
       

        

รายงานพฤติกรรม/รูปแบบการหลอกลวงปัจจุบัน 

ข้อมูลของหน่วยงาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
 

ที่มา : ในปัจจุบันสภาพสังคมมีความสลับซับซ้อนมาก อาชญากรรมประเภทฉ้อโกงมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้ว่าการฉ้อโกงในบางรูปแบบอาจจะมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันกับที่เคยปรากฏในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่ก็มีการสร้างเครือข่ายองค์การอาชญากรรม หรือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการฉ้อโกงอันท าให้มี
ประชาชนที่ไม่รู้เท่าทัน ก็จะหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อมากข้ึน ก่อความเสียหายอย่างมากทั้งแก่บุคคล สังคม และประเทศชาติ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือรู้จักวิธีกลโกงหรือวิธีการหลอกลวง ในรูปแบบต่างๆ ขอสังคมที่เกิดขึ้นในสถนการณ์ปัจจุบัน เพ่ือหาแนวทาง/วิธีป้องกันไม่ให้เกิด ขึ้นกับประชาชน 
และประเทศชาติ  
 

ประเด็น รูปแบบ/พฤติกรรม พื้นที่ที่พบ 

๑. การให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนซึ่ง
มีความเสี่ยงในการถูกหลอกลวง หรือชักจูง 

     กลุ่มคนที่แสวงหาผลประโยชน์จะอาศัยความไม่รู้เท่าทัน
กฎหมายของผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ ชาวบ้านที่อาศัยในพ้ืนที่
ชนบทหรือชายแดน เพ่ือหลอกลวงหรือชักจูงให้ท านิติกรรม เช่น
กู้ ยืม เ งินแบบผลัดกันค้ าประกัน ,  ตัด ไม้หวงห้ าม โดยให้
ค่าตอบแทนสูง หรือซื้อขายที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ  

ประชาชนในพ้ืนที่ชนบทหรือชายแดน และ
บุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ เช่น อ.แม่สอด จ.ตาก, 
อ.ปางมะผ้ า จ .แม่ ฮ่องสอน และ อ.งาว  
จ.ล าปาง เป็นต้น 

2. การฉ้อโกงโดยหลอกลวงให้ร่วมลงทุนใน
ลักษณะแชร์ลูกโซ่  

      การฉ้อโกงท าในรูปแบบพูดจา หว่านล้อม ชักชวนให้มาร่วม
ลงทุนในธุรกิจที่มีผลตอบแทนสูงหลายเท่า โดยการน าบุคคลที่
เคยได้รับผลตอบแทนแล้วมาโชว์เป็นตัวอย่าง หรือน าบุคคลที่เป็น
ข้าราชการระดับสูง แต่งเครื่องแบบให้ดูน่าเชื่อถือมาร่วมถ่ายรูป 
ท าให้มองดูว่าเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่ง หรือโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็น
โครงการที่รัฐบาลให้การรับรองซึ่งระยะเริ่มต้นสมาชิกทุกคนก็จะ
ได้รับก าไร หรือเงินปันผลคืนตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ท าให้
ผู้เข้าร่วมลงทุนเห็นว่าเป็นธุรกิจที่ท าให้มีรายได้สูง จึงเริ่มเพ่ิมทุน

ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ ส่วนใหญ่
ต้องการหารายได้พิเศษ โดยได้รับการชักชวน
จากญาติ เ พ่ือนสนิท หรือผู้ที่ รู้ จักกันทาง
โซเซียลต่างๆ ซึ่งเคยได้รับผลประโยชน์มาแล้ว 
จึงท าให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น ท าให้กลุ่ม
บุคคลที่หลอกลวงสามารถหาสมาชิกได้
โดยง่ายและปริมาณมากเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้าง เช่น แชร์หม่อนไหม , แชร์
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เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยการกู้เงินจากบัตรเครดิตของธนาคาร
ต่างๆ จ านอง จ าน า บางรายก็ชักชวนสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน 
หรือญาติ ให้มาร่วมลงทุนด้วย ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้บางรายไม่มีเงินทุน
ก็ไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ หรือน าที่ดิน บ้าน หรือ
รถยนต์ หรือทรัพย์สินอ่ืนๆไปจ านอง จ าน า เพ่ือน าเงินมาร่วม
ลงทุนเพราะเชื่อในค าแนะน าของญาติที่เคยได้รับผลก าไร และ
เงินปันผลมาแล้ว ซึ่งระยะแรกสมาชิกที่ร่วมลงทุนจะได้รับผล
ก าไร และเงินปันผลตามที่เจรจาตกลงกัน แต่ภายหลังปรากฏว่า
บริษัทปิดกิจการไม่สามารถติดต่อได้ ท าให้สมาชิกไม่สามารถน า
เงินไปช าระหนี้ให้กับสถาบันการเงินต่างๆได้ตามก าหนดนัด 
ทรัพย์สินที่น าไปจ านอง จ าน า ไว้ก็ถึงก าหนดช าระหนี้ จึงเกิด
ความเสียหาย เป็นเหตุให้ฟ้องร้องด าเนินคดีกัน 
 

