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ช่ือของ Ponzi นักต้มตุ๋นช่ือดังระดับโลกที่ตายไปนานแล้ว
ถูกนํามากล่าวถึงอีกคร้ังตลอดเวลาหน่ึงเดือนท่ีผ่านมา 
เมื่อ Bernard Madoff นักธุรกิจใหญ่มีช่ือเสียงของ
สหรัฐอเมริกาถูกจับในข้อหาคดโกง โดยใช้วิธีการของ 
Ponzi ต้มตุ๋นนักลงทุนเป็นเงินถึง 50,000 ล้านเหรียญ 
(1.9 ล้านล้านบาท) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการต้มตุ๋นหลอกลวงให้
คนมาร่วมลงทุนคร้ังใหญ่สุดท่ีกระทําโดยบุคคลเดียว 
 
ข่าวจับ Madoff ดังไปทั่วโลกเพราะเขาเคยเป็นถึง 
Chairman ของ Nasdaq Stock Exchange (ตลาดหุ้น
ของเหล่าบริษัทไฮเทคในสหรัฐอเมริกา) และเป็นผู้ก่อตั้ง
บริษัทใหญ่ของวอลล์สตรีต ช่ือ Bernard L.Madoff 
Investment Securities และเป็น Chairman ตั้งแต่ก่อตั้ง
ในปี 1960 จนถึงวันถูกจับเมื่อกลางเดือนธันวาคม 
2008  
 
Madoff เข้าป้ิงเพราะลูกชาย 2 คน เป็นคนบอกเอฟบีไอ 
(FBI) ให้จับทันทีที่รู้ว่าพ่อเป็นนักต้มตุ๋นระดับยักษ์ของโลก 
ข้อความที่เขาสารภาพกับลูกชาย ผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัท ตลอดจนท่ีปรึกษาก่อนหน้าถูกจับหน่ึงวันก็คือ "โดย
พ้ืนฐานแล้วมันก็คือ Ponzi Scheme ขนาดยักษ์เราดีๆ 
น่ีเอง"  
 
ศพ Ponzi ถูกขุดข้ึนมาชําแหละอีกคร้ังหลังจากข่าวเร่ือง 
Madoff แพร่กระจายออกไป พูดง่ายๆ สั้นๆ Ponzi 
Scheme ก็คือวิธีการของ Ponzi ซ่ึงก็คือวิธีการเดียวกัน
กับของแชร์แม่ชม้อย และแม่นกแก้วของบ้านเราในอดีตน่ัน
แหละ 
 

 

 

 

 
Ponzi Scheme ทํางานโดยการชักนําให้คนมาลงทุนโดย
ประกาศให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ แต่เงินท่ีได้มาน้ันก็มิได้
นําไปลงทุนจริง หากเพียงแต่เอาเงินท่ีคนมาลงทุนใหม่
หมุนจ่ายเป็นผลตอบแทนให้คนเก่า หมุนไปเร่ือยๆ โดยเงิน
ลงทุนส่วนหน่ึงก็เข้ากระเป๋าผู้ก่อการ เมื่อได้จังหวะก็หาย
ตัวไปพร้อมกับเงิน หรือไม่ก็วงพังลง หรือทางการเข้ามา
จับกุมแต่ก็หลังจากเงินส่วนหน่ึงถูกดูดออกไปแล้ว 
 
การลงทุนสไตล์ Ponzi น้ีต้องพังลงแน่นอนเมื่อถึงจุดหน่ึง
ที่เงินใหม่เข้ามาไม่ทันเงินท่ีต้องจ่ายเป็นผลตอบแทน และ
เหตุที่ต้องจ่ายผลตอบแทนก็เพ่ือดึงดูดเงินลงทุนใหม่ให้เข้า
มา 
 
