อย่างไรก็ตามควรรีบป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก เพราะแชร์ลูกโซ่ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ระดับประเทศก็ว่าได ้
 
ส่วนที่ 2 
วิเคราะห์งานออกแบบรูปเล่ม 

ในด้านการออกแบบรูปเล่มหนังสือ การเก็บข้อมูลต่างๆ จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ 
เนื้อหาในการออกแบบ และน ามาเป็นกรอบในการจัดทา หนังสือโดยมีโจทย์การออกแบบ (Design 
Brief) ดังนี้  
1.  โจทย์การออกแบบ (Design Brief) 

1.1.  ชื่อและชนิดของงานออกแบบ 
สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือเล่ม ชื่อ หนังสือสารคดี “เปิดโปง กลลวงแชร์ลูกโซ่” 
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1.2.  ลักษณะเนื้อหา 
หนังสือสารคดีเชิงข่าวมุ่งเน้นน าเสนอเรื่องราวของภัยแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมากับธุรกิจ

เครือข่าย เนื้อหาของหนังสือสารคดีจะมุ่งเน้นให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นว่าท าไมถึงยังมี
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้นและยังพบเห็นได้ทั่วๆไปในปัจจุบันทั้งๆที่มีกฎหมายรองรับ รวมไปถึงเสนอแนะ
วิธีการสังเกตุสิ่งปกติในธุรกิจเครือข่ายและสถานที่รับแจ้งเบาะแสอีกด้วย 

1.3.  กลุ่มเป้าหมาย 
บุคคลทั่วไป 

1.4.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหาแชร์ลูกโซ่ที่พบได้ในการใช้ชีวิตประจ าวัน เพื่อป้องกัน

และช่วยกันรณรงค์ไม่ให้มันเกิดขึ้น และให้ผู้อ่านตระหนักถึงภัยที่แอบแฝงมากับธุรกิจเครือข่ายแก่
ตนเองและผู้อ่ืน 

1.5.  ความคิดรวบยอด 
เปิดโปงกลลวงแชร์ลูกโซ่ เน้นตีแผ่ข้อเท็จจริงและหลักฐานจากแหล่งข่าว เพ่ือเจาะลึก

และแตกต่างจากข่าวทั่วๆไป 
1.6.  เหตุผลสนับสนุนความคิด 

การที่มีกฎหมายมารองรับทั้งพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง 2545 และพ.ร.ก.การ
กู้ยืมและฉ้อโกงเงินประชาชน 2527 แต่ในทุกๆปีจ านวนแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมากับธุรกิจเครือข่ายกลับ
มีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ 

1.7.  อารมณ์และโทนสี 
ใช้โทนสีน้ าเงิน ใช้ภาพถ่ายและอินโฟกราฟฟิกเป็นภาพประกอบ 

2.  การจัดท าแม่แบบ (Template)  
การจัดท าแม่แบบ (Template) เป็นการประกอบแนวคิดด้านเนื้อหาที่ได้จัดท า เป็นหุ่น

เล่ม และแนวคิดรูปเล่มที่ได้ออกแบบเป็นต้นร่างเข้าด้วยกัน  มีการตั้งค่าต่างๆ อาทิ ความกว้างของ
คอลัมน์ ช่องไฟ ช่องว่างระหว่างบรรทัด ฯลฯ เพ่ือใช้ในการนา เนื้อหา ภาพ และกราฟิกต่าง ๆ มาจัด
ลงในขั้นตอนต่อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-1 แบบร่างหนังสือ 
 

 
ภาพที่ 5-2 ปกหน้าและหลัง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-3 ปกใน หน้าเครดิต 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-4 ค าน า สารบัญ 

 
ภาพที่ 5-5 หน้าเปิดบท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-6 จัดหน้าบทน า 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-7 จัดหน้าบทที่ 1 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-8 จัดหน้าบทที่ 1-2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-9 จัดหน้าบทที่ 2 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-10 จัดหน้าบทที่ 2-2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-11 จัดหน้าบทที่ 3 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



108 

 

 
ภาพที่ 5-12 จัดหน้าบทที่ 3-2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-13 จัดหน้าบทที่ 4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-14 จัดหน้าบทที่ 4-2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

