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ประเทศไทย 5.0 
อนุทินแหงความสํานึกบุญคุณ – จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน 

THAILAND 5.0 
A Diary of Gratefulness - From Womb to Tomb 

 

บนัทกึความทรงจําโดย ดร.วรีพจน์ ลอืประสิทธ์ิสกุล วศิวกรสร้างสังคม 

เผยแพร่ คร้ังแรก ระหว่าง วนัที่ 16 เมษายน ~ 10 พฤศจกิาบน 2561 
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ภาพนิมิตคุณภาพชีวิตคนไทย 5.0 
 

ภาคหนึง่ การศกึษา 5.0 

1) จากครรภ์มารดาสูก่ารศกึษาปฐมวยั 

2) ประถมศกึษา 

3) มธัยมและอดุมศกึษา 

ภาคสอง การเมอืง 5.0 

4) ประเทศไทยบนเส้นทาง TQM 

5) ระบอบการปกครองแบบสงัคมธรรมาธิปไตย 

6) การเมืองยคุดิจิตอล 

ภาคสาม สังคม 5.0 

7) การแบ่งปันมลูค่าเพ่ิมมวลรวมของสงัคมอย่างเป็นธรรม 

8) ชาวไร่ชาวนา 

9) วิสาหกิจประจําหมูบ้่าน 

10) วิสาหกิจมวลประชา 

ภาคสี่ การเงิน 5.0 

11) การขดูรีดผ่านกระบวนการออกเงินหมนุเวียนก้อนใหม่ 

12) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

13) ระบบการเงินแบบสงัคมธรรมาธิปไตย 
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ภาคหา จักรพรรดเิงินตรา 1.0 

14) เงินตรา-นวตักรรมสร้างอารยธรรมมนษุย์ 

15) กําเนิดธนบตัรและธนาคาร 

16) จกัรพรรดิเงินตราปราบดาภิเษกบนไฟสงคราม 

17) จกัรพรรดิเงินตราแผ่กงเลบ็เหย่ียวสูอ่เมริกา 

ภาคหก ทรราชเงินตรา 2.0 

18) The Federal Reserve System 

19) Petro-Dollar 

ภาคเจ็ด อสูรเงินตรา 3.0 

20) อภิมหาโจรแห่งศตวรรษท่ี 20 

21) ปีศาจสงครามแหง่ศตวรรษท่ี 20-21 

ภาคแปด อารยธรรม 5.0 

22) ปลดแอกจากอสรูเงินตรา 

23) สถาปนาระบบเงินตราของโลก 

24) การสญูพนัธ์ของสงคราม-รุ่งอรุณแห่งอารยธรรม 5.0 

  



Thailand 5.0, Revision#2, 2018-October-1st PREFACE, Page 4 of 17 
 

บทคัดยอ 
 

[ภาคหน่ึง การศึกษา 5.0] 

จากครรภ์มารดาสูก่ารศกึษาปฐมวยั, ประถมศกึษา, มธัยมและอดุมศกึษา 
 

พฒันาการที่มีคุณภาพของเด็ก ต้องเร่ิมต้นตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดา ที่ต้องได้รับการอุปถัมภ์

จากรัฐ ให้มีปัจจยัในการดแูลครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยเสมอภาคกนั ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลเพียงไรท่ี

มมุไหนของประเทศ 

การศึกษาปฐมวัย ต้องเป็นระบบที่ตอบสนองความถนัดทางปัญญา และ ความช่ืนชอบท่ี

แตกต่างหลากหลายของมนุษย์แต่ละคน นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึง ระบบฐานความรูแบบ

รายวัตถุ-ที่มคีุณภาพ ได้อย่างเท่าเทียมกนั ผ่านระบบอนิเตอรเน็ทฟรทีั่วประเทศ เรียนรู้ได้ทกุ

เวลา ทกุสถานท่ี ไมถ่กูจํากดัอยู่ภายในกรอบความรู้-เวลา-ความสะดวกของผู้สอน คะแนนสอบมิใช่

ใช้ตดัสินให้นกัเรียนเลือ่นชัน้ หากแต่ใช้วดัคณุภาพและนําไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของ

ครู มหาวิทยาลยัทุกแห่งมีคุณภาพทัดเทียมกัน กระจายกันอยู่ทัว่ประเทศ และใช้ระบบจบัคู่ตาม

ความถนดัแทนการสอบแข่งขนักนัเข้าเรียน 

 

[ภาคสอง การเมือง 5.0] 

ประเทศไทยบนเส้นทาง TQM, ระบอบการปกครองแบบสงัคมธรรมาธิปไตย, การเมืองยคุดจิิตอล 
 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รัฐบาลพรรคคณุภาพชีวิตประชาชนไทย ซึ่งได้รับเลือกตัง้ด้วยคะแนนเสียง

ท่วมท้นจากประชาชน ได้นํา “ระบบบรหิารคุณภาพทัว่ทั้งองคกร” มาใช้ในการบริหารราชการ

แผ่นดิน โดยมีจดุมุง่หมายท่ีจะ ยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนให้สงูขึน้ อย่างมีประสทิธิผล

และอย่างยัง่ยืน 

รัฐบาลฯ ได้กําหนดเขม็มุง่หลกัไว้ท่ี การลดความเหลื่อมล้ําและการเสรมิพลงัให

ประชาชนมศัีกยภาพในการสรางผลผลติ พร้อมทัง้กําหนดตวัชีว้ดัคณุภาพชีวิตของประชาชน

และเป้าหมายท่ีต้องการบรรลผุล อาทิ การกระจายการถือครองปัจจยัการผลติ อนัได้แก่ ท่ีดนิและ



Thailand 5.0, Revision#2, 2018-October-1st PREFACE, Page 5 of 17 
 

เงินทนุ การเข้าถึงการศกึษาและบริการสาธารณะสขุท่ีมีคณุภาพ จากนัน้จงึแปรขบวนเข็มมุง่

ดงักลา่ว ไปเป็นแผนการปรับปรุงคณุภาพงานของทกุหน่วยงานราชการ อย่างสมเหตสุมผล 

เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามเขม็มุง่ด้วยความมีประสทิธิภาพสงู รัฐบาลฯ ได้ปฏริปูระบบการ

ปกครอง ด้วยการกระจายอํานาจและงบประมาณสูท้่องถ่ิน ให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการบริหาร

กิจการภาครัฐทกุระดบั ควบคู่กบั การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานของสังคมดิจิตอล อาท ิ

