ประเทศไทย 5.0
อนุทินแหงความสํานึกบุญคุณ – จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน

THAILAND 5.0

A Diary of Gratefulness - From Womb to Tomb
บันทึกความทรงจําโดย ดร.วีรพจน์ ลือประสิ ทธิ์สกุล วิศวกรสร้ างสั งคม
เผยแพร่ ครั้งแรก ระหว่ าง วันที่ 16 เมษายน ~ 10 พฤศจิกาบน 2561
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บทคัดยอ
[ภาคหนึง่ การศึกษา 5.0]

จากครรภ์มารดาสูก่ ารศึกษาปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมและอุดมศึกษา
พัฒนาการที่มีคุณภาพของเด็ก ต้ องเริ่ มต้ นตั ้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ที่ต้องได้ รับการอุปถัมภ์
จากรัฐ ให้ มีปัจจัยในการดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยเสมอภาคกัน ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลเพียงไรที่
มุมไหนของประเทศ
การศึก ษาปฐมวัย ต้ อ งเป็ นระบบที่ต อบสนองความถนัดทางปั ญญา และ ความชื่ นชอบที่
แตกต่างหลากหลายของมนุษย์แต่ละคน นักเรี ยนทุกคนสามารถเข้ าถึง ระบบฐานความรูแบบ
รายวัตถุ-ที่มีคุณภาพ ได้ อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านระบบอินเตอรเน็ทฟรีทั่วประเทศ เรี ยนรู้ได้ ทกุ
เวลา ทุกสถานที่ ไม่ถกู จํากัดอยู่ภายในกรอบความรู้ -เวลา-ความสะดวกของผู้สอน คะแนนสอบมิใช่
ใช้ ตดั สินให้ นกั เรี ยนเลือ่ นชั ้น หากแต่ใช้ วดั คุณภาพและนําไปปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนของ
ครู มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีคุณภาพทัดเทียมกัน กระจายกันอยู่ทวั่ ประเทศ และใช้ ระบบจับคู่ตาม
ความถนัดแทนการสอบแข่งขันกันเข้ าเรี ยน

[ภาคสอง การเมือง 5.0]

ประเทศไทยบนเส้ นทาง TQM, ระบอบการปกครองแบบสังคมธรรมาธิปไตย, การเมืองยุคดิจิตอล
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รัฐบาลพรรคคุณภาพชีวิตประชาชนไทย ซึ่งได้ รับเลือกตั ้งด้ วยคะแนนเสียง
ท่วมท้ นจากประชาชน ได้ นํา “ระบบบริหารคุณภาพทัว่ ทั้งองคกร” มาใช้ ในการบริ หารราชการ
แผ่นดิน โดยมีจดุ มุง่ หมายที่จะ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ สงู ขึ ้น อย่างมีประสิทธิผล
และอย่างยัง่ ยืน
รัฐบาลฯ ได้ กําหนดเข็มมุง่ หลักไว้ ท่ี
การลดความเหลื่อมล้ําและการเสริมพลังให
ประชาชนมีศักยภาพในการสรางผลผลิต พร้ อมทั ้งกําหนดตัวชี ้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน
และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล อาทิ การกระจายการถือครองปั จจัยการผลิต อันได้ แก่ ที่ดนิ และ
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เงินทุน การเข้ าถึงการศึกษาและบริ การสาธารณะสุขที่มคี ณ
ุ ภาพ จากนั ้นจึงแปรขบวนเข็มมุง่
ดังกล่าว ไปเป็ นแผนการปรับปรุงคุณภาพงานของทุกหน่วยงานราชการ อย่างสมเหตุสมผล
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามเข็มมุง่ ด้ วยความมีประสิทธิภาพสูง รัฐบาลฯ ได้ ปฏิรปู ระบบการ
ปกครอง ด้ วยการกระจายอํานาจและงบประมาณสูท่ ้ องถิ่น ให้ ประชาชนมีสว่ นร่ วมในการบริหาร
กิจการภาครัฐทุกระดับ ควบคู่กบั การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานของสังคมดิจิตอล อาทิ
อินเตอร์ เน็ทฟรี ทวั่ ประเทศ ระบบระบุตวั ตนแบบดิจิตอลแห่งชาติ ระบบแบ่งปั นฐานข้ อมูลใช้ ร่วมกัน
แห่งชาติ ระบบฐานความรู้ในการเกษตรและสาธารณสุข ระบบการค้ าออนไลน์เพื่อนําเสนอขาย
สินค้ าจากหมูบ่ ้ านสูต่ ลาดโลก เป็ นต้ น ส่งผลให้ คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยถวนหนา

