
 

ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่คืออะไร 

อรรถพล คูหเจริญ 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์

ธุรกิจประเภทนี้มีวิวัฒนาการมาจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่ และจะแตกต่างจากธุรกิจขายตรงโดยทั่วไป 
เพียงแต่ได้เปลี่ยนวิธีการและรูปแบบในการด าเนินการ โดยจะมีการชักชวนให้ประชาชนมาสมัครเป็นสมาชิก
เข้าร่วมเป็นเครือข่าย และสัญญาว่าจะให้ประโยชน์ตอบแทนจากการชักจูงผู้อ่ืนให้เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายด้วย 
โดยธุรกิจประเภทดังกล่าวไม่ได้สนใจที่จะจ าหน่ายสินค้าหรือบริการไปสู่ผู้บริโภคแต่อย่างใด  แต่จะเอาสินค้า
หรือบริการมาใช้บังหน้าในการประกอบธุรกิจเท่านั้น ประกอบกับธุรกิจนี้จะมีการโฆษณาชวนเชื่อและอวดอ้าง
สรรพคุณสินค้าจนเกินจริง และมีการแอบอ้างบุคคลส าคัญเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือจนท าให้เกิดความน่าสนใจ
ในการที่จะเข้ามาลงทุนด้วย 

ลักษณะของธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่  

1. มีการชักชวนประชาชนให้สมัครเป็นสมาชิกให้ร่วมเข้าเป็นเครือข่าย โดยจะไม่มุ่งเน้นในการ
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ  

2. ผลตอบแทนจากธุรกิจประเภทดังกล่าวมาจากการหาสมาชิกมาเข้าร่วมลงทุนเพ่ิม ไม่ได้มาจากการ
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการแต่อย่างใด  

3. ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่จะมีการเก็บค่าสมัครสมาชิกค่อนข้างสูง และจะมีการให้ซื้อ
สินค้าท่ีมีคุณภาพต่ า  

4. มีการด าเนินงานอย่างเป็นขบวนการ มีแม่ทีมในการออกหาสมาชิกเพ่ิม  

ธุรกิจขายตรงแตกต่างจากแชร์ลูกโซ่อย่างไร  



หลังจากแชร์ลูกโซ่ได้ระบาดอย่างหนักเมื่อประมาณยี่สิบปีก่อนและเข้ามาแฝงอยู่ในธุรกิจขายตรงใน
ปัจจุบันซึ่งกลายเป็นภาพซ้อนที่ท าให้เกิดความไม่ชัดเจน ว่าธุรกิจขายตรงแตกต่างกับแชร์ลูกโซ่อย่างไร ซึ่งหาก
เป็นธุรกิจ แชร์ลูกโซ่ธรรมดาก็เป็นเรื่องที่สามารถท าความเข้าใจได้ไม่ยาก เพราะจะมีการล่าหัวคิวหรือลงทุน
แล้วรอรับส่วนแบ่งกันตรงไปตรงมาแทบไม่มี สินค้าหรือท าธุรกิจกันจริงตามที่กล่าวอ้าง ในขณะอีกด้านหนึ่ง 
แชร์ลูกโซ่ที่แฝงตัวเข้ามาในระบบธุรกิจขายตรงจะท ากันอย่างแนบเนียน พัฒนาไปจากแชร์ลูกโซ่แบบธรรมดา
มากโดยท าเหมือนว่าเป็นบริษัทขายตรงที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย แต่แท้ที่จริงแล้วได้สร้างเงื่อนไขที่เป็นการเอา
รัดเอาเปรียบขึ้นมาใหม ่ดูผิวเผินเหมือนไม่ใช่การระดมเงินหรือหลอกล่อเอาผลประโยชน์ แต่แท้ที่จริงแล้วเป็น
การดึงเม็ดเงินโดยผ่านกระบวนการหาสมาชิก ด้วยการจ่ายผลตอบแทนที่สูงเกินความเป็นจริงทางธุรกิจ และ
ไม่ได้มีเจตนาจะขายสินค้าอย่างเป็นธรรม 

ข้อแตกต่างระหว่างการขายตรงที่ถูกกฎหมายกับธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่  

1. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  

- ธุรกิจขายตรงที่ถูกกฎหมาย ค่าธรรมเนียมในการเริ่มต้นธุรกิจมีอัตราไม่สูงมาก เป็นค่าสมัคร   
จ่ายเพื่อเอกสารคู่มือ ความรู้ เอกสารอบรมและผลิตภัณฑ์ตัวอย่างสินค้าเท่านั้น  

- ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสูง ผู้สมัครจะถูกหลอกให้จ่าย  ค่า
ฝึกอบรมและซื้อสินค้าเกินความต้องการซึ่งอาจมาในรูปสินค้าเป็นส่วน ใหญ ่และรายได้ของผู้ที่อยู่ในระบบและ
ผลก าไรของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการรับสมาชิกใหม่  