อินเตอร์เน็ทฟรีทัว่ประเทศ ระบบระบตุวัตนแบบดิจิตอลแห่งชาติ ระบบแบง่ปันฐานข้อมลูใช้ร่วมกนั

แห่งชาติ ระบบฐานความรู้ในการเกษตรและสาธารณสขุ ระบบการค้าออนไลน์เพ่ือนําเสนอขาย

สนิค้าจากหมูบ้่านสูต่ลาดโลก เป็นต้น สง่ผลให้ คนไทยมคีุณภาพชวีติที่ดีขึ้นโดยถวนหนา 

 

[ภาคสาม สงัคม 5.0] 

แบง่ปันมลูค่าเพ่ิมอย่างเป็นธรรม, ชาวไร่ชาวนา, วิสาหกิจประจําหมูบ้่าน, วิสาหกิจมวลประชา 
 

ภายใต้ ระบอบการเมืองการปกครองแบบสังคมธรรมาธิปไตย และ การบริหารราชการตาม

แนวทาง TQM ที่นําโดยรัฐบาล [พรรคคุณภาพชีวิตประชาชนไทย] ซึง่ทุกองคาพยพของ

ภาครัฐ มีจิตสํานึกรับใช้ประชาชน มุง่ปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้

ส่งมอบผลการทํางานหรือบริการที่มีคณุภาพสงูยิ่งๆขึน้ให้แก่ประชาชน ได้นําพาประเทศไทยก้าวสู ่

สังคม 5.0 ซึง่คนไทยมีคุณภาพชีวิตที ่ดี  มีความสุขกันอย่างถ้วนหน้า โดยดํารงชีวิตอยู่ใน

สภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีมี “ระบบการแบงปนมูลคาเพิ่มมวลรวมของสังคมที่เปนธรรม” ใน 

4 ลกัษณะ ดงันี ้

1) จดัสรรงบประมาณปีละ 2 แสนล้านบาท เพ่ือใช้ในการ อุดหนุนปจจัยดํารงชีพ ให้แก่

ประชากรท่ียากจนท่ีสดุ 10% หรือ 6.5 ล้านคน คนละประมาณ 30,000 บาทต่อปี  

2) จดัสรรงบประมาณปีละ 2 แสนล้านบาทให้แก่ กองทุนธนาคารที่ดินและกองทุนประจํา

หมูบาน เพ่ือซือ้คืนท่ีดินเพ่ือการเกษตร นํามาบริหารจดัการให้เกษตรกรท่ีมีภมูิลําเนาอยู่ในหมู่บ้าน 

เช่าใช้ระยะยาว พฒันาแหลง่นํา้ และ ให้กู้ ยืมเงินเพ่ือซือ้ปัจจยัการผลติ ตลอดจน จดัให้มีระบบเสริม

พลงัให้แก่ประชาชนในการเพิ่มผลผลิตอย่างครบวงจร อาทิ การให้ความรู้ในการผลิตและแปรรูป 

การจดัหาตลาด การกระจายสินค้า และ การชําระเงิน ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
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โดยเท่าเทียมกัน ผ่านโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีดิจิตอล เช่น อินเตอร์เน็ทฟรีทัว่ประเทศ 

ระบบระบุตวัตนแบบดิจิตอลไบโอเมตริก ชานชาลาตลาดตวักลางเช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้านกับทัว่

โลก ซึง่จะต่อยอดไปสูก่าร ... 

3) สรางหนึง่วสิาหกิจหนึ่งหมูบาน โดยรัฐบาลจดัสรรงบประมาณปีละ 2 แสนล้านบาท 

นําไปริเร่ิมร่วมลงทนุ (Joint Venture) ในวิสาหกิจชมุชนท่ีประชาชนในหมูบ้่านร่วมถือหุ้น 50% ขึน้

ไป เชน่ บริษัทรถไถดนิบงัคบัทางไกล วิสาหกิจทอ่งเท่ียวป่าโกงกางเชิงนิเวศน์ เป็นต้น 

4) สรางวสิาหกิจมวลประชา โดยรัฐบาลจดัสรรงบประมาณปีละ 2 แสนล้านบาท เพ่ือริเร่ิม

ร่วมลงทนุ (Joint Venture) ในวิสาหกิจขนาดใหญ่ท่ีประชาชนทัว่ไปร่วมถือหุ้น 50% ขึน้ไป เช่น 

บรรษัทพลงังานแหง่ชาต ิโรงไฟฟ้าภมูภิาคสามจงัหวดัชายแดนใต้ สโมสรฟตุบอลหอยใหญ่ เป็นต้น 

 

[ภาคสี ่การเงนิ 5.0] 

การขดูรีดผ่านกระบวนการออกเงินหมนุเวียนก้อนใหม,่  

ธนาคารแห่งประเทศไทย, ระบบการเงินแบบสงัคมธรรมาธิปไตย 
 

การเพ่ิมปริมาณเงินบาทหมนุเวียนก้อนใหมเ่ข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ จาก 5.354 ล้านล้านบาท 

เม่ือธนัวาคม 2540 มาเป็น 19.561 ล้านบาท เม่ือเมษายน 2561 หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมเฉลีย่ 6.64% 

ตอ่ ปี ซึ่งมากกว่า อตัราการเติบโตของผลผลติมวลรวมประชาชาติในช่วงเวลาเดียวกนั สง่ผลให้เกิด

เงินเฟ้อ ซึง่หมายถงึต้องใช้เงินปริมาณมากขึน้ในการซือ้สิง่ของปริมาณเท่าเดิม 

อตัราเงินเฟ้อ ท่ีสงูกว่า อตัราการเตบิโตของรายได้ของมนษุย์เงินเดือนและชนชัน้รากหญ้า 

ตลอดเวลา 20 ปีท่ีผ่านมานัน้ กดทบัให้ชนชัน้ลา่งยากจนลงเร่ือยๆ จําต้องทยอยขายท่ีดนิและ

ทรัพย์สนิท่ีเคยมีออกมาเพ่ือยงัชีพ ความมัน่คงในชีวติห่างไกลออกไปทกุทีและริบหร่ีหมดหวงัลง

เร่ือยๆ 

ขณะเดียวกนั เส้นทางการเพ่ิมปริมาณเงินบาทหมนุเวียนก้อนใหมเ่ข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ ท่ี