[ภาคสาม สังคม 5.0]

แบ่งปั นมูลค่าเพิ่มอย่างเป็ นธรรม, ชาวไร่ ชาวนา, วิสาหกิจประจําหมูบ่ ้ าน, วิสาหกิจมวลประชา
ภายใต้ ระบอบการเมืองการปกครองแบบสังคมธรรมาธิปไตย และ การบริ หารราชการตาม
แนวทาง TQM ที ่นําโดยรั ฐบาล [พรรคคุณภาพชีวิตประชาชนไทย] ซึง่ ทุกองคาพยพของ
ภาครัฐ มีจิตสํานึกรับใช้ ประชาชน มุง่ ปรับปรุงกระบวนการทํางานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ส่งมอบผลการทํางานหรื อบริ การที่มีคณ
ุ ภาพสูงยิ่งๆขึ ้นให้ แก่ประชาชน ได้ นําพาประเทศไทยก้ าวสู่
สั ง คม 5.0 ซึ ง่ คนไทยมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที ่ดี มี ค วามสุ ข กั น อย่ า งถ้ วนหน้ า โดยดํ า รงชี วิ ต อยู่ ใ น
สภาพแวดล้ อมทางสังคมที่มี “ระบบการแบงปนมูลคาเพิ่มมวลรวมของสังคมที่เปนธรรม” ใน
4 ลักษณะ ดังนี ้
1) จัดสรรงบประมาณปี ละ 2 แสนล้ านบาท เพื่อใช้ ในการ อุดหนุนปจจัยดํารงชีพ ให้ แก่
ประชากรที่ยากจนที่สดุ 10% หรื อ 6.5 ล้ านคน คนละประมาณ 30,000 บาทต่อปี
2) จัดสรรงบประมาณปี ละ 2 แสนล้ านบาทให้ แก่ กองทุนธนาคารที่ดินและกองทุนประจํา
หมูบาน เพื่อซื ้อคืนที่ดินเพื่อการเกษตร นํามาบริ หารจัดการให้ เกษตรกรที่มีภมู ิลําเนาอยู่ในหมู่บ้าน
เช่าใช้ ระยะยาว พัฒนาแหล่งนํ ้า และ ให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อซื ้อปั จจัยการผลิต ตลอดจน จัดให้ มีระบบเสริม
พลังให้ แก่ประชาชนในการเพิ่มผลผลิตอย่างครบวงจร อาทิ การให้ ความรู้ ในการผลิตและแปรรู ป
การจัดหาตลาด การกระจายสินค้ า และ การชําระเงิน ซึ่งทุกคนสามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้
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โดยเท่าเทียมกัน ผ่านโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านเทคโนโลยีดิจิตอล เช่น อินเตอร์ เน็ทฟรี ทัว่ ประเทศ
ระบบระบุตวั ตนแบบดิจิตอลไบโอเมตริ ก ชานชาลาตลาดตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านกับทัว่
โลก ซึง่ จะต่อยอดไปสูก่ าร ...
3) สรางหนึง่ วิสาหกิจหนึ่งหมูบาน โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี ละ 2 แสนล้ านบาท
นําไปริ เริ่ มร่ วมลงทุน (Joint Venture) ในวิสาหกิจชุมชนที่ประชาชนในหมูบ่ ้ านร่ วมถือหุ้น 50% ขึ ้น
ไป เช่น บริษัทรถไถดินบังคับทางไกล วิสาหกิจท่องเที่ยวป่ าโกงกางเชิงนิเวศน์ เป็ นต้ น
4) สรางวิสาหกิจมวลประชา โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี ละ 2 แสนล้ านบาท เพื่อริเริ่ม
ร่ วมลงทุน (Joint Venture) ในวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ประชาชนทัว่ ไปร่ วมถือหุ้น 50% ขึ ้นไป เช่น
บรรษัทพลังงานแห่งชาติ โรงไฟฟ้าภูมภิ าคสามจังหวัดชายแดนใต้ สโมสรฟุตบอลหอยใหญ่ เป็ นต้ น