2. สินค้าและบริการ  

- ธุรกิจขายตรงที่ถูกกฎหมาย สินค้าจะมีคุณภาพสูง ยอดขายจะมาจากการจ าหน่ายสินค้า  
และจะเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ และจะมีการรับประกันสินค้าโดยการคืนเงิน และจะมีการ
เปลี่ยนสินค้าหรือขายสินค้าคืนบริษัทได้  

- ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ ไม่มีการรับรองเรื่องคุณภาพสินค้า และไม่มีการสนใจ  
ในการขายและไม่มีนโยบายซื้อสินค้ากลับคืนเพราะอาจท าให้ระบบแชร์ลูกโซ่ล้มได้  

3. การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน  

- ธุรกิจขายตรงที่ถูกกฎหมาย การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจะขึ้นอยู่กับการท างานของคนขาย  และ
ยอดขาย ซึ่งหมายถึงรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนมาจากการขายสินค้า  

- ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนมาจากการหาสมาชิกใหม่  

4. ความก้าวหน้าของธุรกิจ  



- ธุรกิจขายตรงที่ถูกกฎหมายมีโอกาสเติบโตได้เสมอ ผู้บริโภคจะมีการซื้อสินค้าซ้ า เพราะพอใจใน
สินค้า บริษัทจึงสามารถออกสินค้าใหม่เพ่ือขยายตลาดได้ มีตัวแทนขายตรงหรือผู้จ าหน่ายอิสระที่ขายสินค้า
เพ่ือสร้างรายได้  

- ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ เน้นการหาสมาชิกใหม่โดยไมสนใจการขายสินคาหรือบริการ
หลังการขาย โอกาสที่ธุรกิจจะล้มมีค่อนข้างสูง เพราะเมื่อด าเนินการไประยะหนึ่งจะไม่มีสมาชิกเข้าร่วมลงทุน  
ส่งผลให้ไม่มีเงินจ่ายหมุนเวียนในระบบธุรกิจและระบบปิระมิดจะล้มในที่สุด  

5. การได้ความคุ้มครองทางกฎหมาย  

- ธุรกิจขายตรงที่ถูกกฎหมาย ผู้บริโภค ผู้ขาย และบริษัทขายตรงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
(พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545) ซึ่งผู้ประกอบการที่จะท าธุรกิจขายตรงจะต้องขอจด
ทะเบียน ณ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

- ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ เป็นระบบที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย 

ประเภทของธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่  

1. ประเภทแรก คือ บริษัทที่มองเห็นค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ แม้ว่าจะมีสินค้าอุปโลกน์ขึ้นมา 
แต่ลักษณะการแนะน าคนเข้ามาสมัครจะระบุอย่างชัดเจนว่า จะได้ส่วนแบ่งจากการหาสมาชิก ซึ่งลักษณะแบบ
นี้ จะสังเกตได้ง่าย เช่น สินค้าไม่มีคุณภาพ สถานที่และเอกสารต่างๆ ไม่มีมาตรฐาน หากจะมองกันไปที่
กระบวนการท าตลาดแล้วจะเห็นได้ว่าไม่ได้น าเสนอสินค้ามากนัก ไม่ได้สาธิตสินค้ากันอย่างจริงจัง  มีสินค้าอยู่
ไม่กี่รายการ นอกจากไม่ได้พูดถึงตัวสินค้าอย่างจริงจังแล้ว ยังเน้นการน าเสนอแผนการตลาดเป็นการล่าหัวคิว 
โดยเน้นรายได้กันเป็นสัปดาห์หรือเป็นรายวัน และยังไม่มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพสมาชิกในการท า
ตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  

2. ประเภทที่สอง คือ บริษัทประกอบธุรกิจขายตรงในระบบหลายชั้นที่ถูกกฎหมาย มีการสร้างบริษัท
ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะแตกต่างจากประเภทแรกทั้งในเรื่องของสถานที่  หรือเอกสารหลักฐานจะมีครบถ้วน
สมบูรณ์ ซึ่งดูผิวเผินภายนอกแล้วมีความน่าเชื่อถือมาก แม้แต่ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกอย่าง
ล้วนดูมีคุณภาพทั้งสิ้น และบริษัทยังมีแผนการตลาดที่ดึงดูดใจคน โดยจะมีแผนการตลาด 2 แบบ ให้สามารถ
ท าแบบที่ถูกกฎหมายก็ได้ หรือเป็นการล่าหัวคิวเต็มตัวก็ได้  

ในปัจจุบันมีบริษัทหลายบริษัทที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการตลาดที่ถูกกฎหมายได้ตามยอด จึง
เปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมแผนการตลาดลักษณะแชร์ลูกโซ่โดยเปิดซ้อนขึ้นมาอีกแผนหนึ่ง ซึ่งหากผู้ที่ไม่มีความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในเรื่องธุรกิจขายตรงเป็นอย่างดี ก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวได้ 