สง่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ ได้ช่วยให้กลุม่คนจํานวนน้อยนิดท่ีใกล้ชิดกบัธนาคาร สามารถเข้าถึง

เมด็เงินก้อนใหมนี่ไ้ด้ก่อนคนอ่ืน ด้วยอตัราดอกเบีย้ท่ีต่ํากว่า มีความได้เปรียบในการนําเมด็เงินก้อน

ใหมท่ี่มีต้นทนุถกูกว่านัน้ มาแย่ง-ชิงซือ้ปัจจยัการผลติท่ีมีประสทิธิภาพสงู นํามาสร้างผลตอบแทน
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ให้แก่ตนเอง ได้มากกวา่และได้ก่อน มนษุย์เงินเดือนและชนชัน้ผู้ ใช้แรงงานรากหญ้า ซึง่กวา่เมด็เงิน

จะตกถึงมือ สนิค้าตา่งๆก็มีราคาแพงขึน้ไปแล้ว อีกทัง้รายได้ก็โตไมท่นัเงินเฟ้อ จงึซํา้เติมทําให้ชนชัน้

ลา่งยากจนลงไปเร่ือยๆ 

ระบบการเงินท่ีไมเ่ป็นธรรมเช่นนี ้ (เพ่ิมเงินบาทหมนุเวียนในปริมาณทีม่ากกว่าการเติบโตของ

ผลผลิต และ ส่งเม็ดเงินก้อนใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านธนาคารพาณิชย์) เป็นต้นตอท่ีก่อให้เกิด

ปัญหาความเหลื่อมลํา้ สะสมทบัถมต่อเน่ืองตลอดเวลาหลายปี และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้

เร่ือยๆ หากไมมี่การแก้ไขอย่างถกูวิธี 

เพ่ือแก้ไขท่ีต้นเหตขุองปัญหาความเหลื่อมลํา้และความไมเ่ป็นธรรมดงักลา่ว จําเป็นต้อง

สถาปนา “ระบบการเงนิแบบสังคมธรรมาธปิไตย” ท่ีมีคณุลกัษณะสาํคญั 3 ประการ คือ  

(1) มี กลไกท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม ในการควบคมุการเพ่ิมปริมาณเงินบาทหมนุเวียน ให้สมดลุ

กบั ปริมาณผลผลติมวลรวมของสงัคม  

(2) เปลี่ยนเส้นทางส่งผ่าน เงินบาทหมุนเวียนที่เพิ่มปริมาณเข้าสู่ระบบ โดยตรงสู่ผู้ สร้าง

ผลผลิตซึง่ก็คือชนชัน้รากหญ้า เพ่ือให้มีผลผลิตมารองรับค่าเงินในทันที ผ่าน “กองทุนลดความ

เหลื่อมล้ําและสรางสังคมยุติธรรม” ซึ่งจะส่งผลให้เงินเฟ้อช้าลงหรือแทบจะไม่เฟ้อเลย ผลผลิต

มวลรวมประชาชาติจะเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าระบบเดมิหลายเท่า  

(3) สง่เสริมภาคการผลติจริงระดบัรากหญ้าให้เฟ่ืองฟ ูด้วยการลดภาษีให้แก่วิสาหกิจประจํา

หมูบานและวสิาหกิจของมวลประชา รวมทัง้ ควบคมุส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้เงินกู้กบัดอกเบีย้

เงินฝากไว้ไม่เกิน 3.0% ซึง่จะทําให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน นั่นคือเศรษฐกิจ

ระดบัรากหญ้าเติบโตก่อนภาคการเงิน จงึเป็นวิธีลดปัญหาความเหลื่อมลํา้ให้หมดไปได้อย่างถาวร 

 

[ภาคหา จกัรพรรดเิงนิตรา 1.0] 

เงินตรา-นวตักรรมสร้างอารยธรรมมนษุย์, กําเนิดธนบตัรและธนาคาร, 

จกัรพรรดเิงินตราปราบดาภิเษกบนไฟสงคราม, จกัรพรรดเิงินตราแผก่งเลบ็เหย่ียวสูอ่เมริกา 
 

[เงินตรา] ได้รับการประดษิฐคดิค้นสร้างขึน้มา ตัง้แต่เมื่อ 2750~2150 ปีก่อนคริสตศกัราช ใน

ประเทศอียิปต์โบราณ เพ่ือใช้เป็นสือ่กลางในการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างมนุษย์ด้วยกัน พร้อม
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กับความสามารถเสมือนดัง่เป็นตู้ เย็นเก็บรักษาแรงงานส่วนเกินของวนันี ้(ผลิตอาหารได้มากกว่า

บริโภค) เก็บเอาไว้ใช้ในวนัข้างหน้า เป็นนวตักรรมชิน้ใหญ่ท่ีสดุ ท่ีสง่ผลให้อารยธรรมของมนษุย์ก้าว

รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เป็นเสมือนดัง่ “พระเจ้า” ที่เสกมนตราให้มนษุย์สามารถนําความเชี่ยวชาญ

ท่ีแตกต่างหลากหลาย มาหลอมรวมเพ่ือร่วมกนัสร้างผลผลติให้มีประสทิธิภาพสงูยิง่ขึน้ได้  

ในขณะเดียวกัน “พระเจ้า” องค์นี ้ก็ได้มอบอํานาจพิเศษให้แก่มนุษย์บางคน ที่จะขูดรีด

ปล้นสดมภ์แรงงานส่วนเกินของผู้ อืน่ ที่ถกูเก็บรักษาไว้ในรูปของ [เงินตรา] นํามาใช้เพื่อประโยชน์

ของตนเองได้ง่ายยิง่ขึน้ 

การประดษิฐ์ [ธนบัตร] ขึน้มาใช้แทนเงินตราประเภทเหรียญกษาปณ์ ในปี ค.ศ.1691 ตามมา

ด้วยการก่อตัง้ [ธนาคารกลางแหงอังกฤษ] ขึน้ในปี ค.ศ.1694 ได้ทะลายข้อจาํกัดในการหาสนิแร่มี

ค่ามาผลติเป็นเหรียญกษาปณ์ เตมิพลังอาํนาจอันไร้ขีดจาํกัด ในการออกธนบตัรหมุนเวียนกอน

ใหมๆ มาเติมเข้าสูร่ะบอบเศรษฐกิจ ให้แก่กลุ่มนายธนาคาร ซึง่ได้สถาปนาตนเป็น [จักรพรรดิ