[ภาคสี่ การเงิน 5.0]

การขูดรี ดผ่านกระบวนการออกเงินหมุนเวียนก้ อนใหม่,
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ระบบการเงินแบบสังคมธรรมาธิปไตย
การเพิ่มปริมาณเงินบาทหมุนเวียนก้ อนใหม่เข้ าสูร่ ะบบเศรษฐกิจ จาก 5.354 ล้ านล้ านบาท
เมื่อธันวาคม 2540 มาเป็ น 19.561 ล้ านบาท เมื่อเมษายน 2561 หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มเฉลีย่ 6.64%
ต่อ ปี ซึ่งมากกว่า อัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมประชาชาติในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ เกิด
เงินเฟ้อ ซึง่ หมายถึงต้ องใช้ เงินปริ มาณมากขึ ้นในการซื ้อสิง่ ของปริ มาณเท่าเดิม
อัตราเงินเฟ้อ ที่สงู กว่า อัตราการเติบโตของรายได้ ของมนุษย์เงินเดือนและชนชั ้นรากหญ้ า
ตลอดเวลา 20 ปี ที่ผ่านมานั ้น กดทับให้ ชนชั ้นล่างยากจนลงเรื่อยๆ จําต้ องทยอยขายที่ดนิ และ
ทรัพย์สนิ ที่เคยมีออกมาเพื่อยังชีพ ความมัน่ คงในชีวติ ห่างไกลออกไปทุกทีและริ บหรี่หมดหวังลง
เรื่ อยๆ
ขณะเดียวกัน เส้ นทางการเพิ่มปริ มาณเงินบาทหมุนเวียนก้ อนใหม่เข้ าสูร่ ะบบเศรษฐกิจ ที่
ส่งผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ ได้ ช่วยให้ กลุม่ คนจํานวนน้ อยนิดที่ใกล้ ชิดกับธนาคาร สามารถเข้ าถึง
เม็ดเงินก้ อนใหม่นี ้ได้ ก่อนคนอื่น ด้ วยอัตราดอกเบี ้ยที่ตํ่ากว่า มีความได้ เปรี ยบในการนําเม็ดเงินก้ อน
ใหม่ที่มีต้นทุนถูกกว่านั ้น มาแย่ง-ชิงซื ้อปั จจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง นํามาสร้ างผลตอบแทน
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ให้ แก่ตนเอง ได้ มากกว่าและได้ ก่อน มนุษย์เงินเดือนและชนชั ้นผู้ใช้ แรงงานรากหญ้ า ซึง่ กว่าเม็ดเงิน
จะตกถึงมือ สินค้ าต่างๆก็มีราคาแพงขึ ้นไปแล้ ว อีกทั ้งรายได้ ก็โตไม่ทนั เงินเฟ้อ จึงซํ ้าเติมทําให้ ชนชั ้น
ล่างยากจนลงไปเรื่ อยๆ
ระบบการเงินที่ไม่เป็ นธรรมเช่นนี ้ (เพิ่มเงิ นบาทหมุนเวี ยนในปริ มาณที ม่ ากกว่าการเติ บโตของ
ผลผลิ ต และ ส่งเม็ดเงิ นก้อนใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิ จผ่านธนาคารพาณิ ชย์ ) เป็ นต้ นตอทีก่ ่อให้ เกิด
ปั ญหาความเหลื่อมลํ ้า สะสมทับถมต่อเนื่องตลอดเวลาหลายปี และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้น
เรื่ อยๆ หากไม่มีการแก้ ไขอย่างถูกวิธี
เพื่อแก้ ไขที่ต้นเหตุของปั ญหาความเหลื่อมลํ ้าและความไม่เป็ นธรรมดังกล่าว
จําเป็ นต้ อง
สถาปนา “ระบบการเงินแบบสังคมธรรมาธิปไตย” ที่มีคณ
ุ ลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ
(1) มี กลไกที่โปร่งใสและเป็ นธรรม ในการควบคุมการเพิ่มปริ มาณเงินบาทหมุนเวียน ให้ สมดุล
กับ ปริ มาณผลผลิตมวลรวมของสังคม
(2) เปลี่ยนเส้ นทางส่งผ่าน เงินบาทหมุนเวี ยนที่เพิ่มปริ มาณเข้ าสู่ระบบ โดยตรงสู่ผ้ ูสร้ าง
ผลผลิตซึง่ ก็คือชนชั ้นรากหญ้ า เพื่อให้ มีผลผลิตมารองรั บค่าเงินในทันที ผ่าน “กองทุนลดความ
เหลื่อมล้ําและสรางสังคมยุติธรรม” ซึ่งจะส่งผลให้ เงินเฟ้อช้ าลงหรื อแทบจะไม่เฟ้อเลย ผลผลิต
มวลรวมประชาชาติจะเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วยิ่งกว่าระบบเดิมหลายเท่า
(3) ส่งเสริ มภาคการผลิตจริ งระดับรากหญ้ าให้ เฟื่ องฟู ด้ วยการลดภาษี ให้ แก่วิสาหกิจประจํา
หมูบานและวิสาหกิจของมวลประชา รวมทั ้ง ควบคุมส่วนต่างระหว่างดอกเบี ้ยเงินกู้กบั ดอกเบี ้ย
เงินฝากไว้ ไม่เกิน 3.0% ซึง่ จะทําให้ เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน นั่นคือเศรษฐกิจ
ระดับรากหญ้ าเติบโตก่อนภาคการเงิน จึงเป็ นวิธีลดปั ญหาความเหลื่อมลํ ้าให้ หมดไปได้ อย่างถาวร