หอมระเหย , Saxon , บริษัท ภูล าน้ าชี 
(ประเทศไทย) จ ากัด , บริษัทยูฟัน สโตร์ , 
บริษัท 9topup เป็นต้น 

3. แชร์ทองค า (มูลค่าความเสียหายกว่า 200 
ล้านบาท) 

เป็นชักชวนให้ร่วมลงทุนขายทองค า ค่าสมัครเริ่มต้นลงทุน 
18,500 บาทหรือเท่ากับทองค าหนัก 1 บาท ปันผลทุก 10 วัน 
ครั้งละ 1,200-1,500 บาท โดยอ้างว่าเป็นตัวแทนร้านทองแห่ง
หนึ่งท าหน้าที่ซื้อมาขายไป รวมถึง ยังโพสต์เฟซบุ๊กภาพน าเงินสด
มาซื้อรถยนต์และโพสต์โชว์สลิปเงินโอนจ านวนมาก 
        หลังจากสมัครสมาชิกแล้วก็ได้รับเงินปันผลจริงตามที่
ก าหนด และต้องหาสมาชิกมาอีกเรื่อยๆ เพ่ือเพ่ิมจ านวนยอด
ทองค าและจะได้เงินส่วนต่างเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มประชาชนทั่วไป 
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4. สาวถูกหลอกไปขายตัวที่ประเทศบาห์เรน 
 

การหลอกลวงหญิงสาวจะไปท างานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ประเทศ
เกาหลี 3 เดือน รายได้เดือนละ 26 ,000 บาท และยังมีค่าทิป 
ค่าดริ้งท่ีได้เพ่ิมอีกจากเงินเดือน โดยนายหน้าที่มาชักชวนนั้น รู้จัก
กันผ่านเฟซบุ๊ก โดยนายหน้าจะออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ก่อน 
จากนัน้ค่อยท างานหักกลบหนี้สินในส่วนนี้ไป หญิงสาวหลงเชื่อจึง
จัดส่งเอกสารต่างๆ ให้กับนายหน้าก่อนถึงวันเดินทาง นายหน้าได้
นัดหมายให้หญิงสาว ไปพักรวมกับหญิงสาวคนอ่ืนๆ ที่จะเดินทาง
ไปท างานพร้อมกันอีก 8 คน ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง แต่หญิงสาวไม่ได้ไป 
แต่มาเจอกับนายหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิเลย และอีก 2 วัน 
หญิงสาวได้ติดต่อกลับมาหาแฟนหนุ่มที่ประเทศไทย พร้อมระบุ
ว่า ตนไม่ได้เดินทางไปประเทศเกาหลีอย่างที่ตกลงกันไว้ แต่ถูก
น าไปขายบริการทางเพศที่ประเทศบาห์เรนแทน และไม่สามารถ
ติดต่อนายหน้าคนเดิมได้อีก เฟซบุ๊กก็ถูกบล็อก และเบอร์โทร
ติดต่อก็ไม่สามารถโทรหาได้อีก ส่วนหญิงสาวที่เดินทางมาด้วยกัน
นั้น ทั้งหมดถูกส่งมาที่บาห์เรน แต่แยกย้ายกันไปและถูกบังคับให้
ขายบริการทางเพศตั้งแต่วันแรกที่ไปถึง เพ่ือแลกกับหนี้ค่า
เดินทาง 130,000 บาท ซึ่งการขายบริการแต่ละครั้งจะได้ค่าตัว
เพียง 1,500 บาท ต้องรับแขกตลอด 24 ชั่วโมง และผู้ชายส่วน
ใหญ่ที่มาซื้อบริการก็มักจะมีพฤติกรรมทางเพศที่ซาดิสก์ มีภาพที่
หญิงสาวส่งมาว่าถูกกัดที่แก้มและหน้าอกจนเป็นรอย โดนบีดรัด 
ร่วมเพศอย่างรุนแรงจนมีเลือดออกก็ไม่ได้พัก นอกจากนี้ยังถูกกัก
ตัวอยู่ภายในโรงแรมไม่สามารถออกไปไหนได้ ส่วนโทรศัพท์จะถูก

หญิงสาวชาวบ้านที่อยู่ตามต่างจังหวัด 
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ยึดเวลางาน และแม่แท็กจะให้ใช้โทรศัพท์วันละ 10 นาทีเท่านั้น 
และยังข่มขู่อีกว่า หากหลบหนี หรือไม่ยอมท างานจะถูกท าร้าย 
และยังเห็นว่ากลุ่มแม่แท็กยังท าร้ายร่างกายตีหญิงที่ไม่ยอมขาย
บริการทางเพศด้วย จึงเกิดความกลัวไม่กล้าหนีไปหาต ารวจ 
เพราะถ้าหนีไปให้ต ารวจช่วย ก็อาจจะโดยท าร้าย เนื่องจากเชื่อ
ว่าแม่แท็กมีเครือข่ายกับต ารวจ 

 