เงินตรา แหงยุค 1.0] ผู้ ก้าวเข้ามาสืบทอดอํานาจแทน เหล่าราชาและบรรดากษัตริย์ในประเทศ

ทัง้หลายที่เคยเป็นเจ้านายของรัฐบาล มาเปนทั้งเจานายและเจาหนี้ของทัง้กษัตรย์และรัฐบาล ใน

เวลาต่อมา 

[ธนบัตร] หมนุเวียนที่ถกูพิมพ์เพิม่ขึน้มา ได้ง่าย รวดเร็ว ในปริมาณมากกว่า และ ก่อนที่จะมี

ผลผลติท่ีเกิดจากการใช้แรงงานมารองรับค่าเงิน ถกูนําไปใช้จ้างแรงงานเพาะปลกูเพ่ือเลีย้งกองทพั 

สร้างโรงงานหลอมเหล็กเพื่อผลิตอาวุธ ต่อเรือเดินทะเลขนาดใหญ่อย่างที่ไม่เคยทําได้ในอดีต ได้

เสริมสร้างแสนยานุภาพของกองทัพเรือองักฤษให้แข็งแกร่งขึน้อย่างรวดเร็ว อย่างไร้ขีดจํากัด จน

สามารถสง่กองทพัเรือออกไปลา่อาณานิคมได้ไกลถึงทัว่ทกุมมุโลก ในศตวรรษท่ี 18 และ 19 พร้อม

กบัรัฐบาลภายใต้การควบคมุของกษัตริย์ ได้กลายเป็นลกูหนีข้อง [จักรพรรดิเงินตรา] มากยิ่งขึน้

เป็นเงาตามตวั 

ยิ ่งมนุษย์ (ชนชัน้ปกครองบังคับเกณฑ์ประชาชนไป) ทําสงครามระหว่างกันมากเท่าใด 

[จักรพรรดิเงินตรา] ก็ยิ่งร่ํารวยมากขึน้เท่านัน้ ดงันัน้ [จักรพรรดิเงินตรา] กบั [อสูรสงคราม]  จึง

เป็นฝาแฝดท่ีเติบโตคู่กนัมาตลอดในประวตัิอารยธรรมของมนษุย์ 

กลุมทุนธนาคารตระกูล Rothschild ซึง่มีสาขา 5 แห่งตัง้อยู่ในประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศส 

เยอรมนั ออสเตรีย อิตาลี ได้รับประโยชน์จากการกู้ เงินนําไปใช้จ่ายในการสงคราม ระหว่างบรรดา
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กษัตรย์ทัง้หลายในประเทศยุโรป ในยุค ค.ศ.1769~1815 ส่งผลให้พวกเขาร่ํารวยจากการพิมพ์ 

[ธนบัตร] ได้ไมอ่ัน้ และ ได้กลายมาเป็นเจ้าหนีร้ายใหญ่ที่สดุ และ มีอํานาจสงูสดุในการควบคมุชีพ

จรเศรษฐกิจของยโุรปในท่ีสดุ 

ระบอบเศรษฐกิจแห่งยุคทุนนิยมของมนุษย์ เพียงแค่เร่ิมต้นตัง้ไข่เมือ่ 300 ปีที่แล้ว ก็ตกอยู่

ภายใต้อุ้งเท้าของ [จกัรพรรดิเงนิตรา 1.0] มาตัง้แต่นัน้ และ สืบต่อมาตราบจนถึงปัจจบุนั 

  

[ภาคหก ทรราชเงนิตรา 2.0] 

The Federal Reserve System, Petro-Dollar 
 

ระบบธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา หรือ FED ไม่ได้เป็นของรัฐบาล แต่เป็นของธนาคาร

เอกชนกว่า 3,400 แห่ง ซึง่เป็นผู้ ร่วมถือหุ้นอยู่ในธนาคารสาขาของ FED ในภูมิภาค 12 แห่ง มี

อํานาจเบด็เสร็จในการเพ่ิม (หรือลด) ปริมาณเงิน US$ หมนุเวียนท่ีใช้กนัอยู่ทัว่โลก  

ภายใต้การชีนํ้าโดย พอล มอริทซ์ วอลเบร์ิก ตวัแทนของตระกลูร็อธไชลด์ กลุม่ทนุธนาคารและ

นกัการเมืองในสงักดัของพวกเขา ได้สมคบคิดกนัออกแบบ ระบบ FED โดยให้เอกชนเป็นผู้ ถือหุ้น

ทัง้หมด

นบัตัง้แต่ก่อตัง้ FED เป็นต้นมา 

 และ ผลกัดนัเป็น รัฐบัญญัติธนาคารกลาง ได้สําเร็จเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม ค.ศ.1913  

การเพ่ิมปริมาณเงินหมนุเวียนอย่างบ้าระห่ํา

เพื่อทําให้ US$ เป็นที่ต้องการใช้ของคนทัง้โลก เพ่ือพวกเขาจะได้พิมพ์ US$ ออกมาได้ไม่อัน้ 

กลุม่ทนุธนาคาร FED ได้วางแผนและดําเนินอย่างเป็นระบบผ่านกลยทุธ์ 4 ด้าน คือ [1] ยกเลิกการ

อิงค่าเงิน US$ กบัทองคํา (15 สิงหาคม 1971) เพ่ือสามารถเพิ่มปริมาณเงินหมนุเวียนได้โดยไม่มี

ข้อจํากัด [2] สถาปนา “ระบบเปโตรดอลลาร” โดยสมคบกับราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 

(1972~1979) ให้รับเฉพาะ US$ เท่านัน้ในการขายนํา้มนัดิบ แลกกบัการอนญุาตให้นําเงินไปลงทนุ

ในหลกัทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐได้ [3] แทรกแซงทางการเมืองและกดดันทางการทหารเพ่ือให้

ประเทศต่างๆกําหนดให้สกลุเงินดอลลา่ร์เป็นทนุสํารองระหว่างประเทศ (14 กรกฎาคม 1973 กรณี

ประเทศไทย) [4] สร้างความต้องการใช้เงิน US$ ด้วยการก่อสงครามขึน้ในประเทศต่างๆ ท่ีมี

รัฐบาลโง่เขลาเบาปัญญาเอาเงินมาแลก US$ ไว้ซือ้อาวุธของอเมริกามารบพุ่งกันเอง (สงคราม

ของพวกเขาอย่าง

ต่อเน่ือง เป็นมหนัตภยัคกุคาม สนัติสขุของอเมริกนัชนและของประชาชนทั่วทกุมมุโลก 
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เวียดนาม 1965~1975 และ ในหลายภูมิภาค จนถึงปัจจุบนั) 