โครงการจัดท าหนังสือสารคดีเชิงข่าว “ตีแผ่ปัญหาในธุรกิจเครือข่าย” มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายและปัญหาหลักที่เกิดขึ้นซึ่งแอบแฝงมาในธุรกิจ
เครือข่าย อีกทั้งท าความเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายอย่างรอบด้านและเป็นกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแชร์
ลูกโซ่ที่แอบแฝงมากับธุรกิจเครือข่ายที่มีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาส าคัญที่ควรศึกษาไว้
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและการประกอบธุรกิจ โดยเน้นให้ข้อมูลในเรื่องกลวิธีการด าเนินธุรกิจที่
ผิดกฎหมาย รวมทั้งน าเสนอเรื่องจริงจากผู้เสียหายในคดีแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมากับบริษัทตะเกียง
น้ ามันหอมระเหยที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นที่สนใจ 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการด าเนินการจัดท าหนังสือสารคดีเชิงข่าว ได้ท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
เครือข่าย และแชร์ลูกโซ่ โดยสัมภาษณ์จากแหล่งข้อมูลดังนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเครือข่ายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ,เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ป้องปรามการเงินนอกระบบส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับเรื่องสถิติและตัวอย่างของกรณี
แชร์ลูกโซ่ที่ผ่านมา,พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เกี่ยวกับตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นในแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมา
ในธุรกิจเครือข่าย,ทนายผู้ที่รับท าคดี เกี่ยวกับการด าเนินคดีของผู้เสียหาย และผู้เสียหายทั้งหมด 
เกี่ยวกับมูลค่าการลงทุน รวมทั้งกฎหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กระบวนการต่างๆที่ได้กล่า วมาใน
ข้างต้น น าไปสู่กระบวนการผลิตงานเขียนเชิงสารคดีเชิงข่าวและการออกแบบหนังสือ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น ด้านงานออกแบบผู้จัดท าได้วางแบบแผนหนังสือเล่ม(Stylebook) 
โดยเลือกใช้ลักษณะงานออกแบบที่ดูน่าเชื่อถือ โดยตัวอักษรที่เป็นทางการ เพื่อให้เข้ากั บการเป็น
หนังสือสารคดีเชิงข่าว 

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และท าอินโฟกราฟฟิกประกอบ พร้อมมีภาพ
จากแหล่งข่าวบางส่วน ซึ่งน ามาออกแบบจัดท าเป็นหนังสือสารคดีเชิงข่าว “ตีแผ่ปัญหาในธุรกิจ
เครือข่าย” จ านวน 3 เล่ม ขนาด 15x19 เซนติเมตร จ านวน 120 หน้า ปกอ่อน กระดาษปอนด์ พิมพ์ 
4 สี ในบางหน้า และขาวด าในหน้าที่มีเนื้อหา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อภิปรายผล  
ส าหรับผลการประเมินจากกลุ่มเป้าหมายที่อ่านหนังสือเล่มนี้จ านวน 22 คน โดยมีอายุ

ตั้งแต่ 19ปี - มากกว่า 30 ปีขึ้นไป เพศชาย 5 คน เพศหญิง 17 คน สามารถสรุปผลและคิดค่าช่วง
คะแนนได้ โดยวิธีการคิดค่าช่วงคะแนนดังต่อไปนี ้การคิดค่าช่วงคะแนน  

การคิดค่าช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด  

ช่วงช้ันที่ต้องการ =  
                     = 0.8 ปัดเป็น 1 
ดังนั้น  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 คือ ระดับน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.59 คือ ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 คือ ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 คือ ระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 คือ ระดับมากที่สุด 
แบบสอบถาม ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ 
 

ตารางที่ 6-1 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือในด้านเนื้อหา 

 
ความพึงพอใจที่มีต่อ

เนื้อหา 

 
มากที่สุด 

(5) 

 
มาก 
(4) 

 
ปานกลาง 

(3) 

 
น้อย 
(2) 

 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
ค่าเฉลี่ย 

ความน่าสนใจของชื่อ
เรื่อง 

4 
18.18% 

13 
59.09% 

5 
22.73% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

3.95 

ความน่าสนใจของ
เนื้อหา 

5 
22.73% 

14 
63.64% 

3 
13.64% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4.09 

ภาษาที่ใช้ในเนื้อเรื่อง 
เข้าใจง่าย 

4 
18.18% 

16 
72.73% 

2 
9.09% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4.09 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความพึงพอใจที่มีต่อ

เนื้อหา 

 
มากที่สุด 

(5) 

 
มาก 
(4) 

 
ปานกลาง 

(3) 

 
น้อย 
(2) 