[ภาคหา จักรพรรดิเงินตรา 1.0]

เงินตรา-นวัตกรรมสร้ างอารยธรรมมนุษย์, กําเนิดธนบัตรและธนาคาร,
จักรพรรดิเงินตราปราบดาภิเษกบนไฟสงคราม, จักรพรรดิเงินตราแผ่กงเล็บเหยี่ยวสูอ่ เมริ กา
[เงินตรา] ได้ รับการประดิษฐคิดค้ นสร้ างขึ ้นมา ตั ้งแต่เมื่อ 2750~2150 ปี ก่อนคริ สตศักราช ใน
ประเทศอียิปต์โบราณ เพื่อใช้ เป็ นสือ่ กลางในการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างมนุษย์ด้วยกัน พร้ อม
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กับความสามารถเสมือนดัง่ เป็ นตู้เย็นเก็บรักษาแรงงานส่วนเกินของวันนี ้ (ผลิตอาหารได้ มากกว่า
บริ โภค) เก็บเอาไว้ ใช้ ในวันข้ างหน้ า เป็ นนวัตกรรมชิ ้นใหญ่ที่สดุ ที่สง่ ผลให้ อารยธรรมของมนุษย์ก้าว
รุดหน้ าไปอย่างรวดเร็ ว เป็ นเสมือนดัง่ “พระเจ้ า” ที่เสกมนตราให้ มนุษย์สามารถนําความเชี่ยวชาญ
ที่แตกต่างหลากหลาย มาหลอมรวมเพื่อร่ วมกันสร้ างผลผลิตให้ มปี ระสิทธิภาพสูงยิง่ ขึ ้นได้
ในขณะเดี ย วกัน “พระเจ้ า ” องค์ นี ้ ก็ ได้ มอบอํ านาจพิ เ ศษให้ แ ก่ มนุษย์ บ างคน ที่จ ะขูด รี ด
ปล้ นสดมภ์แรงงานส่วนเกินของผู้อืน่ ที่ถกู เก็บรักษาไว้ ในรู ปของ [เงินตรา] นํามาใช้ เพื่อประโยชน์
ของตนเองได้ งา่ ยยิง่ ขึ ้น
การประดิษฐ์ [ธนบัตร] ขึ ้นมาใช้ แทนเงินตราประเภทเหรี ยญกษาปณ์ ในปี ค.ศ.1691 ตามมา
ด้ วยการก่อตั ้ง [ธนาคารกลางแหงอังกฤษ] ขึ ้นในปี ค.ศ.1694 ได้ ทะลายข้ อจํากัดในการหาสินแร่มี
ค่ามาผลิตเป็ นเหรี ยญกษาปณ์ เติมพลังอํานาจอันไร้ ขีดจํากัด ในการออกธนบัตรหมุนเวียนกอน
ใหมๆมาเติมเข้ าสูร่ ะบอบเศรษฐกิจ ให้ แก่ ก ลุ่มนายธนาคาร ซึง่ ได้ ส ถาปนาตนเป็ น [จักรพรรดิ
เงินตรา แหงยุค 1.0] ผู้ก้าวเข้ ามาสืบทอดอํานาจแทน เหล่าราชาและบรรดากษัตริ ย์ในประเทศ
ทั ้งหลายที่เคยเป็ นเจ้ านายของรัฐบาล มาเปนทั้งเจานายและเจาหนี้ของทั ้งกษัตรย์และรัฐบาล ใน