ผู้ก่อการของ Ponzi Scheme จะชักชวนให้ผู้ลงทุนเอา
ผลตอบแทนไปลงทุนต่อเพ่ือจะได้ไม่เป็นภาระสําหรับ
ตนเองในการจ่ายเงินออก อีกท้ังหลอกได้ทั้งเงินต้นและ
ผลตอบแทนท่ีไม่ต้องจ่าย การชักชวนมักได้ผลเพราะความ
โลภ นักลงทุนก็จะเห็นแต่ตัวเลขท่ีผู้ก่อการส่งมาให้ว่ามัน
สูงข้ึนมากเพียงใด และมันก็เป็นเพียงตัวเลขจริงๆ เพราะ
ผู้ก่อการจะหายตัวไปพร้อมกับเงินจริงในเวลาต่อมา 
 
Charles Ponzi ผู้เป็นท่ีมาแห่งช่ือ Ponzi เป็นคนอิตาลี
โดยกําเนิด อพยพมาสหรัฐอเมริกาในปี 1903 เขามาจาก
ครอบครัวที่มีฐานะดีของเมืองปาร์มา ในอิตาลี เขาเคย
เรียนใน University of Rome La Sapienza 4 ปี แต่ไม่
จบเพราะเอาแต่สนุกสนาน 
 
Ponzi มาถึงสหรัฐในปี 1903 ด้วยเงินเพียง 2 เหรียญ 
50 เซนต์ ในกระเป๋า เขาทํางานหลายอย่าง เป็นทั้งคน
ล้างจาน พนักงานเสิร์ฟอาหาร ในปี 1907 เขาย้ายไป 
มอนทรีออล ในรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา ไปทํางานเป็น
ผู้ช่วยเทลเลอร์ของธนาคารเปิดใหม่ และท่ีน่ีเองเขาได้เห็น
เจ้าของธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าท่ีอ่ืนถึงแม้
ธนาคารอยู่ในฐานะง่อนแง่นเพราะมีหน้ีเสียใน
อสังหาริมทรัพย์มาก เขาเห็นการเอาเงินฝากใหม่มาจ่าย
เป็นดอกเบ้ียเงินฝากให้อีกบัญชีหน่ึง และเมื่อถึงจุดหน่ึง
เจ้าของก็เชิดเงินหายไป 
 



Ponzi ทนลําบากอยู่ในแคนาดาพักหน่ึงก็คิดหาเงินโดย
ปลอมลายมือเซ็นเช็คของเจ้าของธุรกิจท่ีเป็นลูกค้าเก่าของ
ธนาคารรายหน่ึง เขาติดคุกอยู่ 3 ปี เมื่อออกมาก็
ตัดสินใจกลับอเมริกาและก็ไปติดคุกอีก 2 ปี เน่ืองจาก
ร่วมกับพรรคพวกแอบลักลอบคนเข้าประเทศอย่างผิด
กฎหมาย ในคุกเขาได้เรียนรู้วิธีหาเงินจากนักธุรกิจใหญ่
ของวอลล์สตรีตคนหน่ึง 
 
เมื่อออกจากคุกเขาก็เห็นช่องทางหาเงินอย่างงามจาก
การค้าขายคูปองซ้ือแสตมป์ข้ามประเทศ เขาชักชวนเพ่ือน
ฝูงมาลงทุนในบริษัทของเขาช่ือ Securities Exchange 
Company โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนร้อยละ 50 ใน
เวลาลงทุน 45 วัน (ผลตอบแทนเท่าตัวในเวลา 90 วัน) 
เมื่อเขาทําได้จริงผู้คนก็แห่กันมาลงทุนกับเขา จากที่เขา
เร่ิมทําธุรกิจจริงท่ีให้ผลตอบแทนดีก็กลายเป็นการต้มตุ๋นไป 
Ponzi เกิดไอเดียที่จะหาเงินเข้ากระเป๋าง่ายๆ และได้
ผลตอบแทนสูงมากด้วย Ponzi Scheme 
 