พวกเขาทําได้สําเร็จ พร้อมกับนําความหายนะและทุกข์เข็ญ มาสู่ชีวิตของมนุษย์ทัง้โลกเป็น

เวลานานถึง 50 ปี พวกเขาคือ [ทรราชเงนิตรา แหงโลกยุค 2.0] ผู้ กําหนดความเป็นไปของชีพจร

เศรษฐกิจของโลก ผ่านระบบการเงินที่พวกเขาสามารถออกเงินตราหมุนเวียนก้อนใหม่มา

ครอบครองได้มากเทา่ท่ีต้องการ เป็นผู้ปกครองตวัจริงท่ีกดข่ีขดูรีดหยาดเหง่ือแรงงานของคนทัง้โลก 

ในขณะที่หลบซ่อนตัวอยู่หลงัม่านรัฐบาลประชาธิปไตยจอมปลอม ผ่านกระบวนการเลือกตัง้ที่ไม่

แตกต่างจากการแสดงลเิกเท่าใดนกั 
 

[ภาคเจ็ด อสรูเงนิตรา 3.0] 

อภิมหาโจรแหง่ศตวรรษท่ี 20, ปีศาจสงครามแหง่ศตวรรษท่ี 20-21 
 

หลงัจากประสบความสําเร็จในการทําให้ US$ กลายเป็นทนุสํารองของประเทศต่างๆทัว่โลกได้

แล้ว กลุมทุนธนาคารผู้เป็นเจ้าของระบบธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ซ่ึงกุมอํานาจผูกขาดใน

การผลิตเงิน US$ ไว้แต่เพียงผู้เดียวนัน้ ก็ได้ออกปล้นสดมภ์ทรัพย์สินที่มีมลูค่าแท้จริงในประเทศ

ต่างๆทัว่โลก  

“การโจมตีทนุสํารองต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย” โดยผ่านกระบวนการวางแผน

และเตรียมการอย่างเป็นระบบ มาตัง้แต่ พ.ศ.2530~2540 ก่อนเข้าโจมตีขัน้เผด็จศึก ในวนัท่ี 14-15 

พฤษภาคม 2540 สง่ผลให้เงินบาทอ่อนค่าจาก 25 บาท/US$ เป็น 56 บาท/US$ ลกูหนีที้่กู้ เงิน US$ 

มาหมดปัญญาท่ีจะหาเงินบาทไปซือ้ US$ ที่แพงขึน้กว่าเท่าตวันําไปคืนเจ้าหนีที้่ FED หนนุหลงัอยู่ 

จําต้องยอมให้พวกเขายึดทรัพย์สินท่ีสะสมมาแต่อดีตไปอย่างถกูกฎหมาย บทความนีจ้ะอธิบายให้

เห็นอย่างชดัแจ้งว่าพวกเขาทํากนัอย่างไรในกระบวนการปลน้สดมภ์ครัง้ใหญ่นัน้  

ยิ่งกว่านัน้ เพื่อทําให้สกุลเงิน US$ มีมลูค่าในการแลกเปลี่ยนและมีความต้องการใช้เพิม่ขึน้

อย่างต่อเนื่องในขอบเขตทัว่โลก กลุมทุนธนาคารกลางสหรัฐ ยังได้สร้างระบบ [warfare-

dollar] ขึน้มาอีกระบบหนึ่ง ให้ทํางานควบคู่กบัระบบ [petro-dollar] 

พวกเขาได้ใช้อํานาจเหนือกว่าในฐานะเจ้าหนีข้องรัฐบาลสหรัฐ ผ่านช่วงเวลายาวนานหลาย

ทศวรรษ ผ่านหลายยคุหลายสมยัของประธานาธิบดี สร้าง “รฐับาลเงา (deep state)” ท่ีพวกเขาบง
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การได้ ขึน้มาเป็นกลไกในการสนองตอบเจตนารมณที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงของพวกเขา นั่นคือ 

ก่อใหเ้กิดสงครามข้ึนในภูมิภาคต่างๆทัว่โลก กดดนัให้รัฐบาลท่ีละโมภและโง่เขลา แลกเงิน US$ ไป

ซือ้อาวธุสงครามมาล้างผลาญกนั เพ่ือให้พวกเขาพิมพ์เงิน US$ ออกมาเพ่ิมเติม สรางความมั่งคั่ง

ร่ํารวย ให้แก่ตนเองมากยิ่งๆขึน้ 

โฉมหน้าท่ีแท้จริงของ [อสูรเงนิตรา 3.0] ผู้ทัง้ปล้นสดมภ์และจดุไฟสงคราวไปทัว่โลก ถกูเปิด

โปงอย่างลอ่นจ้อน ด้วยบทความชิน้นี ้

 

 [ภาคแปด อารยธรรม 5.0] 

ปลดแอกจากอสรูเงินตรา, สถาปนาระบบเงินตราของโลก, รุ่งอรุณแหง่อารยธรรม 5.0 
 

ประชาคมโลกในหลายภาคส่วน ได้พยายามหาหนทางต่างๆนานา ผ่านเวลาร่วม 24 ปี นบั

จาก ค.ศ.2009 ถงึ 2032 เพ่ือปลดแอกจากการถกูขดูรีด-ปล้นสดภมภ์-ปล้นฆา่ ผ่าน ระบบ [petro-

dollar] และ ระบบ [warfare-dollar] ของ “อสูรเงินตรา” และ “รัฐบาลเงา” ท่ีมี กลุมทุน

ธนาคารกลางสหรัฐ ชกัใยอยู่เบือ้งหลงั 

ความพยายามปลดแอก ได้เร่ิมปรากฎให้เห็นได้ชัดเจนจาก การปรากฏขึน้ของ “เงินตรา

ดิจิตอลเขารหัส (crypto currency)” ที่เป็นอิสระจากการควบคมุของอํานาจรัฐใดๆ อาทิ Bitcoin 

(2009) , Litecoin (2011), Ethereum (2015), เป็นต้น การประกาศเรียกรองใหมีการจัดระเบียบ

โลกใหมโดยผูนาํของประเทศ BRICS (16 มถินุายน 2009, เมืองเยคาเทอรินเบิร์ก) การทําความตก

ลงการแลกเปล่ียนเงินตราแบบทวิภาคี ที่ได้ขยายวงกว้างขึน้เร่ือยๆ (2009~ปัจจบุนั) ตามมาด้วย 