เวลาต่อมา
[ธนบัตร] หมุนเวียนที่ถกู พิมพ์เพิม่ ขึ ้นมา ได้ ง่าย รวดเร็ ว ในปริ มาณมากกว่า และ ก่อนที่จะมี
ผลผลิตที่เกิดจากการใช้ แรงงานมารองรับค่าเงิน ถูกนําไปใช้ จ้างแรงงานเพาะปลูกเพื่อเลี ้ยงกองทัพ
สร้ างโรงงานหลอมเหล็กเพื่อผลิตอาวุธ ต่อเรื อเดินทะเลขนาดใหญ่อย่างที่ไม่เคยทําได้ ในอดีต ได้
เสริ มสร้ างแสนยานุภาพของกองทัพเรื ออังกฤษให้ แข็งแกร่ งขึ ้นอย่างรวดเร็ ว อย่างไร้ ขีดจํากัด จน
สามารถส่งกองทัพเรื อออกไปล่าอาณานิคมได้ ไกลถึงทัว่ ทุกมุมโลก ในศตวรรษที่ 18 และ 19 พร้ อม
กับรัฐบาลภายใต้ การควบคุมของกษัตริ ย์ ได้ กลายเป็ นลูกหนี ้ของ [จักรพรรดิเงินตรา] มากยิ่งขึ ้น
เป็ นเงาตามตัว
ยิ ่ง มนุษ ย์ (ชนชัน้ ปกครองบัง คับ เกณฑ์ ป ระชาชนไป) ทํ า สงครามระหว่ า งกัน มากเท่ า ใด
[จักรพรรดิเงินตรา] ก็ยิ่งรํ่ ารวยมากขึ ้นเท่านั ้น ดังนั ้น [จักรพรรดิเงินตรา] กับ [อสูรสงคราม] จึง
เป็ นฝาแฝดที่เติบโตคู่กนั มาตลอดในประวัติอารยธรรมของมนุษย์
กลุมทุนธนาคารตระกูล Rothschild ซึง่ มีสาขา 5 แห่งตั ้งอยู่ในประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมัน ออสเตรี ย อิตาลี ได้ รับประโยชน์ จากการกู้เงินนําไปใช้ จ่ายในการสงคราม ระหว่างบรรดา
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กษัตรย์ ทัง้ หลายในประเทศยุโรป ในยุค ค.ศ.1769~1815 ส่งผลให้ พวกเขารํ่ ารวยจากการพิมพ์
[ธนบัตร] ได้ ไม่อั ้น และ ได้ กลายมาเป็ นเจ้ าหนี ้รายใหญ่ที่สดุ และ มีอํานาจสูงสุดในการควบคุมชีพ
จรเศรษฐกิจของยุโรปในที่สดุ
ระบอบเศรษฐกิจแห่งยุคทุนนิยมของมนุษย์ เพียงแค่เริ่มต้ นตั ้งไข่เมือ่ 300 ปี ที่แล้ ว ก็ตกอยู่
ภายใต้ อ้ งุ เท้ าของ [จักรพรรดิเงินตรา 1.0] มาตั ้งแต่นั ้น และ สืบต่อมาตราบจนถึงปั จจุบนั