 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
ค่าเฉลี่ย 

ประโยชน์ที่ได้รับจาก
เนื้อหา 

10 
45.45% 

10 
45.45% 

2 
9.09% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4.36 

ความเหมาะสมของ
วิธีการเล่าเรื่องกับ

ภาพประกอบ 

4 
18.18% 

14 
63.64% 

4 
18.18% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4.00 

เนื้อหาช่วยให้มีความรู้
ต่อการป้องกันภัยแชร์

ลูกโซ ่

11 
50.00% 

10 
45.45% 

1 
4.55% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4.45 

 
สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี ้ 
ความน่าสนใจของชื่อเรื่อง = 3.95 หรือ ความพึงพอใจระดับ “มาก” 
ความน่าสนใจของเนื้อหา = 4.09 หรือ ความพึงพอใจระดับ “มาก” 
ภาษาที่ใช้ในเนื้อเรื่อง เข้าใจง่าย = 4.09 หรือ ความพึงพอใจระดับ “มาก” 
ประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหา = 4.36 หรือ ความพึงพอใจระดับ “มาก” 
ความเหมาะสมของวิธีการเล่าเรื่องกับภาพประกอบ = 4.00 หรือ ความพึงพอใจระดับ 

“มาก” 
เนื้อหาช่วยให้มีความรู้ต่อการป้องกันภัยแชร์ลูกโซ่ = 4.45 หรือ ความพึงพอใจระดับ 

“มาก” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 6-2 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบจัดหน้า 

 
ความพึงพอใจที่มีต่อ
การออกแบบและจัด

หน้า 

 
มากที่สุด 

(5) 

 
มาก 
(4) 

 
ปานกลาง 

(3) 

 
น้อย 
(2) 

  
น้อย
ที่สุด 

(1) 

 
ค่าเฉลี่ย 

ความน่าสนใจของปก
หนังสือ  

2 
9.09% 

12 
54.55% 

7 
31.82% 

1 
4.55% 

0 
0.00% 

3.68 

การออกแบบจัดหน้ามี
ความเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

5 
22.73% 

8 
36.36% 

8 
36.36% 

1 
4.55% 

0 
0.00% 

3.77 

ภาพประกอบสวยงาม 

6 
27.27% 

8 
36.36% 

7 
31.82% 

1 
4.55% 

0 
0.00% 

3.86 

ความเหมาะสมต่อการ
เลือกใช้ขนาดตัวอักษร 

5 
22.73% 

13 
59.09% 

3 
13.64% 

 

1 
4.55% 

 

0 
0.00% 

 

4.00 

โทนสีของเล่มมีความ
เข้ากัน 

4 
18.18% 

10 
45.45% 

 

5 
22.73% 

3 
13.64% 

 

0 
0.00% 

 

3.68 

 
สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี ้ 
ความสวยงามโดยรวม = 3.68 หรือ ความพึงพอใจระดับ “มาก” 
ความน่าสนใจของหนังสือ = 4.05 หรือ ความพึงพอใจระดับ “มาก” 
คุณภาพโดยรวมของหนังสือ = 4.09 หรือ ความพึงพอใจระดับ “มาก” 
ความมีคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากหนังสือ = 4.50 หรือ ความพึงพอใจระดับ “มาก

ที่สุด” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 6-3 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของหนังสือ 

ความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณภาพโดยรวมของ

หนังสือ 

 
มากที่สุด 

(5) 

 
มาก 
(4) 

 
ปานกลาง 

(3) 

 
น้อย 
(2) 

  
น้อย
ที่สุด 
(1) 

 
ค่าเฉลี่ย 

ความสวยงามโดยรวม 

1 
4.55% 

13 
59.09% 

 

8 
36.36% 

 

0 
0.00% 

 

0 
0.00% 

 

3.68 

ความน่าสนใจของหนังสือ 

6 
27.27% 

11 
50.00% 

 

5 
22.73% 

 

0 
0.00% 

 

0 
0.00% 

 

4.05 

คุณภาพโดยรวมของ
หนังสือ 

5 
22.73% 

14 
63.64% 

3 
13.64% 

0 
0.00% 

 

0 
0.00% 

 

4.09 

ความมีคุณค่าของหนังสือ  

12 
54.55% 

9 
40.91% 

1 
4.55% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4.50 

 
สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้  
ความสวยงามโดยรวม = 3.68 หรือ ความพึงพอใจระดับ “มาก” 
ความน่าสนใจของหนังสือ = 4.05 หรือ ความพึงพอใจระดับ “มาก” 
คุณภาพโดยรวมของหนังสือ = 4.09 หรือ ความพึงพอใจระดับ “มาก” 
ความมีคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากหนังสือ = 4.50 หรือ ความพึงพอใจระดับ “มาก