การลดการถือครอง US$ ไวเปนทนุสํารองในหลายประเทศนําโดยประเทศจีน (2014~ปัจจบุนั) 

และในที่สุด ประชาคมโลกก็ได้บรรลุความสําเร็จในการสถาปนา “ระบบเงินตราของโลก 

(The World Reserve System)” ขึน้มาใหม่ในปี ค.ศ.2032 ใหมีลักษณะที่ เปนธรรมและเอื้อ

อาทรตอคนทั้งโลก ดําเนินการอยางโปรงใสตรวจสอบได และ อยูภายใตกลไกการจัดการและ

ควบคุมของตัวแทนประชาคมโลก ซึ่งได้นําพามนษุย์ทัง้โลกก้าวสู่ รุ่งอรุณแห่ง อารยธรรม 5.0 ท่ี

สงครามทัง้มวลได้สญูพนัธ์สิน้ไป สนัติภาพและสนัติสขุเกิดขึน้ทัว่ทุกมมุโลก พร้อมกับ นําภารดร

ภาพและคณุภาพชีวิตท่ีดีทดัเทียมกนั มาสูม่นษุย์ทกุคน 
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บทนํา 
[ประเทศไทย 5.0] เป็น [ภาพนิมิต] ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ในยคุสมยั พ.ศ.๒๕๗๔~

๒๕๙๙ ภายใต้ระบบ การศกึษา การเมือง สงัคม การเงิน และ อารยธรรม ของโลกอนาคต  

การสร้าง [ภาพนิมิต] นีเ้ป็นขัน้ตอนแรกสดุของ กระบวนการออกแบบและสรางขึ้นใหม ซึ่ง

เร่ิมต้นด้วยการวาดสภาพท่ีพึงประสงค์ขึน้มาก่อน จากนัน้จึงค่อยสร้างให้เป็นจริงขึน้มา เปรียบได้

กบั เขียนแบบและสร้างหุ่นจําลองขึน้มา ก่อนท่ีจะ สร้างอาคารสงูเสียดฟ้า 

[ภาพนิมิต] นี ้มิได้สร้างขึน้จากความฝันลมๆแล้งๆ หากแต่เป็นจินตนาการถึงอนาคต ท่ี

จะต้องเกิดขึน้อย่างภาวะวิสยั ตามแรงผลกัดนัของความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตลอดจนการวิวฒัน์ของสภาพแวดลอมทางสังคมในยุคดิจิตอล บวกกบั การออกแรง

ขับเคล่ือนของคนทัง้สังคมไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมๆกนั เพ่ือบรรลถุึงเจตน์จํานงและเป้าหมาย

ร่วมกนั ในอนัท่ีจะสร้างสงัคมให้มีลกัษณะพงึประสงค์ตาม [ภาพนมิติ] นัน้ 

[ภาพนิมิต] นี ้ได้รับแรงบนัดาลใจจาก “อนุทินแหงความหวัง

จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน” ของ ปวย อ๊ึงภากรณ ซึง่เผยแพร่

เป็นครัง้แรกใน The Quality of Life of a South East Asian : A 

Chronicle of Hope from Womb to Tomb, Bangkok Post, 18 

ต.ค. 2516 โดยในหนังสือเล่มนี ้ได้คัดลอกข้อความจากต้นฉบับ

ดงักลา่ว มาวางไว้ท่ีต้นบทต่างๆและแสดงด้วยอกัษรสเีขียว 
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กระบวนการออกแบบและสรางข้ึนใหม – 

REENGINEERING PROCESS 
อา้งอิงจากตําราบริหาร คู่มือรีเอ็นจิเนียร่ิงธุรกิจไทย, ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกลุ, 

สํานกัพิมพ์มติชน ๒๕๓๙, คํานิยมโดย นายไชยวฒัน์ สินสวุงศ์ รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงอตุสาหกรรม, ศ.ดร.ไพศิษฐ์ พิพฒันกลุ เลขาธิการรัฐสภา, วิฑูรย์ สิมะโชคดี 

ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม, ประสิทธ์ิ ตนัสวุรรณ ผูอํ้านวยการสถาบนัเพ่ิมผลผลิต

แห่งชาติ 

เป็นกระบวนการที่ใช้สําหรับปฏิรูปองค์กรและวิธีการดําเนิน

ธุรกิจให้ก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดด มีขัน้ตอนดําเนินการดงันี ้

ก้าวที่-1

๑.สํารวจ-คัดกรอง-กําหนด ความต้องการและความคาดหวงัของผู้มีผลประโยชน์ร่วม ซึ่งใน

กรณีของประเทศไทย ได้แก่ประชาชนกลุม่ต่างๆ โดยอาจแยกกลุม่ตาม วยั เพศ สาขาอาชีพ  

 ตัง้คณะกรรมการพฒันาภาพนิมติ (Vision Development) ให้ทําหน้าท่ี 

๒.พฒันาภาพนิมิต โดยเขียนคําอธิบายหรือวาดผงัภาพท่ีแสดงให้เห็นสภาพที่พึงประสงค์ใน

ขัน้สดุท้ายว่า ใคร จะทําอะไร อย่างไร และ จะไดป้ระโยชน์อะไร)  

อนึ่ง [ภาพนิมิต] ของ [ประเทศไทย 5.0] ในหนงัสือเล่มนี ้ขอให้ถือว่า เป็นต้นร่างที่ผู้เขียน

นําเสนอขึ้นมาตามความรู้และจินตนาการที่จํากัดของผู้เขียนเอง เพือ่ให้คนไทยเจ้าของ

ประเทศทกุคนช่วยกนัต่อเสริมเติมแต่งใหต้รงกบัความตอ้งการอย่างรอบดา้นมากย่ิงข้ึน 

ก้าวที่-2

๓.พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของสงัคมดิจิตอล อาทิ National Digital ID Platform, Free 

Internet for All, Hopebook Community Platform, etc. 

 ตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบไอซีที (ICT System Analysis) ให้ทําหน้าท่ี 

๔.ออกแบบระบบการใช้งาน อันได้แก่ ฟังก์ชัน่ต่างๆ (Functions), ขัน้ตอนการเข้าถึงและ

หน้าจออินเตอร์เฟซ (Graphical User Interfaces), ระบบฐานข้อมลู (Database Entity) 

เพ่ือใหผูใชงานกลุมตางๆ (ประชาชนทั่วประเทศ) สามารถใชประโยชนในดานตางๆ อาทิ 

การศกึษา การเมือง สังคม การเงิน ตาม [ภาพนมิติ] ได้อยางครบถาน 

๕.พัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application Development Team) ท่ีสําคัญ อาทิ Childhood 

Development Advisory, Object-Oriented Education System, National Learning 

Management, Smart Farming System, All Villages All Products, Marketplace for 
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Thais, Expert Medical System, On-Line Referendum เป็นต้น โดยแต่งตัง้คณะทํางาน

ขึน้มาหลายคณะ แบง่กนัทําหน้าท่ีพฒันาแอพพลเิคชัน่แต่ละกลุม่ 

ก้าวที่-3

๖.วางแผนการสร้างโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจําเป็น เพ่ือทําให้เกิด [ประเทศไทย 5.0] ตาม [ภาพ

นมิติ] อย่างมีประสทิธิภาพ อาทิ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตา่งๆหรือออกใหม ่

 ตัง้คณะกรรมการพฒันาสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure Development) ให้ทํา

หน้าท่ี 

๗.สัง่ให้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องนําแผนไปปฏิบตัิให้เกิดประสทิธิผล 

๘.ติดตาม-กํากับ-แก้ไข ให้การดําเนินงานต่างๆสําเร็จลุล่วงหรือเดินหน้าไปในทิศทางสู่การ

บรรลถุงึ [ภาพนมิติ] ท่ีออกแบบไว้ 
 

การสร้าง [ประเทศไทย 5.0] ตามกระบวนการออกแบบสร้างขึน้ใหม่ดงักล่าวข้างต้น จะ

เกิดขึน้และบรรลผุลสําเร็จได้ เม่ือมีเง่ือนไขพร้อม 2 ประการดงันี ้

ก. พลเมืองที่มีจิตสาธารณะ-เห็นพ้องต้องกันทีจ่ะขับเคลือ่นให้เกิดการปฏิรูป-และมีความ

กระตือรือล้น รวมตวักนัเป็นองค์กร ชกัชวนประชาชนทัง้สังคมให้มีส่วนร่วมพฒันา [ภาพ

นิมิต] ให้รอบด้าน ซึ่งหนงัสือเล่มนีทํ้าหน้าที่ได้เพียงจดุประกายความคิดดจุไม้ขีดไฟก้าน

แรก ท่ีจะนําไปต่อเป็นเปลวเทียนขยายวงให้สว่างไสวไปทัว่ประเทศไทย 

ข. พรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์มุ่งรับใช้ประชาชนอย่างจริงใจ ดังเช่น พรรคคุณภาพชีวิต

ประชาชน ได้รับเลือกตัง้จากประชาชนอย่างท่วมท้น ให้มาเป็นรัฐบาลเพื่อแบกรับ

ภาระกิจในการสร้าง [ประเทศไทย 5.0] ให้เป็นจริงตาม [ภาพนมิติ] 

 

คุณลักษณะของสังคมดจิติอล ที่เปนแรงขับเคล่ือนใหเกดิ [ประเทศไทย 5.0]  

ในยุคเศรษฐกิจสงัคมดิจิตอลเช่นในปัจจุบนั อํานาจในการ [เลือก

1) อยู่ในมือของประชาชนที่มี

รับรู้-เช่ือ-ไว้วางใจ-ซือ้] 

ข่าวสาร สินคา้หรือบริการ เลือกเพือ่น สนบัสนนุนกัการเมือง-พรรคการเมือง ฯลฯ ของประชาชน ได้

เปลี่ยนไปแล้วดงันี ้

ความเช่ือมโยงถึงกันในแนวระนาบ(เสมอภาค) ไม่ใช่อยู่ใน

มือขององค์กรรัฐหรือองค์กรธุรกิจขนาดยักษ์ที่ความสัมพันธ์เป็นแบบรวมศูนย์และใน
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แนวดิ่ง(แบบบนกบัลา่ง) โต้ตอบได้สองทาง

2) เชื่อมโยงข้ามกลุ่มไขว้กลุ่มกันอย่างครอบคลุม (มิใช่แปลกแยกเป็นเอกเทศต่างคนต่าง

อยู่ จงึยากท่ีจะทําการ “แบง่แยกแล้วปกครอง”) 

 มใิช่ถกูนําเสนอฝ่ายเดียวแบบยดัเยียด  

3) มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มคนจํานวนหลายกลุ่ม ที่มีความหลากหลายและทับซ้อนกัน 

ภายในสงัคมดิจิตอล สมาชิกกลุม่ใช้กระแสความคดิของกลุ่มเป็นเคร่ืองอ้างอิงในการ

ตัดสินใจมากกว่าคาํโฆษณาขององค์กรขนาดใหญ่(บริษัทและหน่วยงานของรัฐ) 

4) ความเช่ือมโยงกนัในแนวระนาบอย่างครอบคลมุ ได้สร้างวฒันธรรมความต้องการมีส่วน

ร่วมคดิร่วมสร้าง

5) การสร้างและการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนในสงัคมแบบ

 ขึน้มาอย่างเป็นธรรมชาติ 

6) กระแสความคิดและข้อมูลจํานวนมากท่ีเอ่อล้นเข้ามาถึงในแต่ละวัน ทําให้คนมีเวลา

ไตร่ตรองอย่างลึกซึง้น้อยลง การตัดสินใจสนับสนุนหรือต่อต้านแบรนด์หรือพรรค

การเมืองใด จึงมักทําแบบมักง่าย โดยอิงตามกระแสความคิดของสังคมดิจิตอลที่ตน

สงักดัอยู่ 

ไม่จาํกัดเวลาและสถานที่ 

สภาพแวดล้อมทางสงัคมดงักล่าว เกิดขึน้อย่างเป็นภาวะวิสยั จากพลงัความรู้และความคิด

สร้างสรรค์ของคนทัง้โลก ที่ต่างคนต่างช่วยกันสร้างขึน้ตามสญัชาตญาณของมนุษย์ ที่ต้องการ

เสรีภาพพร้อมกับความเชื่อมต่อถึงกัน การมีส่วนร่วมในการปกครองและควบคุมการใช้อํานาจรัฐ 

ความเสมอภาคกันในการถือครองปัจจัยการผลิต (ที่ดิน เงินทุน เทคโนโลยี การตลาด อํานาจ

จดัการ) มนัไม่ขึน้กบัเจตนารมณ์ของใครคนใดคนหนึง่ ไม่ว่าใครก็มิอาจต้านทานได้ มีแต่เพียงผู้ ที่