[ภาคหก ทรราชเงินตรา 2.0]

The Federal Reserve System, Petro-Dollar
ระบบธนาคารกลางของสหรัฐอเมริ กา หรื อ FED ไม่ได้ เป็ นของรัฐบาล แต่เป็ นของธนาคาร
เอกชนกว่า 3,400 แห่ง ซึง่ เป็ นผู้ร่วมถือหุ้นอยู่ในธนาคารสาขาของ FED ในภูมิภาค 12 แห่ง มี
อํานาจเบ็ดเสร็ จในการเพิ่ม (หรื อลด) ปริมาณเงิน US$ หมุนเวียนที่ใช้ กนั อยู่ทวั่ โลก
ภายใต้ การชี ้นําโดย พอล มอริทซ์ วอลเบิร์ก ตัวแทนของตระกูลร็ อธไชลด์ กลุม่ ทุนธนาคารและ
นักการเมืองในสังกัดของพวกเขา ได้ สมคบคิดกันออกแบบ ระบบ FED โดยให้ เอกชนเป็ นผู้ถือหุ้น
ทั ้งหมด และ ผลักดันเป็ น รัฐบัญญัติธนาคารกลาง ได้ สําเร็ จเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.1913
นับตั ้งแต่ก่อตั ้ง FED เป็ นต้ นมา การเพิ่มปริ มาณเงินหมุนเวียนอย่างบ้ าระหํ่าของพวกเขาอย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นมหันตภัยคุกคาม สันติสขุ ของอเมริ กนั ชนและของประชาชนทั่วทุกมุมโลก
เพื่อทําให้ US$ เป็ นที่ต้องการใช้ ของคนทั ้งโลก เพื่อพวกเขาจะได้ พิมพ์ US$ ออกมาได้ ไม่อั ้น
กลุม่ ทุนธนาคาร FED ได้ วางแผนและดําเนินอย่างเป็ นระบบผ่านกลยุทธ์ 4 ด้ าน คือ [1] ยกเลิกการ
อิงค่าเงิน US$ กับทองคํา (15 สิ งหาคม 1971) เพื่อสามารถเพิ่มปริ มาณเงินหมุนเวียนได้ โดยไม่มี
ข้ อจํากัด [2] สถาปนา “ระบบเปโตรดอลลาร” โดยสมคบกับราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
(1972~1979) ให้ รับเฉพาะ US$ เท่านั ้นในการขายนํ ้ามันดิบ แลกกับการอนุญาตให้ นําเงินไปลงทุน
ในหลักทรัพย์ของรั ฐบาลสหรัฐได้ [3] แทรกแซงทางการเมืองและกดดันทางการทหารเพื่อให้
ประเทศต่างๆกําหนดให้ สกุลเงินดอลล่าร์ เป็ นทุนสํารองระหว่างประเทศ (14 กรกฎาคม 1973 กรณี
ประเทศไทย) [4] สร้ างความต้ องการใช้ เงิน US$ ด้ วยการก่ อสงครามขึน้ ในประเทศต่ างๆ ที่มี
รัฐบาลโง่เขลาเบาปั ญญาเอาเงินมาแลก US$ ไว้ ซื ้ออาวุธของอเมริ กามารบพุ่งกันเอง (สงคราม
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เวียดนาม 1965~1975 และ ในหลายภูมิภาค จนถึงปั จจุบนั )
พวกเขาทําได้ สําเร็ จ พร้ อมกับนําความหายนะและทุกข์ เข็ญ มาสู่ชีวิตของมนุษย์ ทั ้งโลกเป็ น
เวลานานถึง 50 ปี พวกเขาคือ [ทรราชเงินตรา แหงโลกยุค 2.0] ผู้กําหนดความเป็ นไปของชีพจร
เศรษฐกิ จ ของโลก ผ่ า นระบบการเงิ น ที ่พ วกเขาสามารถออกเงิ น ตราหมุน เวี ย นก้ อนใหม่ ม า
ครอบครองได้ มากเท่าที่ต้องการ เป็ นผู้ปกครองตัวจริ งที่กดขี่ขดู รี ดหยาดเหงื่อแรงงานของคนทั ้งโลก
ในขณะที่หลบซ่อนตัวอยู่หลังม่านรัฐบาลประชาธิ ปไตยจอมปลอม ผ่านกระบวนการเลือกตั ้งที่ไม่
แตกต่างจากการแสดงลิเกเท่าใดนัก