ที่สุด” 
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โครงการจัดท าหนังสือสารคดีเชิงข่าว “ตีแผ่ปัญหาในธุรกิจเครือข่าย” มีการจัดท าเนื้อหา
ที่เรียบเรียงมาจากการสัมภาษณ์บุคคล และการสืบค้นข้อมูลจากต ารา เอกสารวิชาการ 

1.  แนวความคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ แนวคิดนี้สามารถน ามาใช้ได้โดยให้ผู้เขียนมีการ
เตรียมตัวและค าถามก่อนการเข้าไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวทุกครั้ง มีการวางแผนในเรื่องรายละเอียดของ
แหล่งข่าว เกี่ยวกับพื้นฐานของแหล่งข่าวอย่างละเอียดจะได้เป็นความรู้เบื้องเพื่อการพูดคุยและการ
สัมภาษณ์ นอกจากตัวแหล่งข่าวแล้วยังต้องศึกษาความรู้เกี่ยวหน่วยงานที่แหล่งข่าวอยู่อีกด้วย 
วางเป้าหมายในการสัมภาษณ์ว่าเราต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวการวิเคราะห์เรื่องใดหรือด้านไหน เพราะ
จะท าให้ไม่ต้องเสียเวลาในการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งที่ออกไปสัมภาษณ์ 

2.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรง ความรู้นี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องความรู้ความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจที่ถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกประเด็นที่จะมา
น าเสนอและเขียนเป็นสารคดีเชิงข่าว อาทิ ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่แฝงมาในธุรกิจเครือข่าย สามารถ
ตรวจสอบว่าบริษัทใดเข้าข่ายความเสี่ยงในการท าแชร์ลูกโซ่ การประกอบธุรกิจของนักธุรกิจอิสระ
เป็นไปตามปรัชญา แนวคิด และจรรยาบรรณในการท าธุรกิจหรือไม่ หรือว่าการใช้กลยุทธ์ใดการชักจูง 
โน้มน้าวประชาชนให้เข้ามาท าธุรกิจ 

3.  ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้นี้สามารถช่วยให้ความมั่นใจกับผู้เขียนว่ากรณี
แชร์ลูกโซ่ของคดีนี้ผิดไปตาม พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ในมาตราใดและ
ว่าด้วยเรื่องอะไรบ้าง พร้อมกับการศึกษาเกี่ยวกับข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ
เครือข่าย ว่ามีกรณีหรือเหตุการณ์ใดที่เกี่ยวกับตามพระราชบัญญัตินี้ และสามารถน าเป็นความรู้
พื้นฐานในการประกอบการหาข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องอื่นๆอีกด้วย จากพระราชก าหนดกู้ยืมเงินที่เป็น
การฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 นี้สามารถน ามาศึกษาเป็นความรู้ในประเด็นที่เป็นแชร์ลูกโซ่ที่แฝงมา
ในธุรกิจเครือข่าย โดยจะมีเรื่องระบบการเงินและดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  

4.  แนวความคิดเกี่ยวกับสารคดี ประเภทสารคดีที่เกี่ยวข้องในงานจุลนิพนธ์นี้คือ สารคดี
เชิงข่าว ผู้จัดท าได้ยึดแนวทางเพื่อเนื้อหาในการเขียนเป็นไปในรูปแบบของสารคดีสามารถเรียบเรียง
เนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ และไม่ละเมิดสิทธิของแหล่งข่าวผู้เสียหาย น าเสนอข้อมูลผ่านข้อเท็จจริงกับ
สิ่งที่ เกิดขึ้นในธุรกิจเครือข่าย โดยรูปแบบของสารคดีเป็นสารคดีเชิงข่าวที่ เน้นผลกระทบของ
ประชาชนเป็นหลัก ในการออกแบบการเล่าเรื่องในรูปแบบสารคดีเพื่อช่วยให้เนื้อหามีความน่าสนใจ 
และดึงดูดใจผู้อ่าน โดยที่เนื้อหายังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นส าคัญ องค์ประกอบของเรื่องเล่า ระบุว่าต้องมีการวางโครงเรื่อง จากการเริ่มต้น การพัฒนา
เหตุการณ์ ซึ่งความขัดแย้งจะเป็นตัวแปรที่ท าให้เรื่องเกิดความน่าสนใจ ภาวะวิกฤต ที่เป็นจุดเข้มข้น
ที่สุดของเรื่อง ภาวะคลี่คลายปัญหา และการยุติเรื่องราว ทางผู้จัดท าได้วางโครงเรื่องตามแนวคิดนี้  
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ท าให้เนื้อหามีความต่อเนื่องกันของเหตุการณ์ด้านงานออกแบบผู้จัดท าได้วางแบบแผนหนังสือเล่ม 
(Stylebook) โดยค านึงถึงลักษณะงานที่เป็นไปในสารคดีเชิงข่าว 