เข้าใจและยอมรับธรรมชาติของมนัเท่านัน้ จงึจะหยบิยืมพลงัของมนันํามาใช้ สร้างสรรค์สงัคมใหมท่ี่

พงึประสงค์ให้เป็นจริงขึน้มาได้  

ที่สําคญั มนัเป็นพลงัที่ขบัเคลือ่นให้เกิด [ประเทศไทย 5.0] ดงั [ภาพนิมิต] อย่างหลีกเลี่ยง

มไิด้ จะช้า (ก็เพราะมีแรงต้านทานจากความไม่ตระหนกั และ จากผู้ ต้องการอนรัุกษ์เหน่ียวรัง้รักษา

ผลประโยชน์แห่งตนไว้) หรือ จะเร็ว

  

 (ก็เพราะมีแรงผลกัดนัจากความตระหนกัรู้ของมหาชนอย่าง

กว้างขวาง) ก็ตามที 
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กติตกิรรมประกาศ 

 [ภาพนิมิต] ของ [ประเทศไทย 5.0] 

เผยแพร่ครัง้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 61 ในรูปบทความทางอเิลค็ทรอนิกส์ 

จากนัน้ ได้นําข้อเสนอแนะท่ีสร้างสรรค์จากผู้ อ่าน โดยเฉพาะ “ชมรมวิศวกรสร้างสงัคม” ประกอบด้วย  

ดร.ทนสุทิธ์ิ สกณุวฒัน์, ศ.ดร.ธนวฒัน์ จารุพงษ์สกลุ, ดร.ธชัพล โปษยานนท์,  

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกลุ, ดร.เตม็ยศ ปาลเดชพงศ์  

และ ผู้ ไม่ประสงค์จะออกนาม อีกหลายท่าน  

มาตอ่เตมิพฒันาให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้เร่ือยๆ 

ขอมอบให้เป็นทรัพย์สนิทางปัญญาของสาธารณะ ไมส่งวนลขิสทิธ์ิ 

ไมต้่องขออนญุาตหากจะผลติซํา้  

โปรดช่วยกนัเผยแพร่-สง่ตอ่ หรือ ให้คําแนะนํา ได้ตามอธัยาศยั 

หากประสงค์จะมีสว่นร่วมสร้างสรรค์โดยนําไปจดัทําเป็นสือ่ประเภท  

Animation, Computer Graphic, Movies, e-Book, etc., หรือแปลเป็นภาษาอ่ืน 

หรือสนบัสนนุการจดัพิมพ์เป็นรูปเลม่นําไปแจกฟรีให้แก่ผู้ มีอปุสรรคในการเข้าถึงสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ท่ี vpl@tqmbest.com 

 

 

รายชื่อผูบรจิาคทุนสนับสนุนการจัดพิมพ 

นพ.พรณรงค์ พฒันาบญุไพบลูย์ 100 เลม่ (21กค61) 

รศ.พลูพร แสงบางปลา 100 เลม่ (9สค61) 

รองอธิบดีอยัการภาค ๘ นายเชษฐวิทย์ ตนัตพินัธุ์วดี () 

 

 

 

 

  

mailto:vpl@tqmbest.com�
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เพ่ือลบรอยคราบนํา้ตาประชาราษฎร์ สกัพนัชาติจกัสู้ ม้วยด้วยหฤหรรษ์ 

แม้นชีพใหมมี่เหมือนหวงัอีกครัง้ครัน จกัน้อมพลชีีพนัน้เพ่ือมวลชน 
 

 

IMAGINE, A song by John Lennon 

Shakira Live at the UN's General Assembly 2015, https://youtu.be/8-3wIW1Rpiw 

แปล จีระนนัท์ พิตรปรีชา กวีซีไรท์ 
 

Imagine there’s no heaven,  

it’s easy if you try. No hell below us 

Above us only sky.  

Imagine all the people Living for today 

Imagine there’s no country.  

It isn’t hard to do. Nothing to kill or die for. 

And no religion too.  

Imagine all the people  

Living life in peace. 

You may say I’m a dreamer But I’m not the only one 

I hope someday you join us  

And the world will be as one 

Imagine no possessions. I wonder if you can. No 

need or greed or hunger 

A brotherhood of man. Imagine all the people 

Sharing all the world 

You may say I’m a dreamer  

But I’m not the only one 

I hope someday you join us  

And the world will live as one 

หากไมมี่สรวงสวรรค์.. ฝันง่ายๆ  

นรกร้ายเบือ้งลา่ง ก็วา่งหาย 

เงยขึน้เห็นฟ้าโปร่ง โลง่สบาย  

ลอง นกึภาพ..คนทัง้หลาย อยูร่่วมกนั..เพ่ือวนันี ้

ลบเส้นแบง่แหง่รัฐชาต.ิ.ลองวาดฝัน  

เพียงเทา่นัน้เร่ืองร้ายๆก็คลายคล่ี ไมต้่องฆา่ ไมต้่องรีบเอา

ชีพพลี และไมมี่เส้นทาง ตา่งศรัทธา  

ลองนกึภาพ ผองชนคนทัง้หลาย  

สขุสบายสนัตธิรรมคํา้คณุคา่ 

เธอจะหยนัวา่ฉันเพ้อ ไมลื่มตา แตก็่มีมากกวา่ฉนั ท่ีฝันเป็น 

ได้แตห่วงัว่าวนัหนึง่เธอจงึเห็น มาร่วมเป็นหนึง่เดียว  

สร้างโลกใหม ่โลกท่ีไร้การครอบครองของผู้ใด  

ลอง คดิดทํูาได้ไหม..อยากให้ลอง  

จะสิน้ทกุข์ทรมาน การกดข่ี เม่ือโลกนีพ่ี้น้องกนั  

ชนทัง้ผอง ลองวาดฝันวนัใหม ่ได้ปรองดอง  

ร่วมแบง่ปันครรลองโลกของเรา 

เธอจะหยนั ว่าฉนัเพ้อละเมอฝัน  

แตม่ิใชเ่พียงแคฉ่นั ฝันเก่าเก่า 

จะรอเธอมาร่วมแรง ชว่ยแบง่เบา  

เพ่ือโลกเราสขุสมาน ศานตคิรอง
 

https://youtu.be/8-3wIW1Rpiw�
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