[ภาคเจ็ด อสูรเงินตรา 3.0]

อภิมหาโจรแห่งศตวรรษที่ 20, ปี ศาจสงครามแห่งศตวรรษที่ 20-21
หลังจากประสบความสําเร็ จในการทําให้ US$ กลายเป็ นทุนสํารองของประเทศต่างๆทัว่ โลกได้
แล้ ว กลุมทุนธนาคารผู้เป็ นเจ้าของระบบธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ซึ่ งกุมอํ านาจผูกขาดใน
การผลิ ตเงิ น US$ ไว้แต่เพียงผู้เดี ยวนัน้ ก็ได้ ออกปล้ นสดมภ์ทรัพย์สินที่มีมลู ค่าแท้ จริ งในประเทศ
ต่างๆทัว่ โลก
“การโจมตีทนุ สํารองต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย” โดยผ่านกระบวนการวางแผน
และเตรี ยมการอย่างเป็ นระบบ มาตั ้งแต่ พ.ศ.2530~2540 ก่อนเข้ าโจมตีขั ้นเผด็จศึก ในวันที่ 14-15
พฤษภาคม 2540 ส่งผลให้ เงินบาทอ่อนค่าจาก 25 บาท/US$ เป็ น 56 บาท/US$ ลูกหนี ้ที่ก้ เู งิน US$
มาหมดปั ญญาที่จะหาเงินบาทไปซื ้อ US$ ที่แพงขึ ้นกว่าเท่าตัวนําไปคืนเจ้ าหนี ้ที่ FED หนุนหลังอยู่
จําต้ องยอมให้ พวกเขายึดทรัพย์สินที่สะสมมาแต่อดีตไปอย่างถูกกฎหมาย บทความนี ้จะอธิบายให้
เห็นอย่างชัดแจ้ งว่าพวกเขาทํากันอย่างไรในกระบวนการปล้นสดมภ์ ครัง้ ใหญ่นนั้
ยิ่งกว่านั ้น เพื่อทําให้ สกุลเงิน US$ มีมลู ค่าในการแลกเปลี่ยนและมีความต้ องการใช้ เพิม่ ขึ ้น
อย่างต่ อเนื ่อ งในขอบเขตทัว่ โลก กลุม ทุ น ธนาคารกลางสหรัฐ ยังได้ส ร้ างระบบ [warfaredollar] ขึ ้นมาอีกระบบหนึ่ง ให้ ทํางานควบคู่กบั ระบบ [petro-dollar]
พวกเขาได้ ใช้ อํานาจเหนือกว่าในฐานะเจ้ าหนี ้ของรัฐบาลสหรัฐ ผ่านช่วงเวลายาวนานหลาย
ทศวรรษ ผ่านหลายยุคหลายสมัยของประธานาธิบดี สร้ าง “รัฐบาลเงา (deep state)” ที่พวกเขาบง
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การได้ ขึ ้นมาเป็ นกลไกในการสนองตอบเจตนารมณที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงของพวกเขา นั่นคือ
ก่อให้เกิ ดสงครามขึ้นในภูมิภาคต่างๆทัว่ โลก กดดันให้ รัฐบาลที่ละโมภและโง่เขลา แลกเงิน US$ ไป
ซื ้ออาวุธสงครามมาล้ างผลาญกัน เพื่อให้ พวกเขาพิมพ์เงิน US$ ออกมาเพิ่มเติม สรางความมั่งคั่ง
ร่ํารวย ให้ แก่ตนเองมากยิ่งๆขึ ้น
โฉมหน้ าที่แท้ จริ งของ [อสูรเงินตรา 3.0] ผู้ทั ้งปล้ นสดมภ์และจุดไฟสงคราวไปทัว่ โลก ถูกเปิ ด
โปงอย่างล่อนจ้ อน ด้ วยบทความชิ ้นนี ้