1.  แนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ ควรค านึงถึงรูปลักษณ์ที่จะส่งเสริมงาน
เขียนในแต่ละประเภท โดยค านึงถึงกลุ่มผู้อ่านเป็นหลัก เป็นแนวทางในการการออกแบบจะได้เป็นที่
ดึงดูดใจ และจดจ าของผู้อ่านผู้จัดท า เลือกใช้ลักษณะตัวอักษร(Typography) ที่อ่านสบายตา ส่วน
อินโฟกราฟฟิก หน้าปก และตัวเล่ม ใช้สีโทนเดียวกันคือสีน้ าเงิน ที่เป็นการบอกถึงการท าธุรกิจ  
 
ข้อจ ากัด 

ในเรื่องข้อมูลของแหล่งข่าวที่บางรายไม่กล้าที่จะเผยถึงขั้นตอนการฉ้อฉลของมิจฉาชีพ 
บางรายถูกตามตัว จึงต้องระวังตนเองให้ปลอดภัยและระมัดระวังเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญ และ
ในเรื่องของภาพถ่ายนั้นหายากและมักใช้ไม่ได้ผลเพราะเป็นการบรรยายแบบอธิบายจึงใช้การท าอินโฟ
กราฟฟิกประกอบเพ่ิมเติม  
 
ข้อเสนอะแนะ 

โครงการจัดท าหนังสือสารคดีเชิงข่าว “ตีแผ่ปัญหาในธุรกิจเครือข่าย” มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อ่านรู้เท่าทันกระบวนการของมิจฉาชีพที่แอบแฝงมาในธุรกิจเครือข่าย เนื่องจากปัจจุบันมี
ธุรกิจเครือข่ายเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากพร้อมๆกับปัญหาที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน นับตั้งแต่อดีตเรื่องแชร์
แม่ชม้อยจนมาถึงปัจจุบันก็มีคดีแชร์ลูกโซ่ที่แฝงมากับธุรกิจเครือข่ายเกิดขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ได้เกรงกลัว
กฎหมาย  

ในการด าเนินโครงการเกี่ยงกับเรื่องผลกระทบของผู้เสียและผู้ ถูกกล่าวหา ต้องอาศัย
ความกล้า ความจริงใจและความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นสิ่งส าคัญ เพราะแหล่งข่าวจะกล่าวถึงปัญหาเรื่อง
แชร์ตะเกียงน้ ามันหอมระเหยล้วนแล้วมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องขอเอกสารหลักฐานจาก
แหล่งข่าวมาประกอบในการด าเนินโครงการ แม้จะมีอุปสรรคกับแหล่งข่าวและภาพที่จะใช้บ้างแต่การ
เอาใจใส่ การกล้าเจรจาขอข้อมูลตามสถานที่ทางราชการต่างๆสามารถท าให้ข้อมูลแน่นและรอบด้าน
มากขึ้น  

นอกจากนี้ โครงการนี้ได้จัดท าขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางแชร์ลูกโซ่ ทางธุรกิจเครือข่าย 
ทางการเงินนอกระบบ ทางกฎหมาย ทางทนายและผู้เสียหาย ซึ่งถือว่าเกือบจะครบทุกหน่วยงาน แต่
อย่างไรก็ตามผู้จัดไม่สามารถด าเนินงานและติดต่อไปทางบริษัทผู้ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงประชาชนไปได้ 
เพราะประธานกรรมการบริษัทได้เดินทางออกจากนอกประเทศและบริษัทก็ได้ปิดตัวลงไปตั้งแต่ปี 
2555 และในส่วนของแหล่งข่าวหลายๆคน ผู้จัดท ายังไม่สามารถเจาะลึกเรื่องผลกระทบถึงมูลค่าความ
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เสียหายของแต่ละคนที่ส่งผลกระทบถึงหนี้สินและดอกเบี้ยได้ เนื่องจากระยะเวลาและขอบเขตของ
การด าเนินงาน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถน าไปพัฒนาให้เกิดความหลากหลายในการด าเนินโครงการที่เป็น
ประโยชน์และความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้ 
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