เขาจ้างเอเย่นต์ระดมเงินทุนให้เขา เงินก็ไหลเข้าราว
สายนํ้า ผู้คนบ้าคลั่งเพราะเขาจ่ายเงินได้จริงๆ ในช่วง
จุดสูงสุดในปี 1920 เงินไหลเข้าวันละ 250,000 เหรียญ
สหรัฐ Ponzi รํ่ารวยมากในเวลาเพียง 6 เดือนเท่าน้ัน 
เขาซื้อบ้านหลังใหญ่ที่มีเคร่ืองปรับอากาศและสระว่ายนํ้าท่ี
มีเคร่ืองทํานํ้าอุ่นซ่ึงในสมัยน้ันถือว่าหรูสุดสุด  
 
หนังสือพิมพ์ในเมืองบอสตัน ซ่ึงเขาใช้เป็นท่ีประกอบ
กิจการเร่ิมสงสัยว่าเขานําเงินไปลงทุนอะไรจึงได้
ผลตอบแทนสูงเช่นน้ัน และก็พบความจริงว่าเป็นการต้ม
ตุ๋น จึงมีบทความทยอยเตือนผู้ลงทุน และการท่ีเขาไม่
ลงทุนในบริษัทของตัวเองทําให้น่าสงสัยยิ่งข้ึน เมื่อสืบสวน
สักพักความก็แตกว่าบริษัทเขามีแต่ลม ผู้คนแตกตื่นมาถอน
เงิน ในเวลาเพียง 3 วัน Ponzi จ่ายเงินคืนผู้ลงทุน 2 
ล้านเหรียญ  
 
แต่เขาก็ใจเย็น เอากาแฟ โดนัท มาเลี้ยงคนคอยถอนเงิน
หน้าบริษัทจนบางคนเปลี่ยนใจเอาเงินคืนให้ไปลงทุนอีก 
 
ในท่ีสุดในเดือนสิงหาคม 1920 เขาก็ถูกจับข้อหาต้มตุ๋น 
ยอดเงินท่ีเขายักยอกไปมีมูลค่าประมาณ 7 ล้านเหรียญ ผู้
ฝากเงินหลายคนโกธรแค้นทางการที่จับเขา หลายคนยัง
เช่ือใจในตัวเขาว่าเป็นฮีโร่ทําเงินให้ผู้ลงทุนมากมาย 
 
Ponzi ติดคุกอยู่ 3 ปีคร่ึงก็ได้ประกันตัว และก็หนีประกัน
ไปรัฐอ่ืนอีกหลายรัฐ ต้มตุ๋นด้วยการลงทุนคล้ายกัน เขาถูก
จับอีกคร้ังและถูกเนรเทศในปี 1934 ในอิตาลี Ponzi ก็

ต้มตุ๋นด้วยวิธีเดียวกันไปเร่ือยๆ ในปี 1949 เขาจบชีวิตลง
อย่างน่าอนาถและอย่างยากจน มีตาเหลือเพียงข้างเดียว
และเป็นอัมพาต เขาตายในโรงพยาบาลการกุศลในบราซิล 
 
เขามิได้เป็นคนแรกท่ีคิดวิธีต้มตุ๋นน้ี Charles Dickens? 
นักประพันธ์เอกของโลก บรรยาย Ponzi Scheme ในนว
นิยายช่ือ Martin Chuzzlewitt ตีพิมพ์ในปี 1844 ซ่ึงเป็น
เวลา 38 ปีก่อน Charles Ponzi เกิด 
 
หลังจาก Ponzi ตายจนถึงปัจจุบัน Ponzi Scheme ถูก
นํามาใช้ต้มตุ๋นอีกนับร้อยนับพันคร้ังในประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก และจะมีอีกมากคร้ังในอนาคตตราบท่ียังมีคนโลภมาก
อย่างขาดเหตุผลอยู่ในโลกน้ี 