หลักการของแชร์ลูกโซ่  



1. ก าไรสูงอย่างไม่น่าเชื่อ: ไม่มีแชร์ลูกโซ่รายไหนที่ให้ผลตอบแทนน้อยๆ เพราะธุรกิจที่เราจะเข้าไป
ลงทุนเป็น "ธุรกิจมหัศจรรย์" ท าก าไรได้เป็นกอบเป็นกรรม อุ้ย! เป็นกอบเป็นก า อย่างที่ไม่มีใครในโลกจะ
ปฏิเสธผลก าไรที่แสนจะงดงามแบบนั้นได้ลงคอ 

2. ไม่มีแชร์ลูกโซ่รายไหนที่ให้ผลตอบแทนช้า: เพราะถ้าได้เงินช้ามันก็ไม่ใช่ธุรกิจมหัศจรรย์น่ะสิ แถม
ยังอาจจะไม่ทันอกทันใจนักลงทุนที่อยากเห็นเงินก้อนโตภายในเวลาไม่กี่เดือน เพราะฉะนั้น ค าโฆษณาชวนเชื่อ
ที่ได้ยินกันบ่อยๆ ก็หนีไม่พ้น 

3. ไม่ต้องลงแรง แค่ลงเงิน: ไม่มีแชร์ลูกโซ่รายไหนที่บอกว่า คิดจะลงทุนต้องท างานหนักเพ่ือให้ได้
ก าไร แต่ดูเหมือนว่าเงินจะงอกเงยออกมาอย่างรวดเร็วจนเก็บเกี่ยวกันแทบไม่ทัน ทุกอย่างดูง่ายดาย ไม่ต้องใช้
แรงกาย ไม่ต้องขายสินค้า เพียงแต่ต้องใช้ "เงินต่อเงิน" 

4. เงินเก่าจ่ายเงินใหม่ : ไม่มีเจ้ามือแชร์ลูกโซ่รายไหนที่ได้เงินงวดแรกแล้วเชิดหนีไป แต่จะ"วางเหยื่อ
ล่อ" ให้เข้ามาติดกับดักกันมากๆ แล้วค่อยชิ่งหนี เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม เพราะฉะนั้น คนลงทุนในช่วงแรกจะ
ได้ก าไรจริง ได้จับเงินจริง แล้วมิจฉาชีพพวกนี้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้กับนักลงทุน ถ้าไม่ใช่น าเงินของคนที่
เข้ามาใหม่จ่ายให้คนที่เข้ามาก่อน เพราะฉะนั้นพวกนี้จึงพยายามให้เราไปชักชวนญาติพ่ีน้องเข้ามาติดบ่วงกัน
ถ้วน หน้า ขณะที่เราก็คนไทยน้ าใจดีเห็นการลงทุนที่ก าไรดี ก าไรเร็ว ก็อยากให้ญาติมติรได้รวยเหมือนๆ กัน ไป
ชักชวนกันมาท้ังหมู่บ้าน แล้วก็พากันล่มจมไปตามๆ กัน เพราะกว่าจะรู้ตัวเจ้ามือใหญ่ก็หายเข้ากลีบเมฆไปแล้ว 

5. อาศัยจุดอ่อนเรื่องความโลภของคนเป็นเหตุ : ไม่มีแชร์ลูกโซ่แบบไหนเข้ามาท าอันตรายเราได้ ถ้า
เราไม่มี "ความโลภ" เพราะเมื่อความโลภเข้าครอบง าจะท าให้สายตาพร่ามัว ไม่ติดใจสงสัยว่าผลก าไรมากมาย
มหาศาลที่เขายกขึ้นมาหลอกล่อเรานั้นมันท าได้จริงหรือไม่ เหยื่อแชร์ลูกโซ่มักจะมีเหตุผลอยู่ไม่กี่ข้อที่ท าให้
หลวมตัว แต่จะมีก่ีคนที่ยอมรับว่า ที่หลงเป็นเหยื่อเพราะ "ความโลภ" ซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในฉับพลันที่ได้รับ
การชักชวนให้ร่วมขบวนการ เพราะแรกๆ อาจจะไม่เชื่อ แต่พอเห็นเพ่ือนเขาได้เงินกันจริงๆ ก็อดไม่ได้ที่จะ
อยากได้บ้าง ลองถอยออกมาหนึ่งก้าวแล้วถามตัวเองว่า "ในโลกนี้มันจะมีการลงทุนอะไรที่ให้ผลตอบแทนดี
ขนาดนั้น" แต่ถ้าถอยออกมาแล้ว สายตายังไม่ปรับโฟกัสให้ดีขึ้น ก็ปรึกษาผู้รู้ ได้แก่... 

 กลุ่มงานป้องปรามการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง สายด่วน 1359  

 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สายด่วน 1166  

 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หมายเลขโทรศัพท์ 022193600  

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 029136789 และ 028319888 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่มา: 1359.in.th 