[ภาคแปด อารยธรรม 5.0]

ปลดแอกจากอสูรเงินตรา, สถาปนาระบบเงินตราของโลก, รุ่งอรุณแห่งอารยธรรม 5.0
ประชาคมโลกในหลายภาคส่วน ได้ พยายามหาหนทางต่างๆนานา ผ่านเวลาร่ วม 24 ปี นับ
จาก ค.ศ.2009 ถึง 2032 เพื่อปลดแอกจากการถูกขูดรี ด-ปล้ นสดภมภ์-ปล้ นฆ่า ผ่าน ระบบ [petrodollar] และ ระบบ [warfare-dollar] ของ “อสูรเงินตรา” และ “รัฐบาลเงา” ที่ มี กลุมทุน
ธนาคารกลางสหรัฐ ชักใยอยู่เบื ้องหลัง
ความพยายามปลดแอก ได้ เริ่ มปรากฎให้ เ ห็น ได้ ชัด เจนจาก การปรากฏขึน้ ของ “เงิน ตรา
ดิจิตอลเขารหัส (crypto currency)” ที่เป็ นอิสระจากการควบคุมของอํานาจรัฐใดๆ อาทิ Bitcoin
(2009) , Litecoin (2011), Ethereum (2015), เป็ นต้ น การประกาศเรียกรองใหมีการจัดระเบียบ
โลกใหมโดยผูนาํ ของประเทศ BRICS (16 มิถนุ ายน 2009, เมืองเยคาเทอริ นเบิร์ก) การทําความตก
ลงการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบทวิภาคี ที่ได้ ขยายวงกว้ างขึ ้นเรื่ อยๆ (2009~ปั จจุบนั ) ตามมาด้ วย
การลดการถือครอง US$ ไวเปนทุนสํารองในหลายประเทศนําโดยประเทศจีน (2014~ปั จจุบนั )
และในที่สุด ประชาคมโลกก็ได้ บรรลุความสําเร็ จในการสถาปนา “ระบบเงินตราของโลก
(The World Reserve System)” ขึ ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.2032 ใหมีลักษณะที่ เปนธรรมและเอื้อ
อาทรตอคนทั้งโลก ดําเนินการอยางโปรงใสตรวจสอบได และ อยูภายใตกลไกการจัดการและ
ควบคุมของตัวแทนประชาคมโลก ซึ่งได้ นําพามนุษย์ทั ้งโลกก้ าวสู่ รุ่งอรุ ณแห่ง อารยธรรม 5.0 ที่
สงครามทั ้งมวลได้ สญ
ู พันธ์ สิ ้นไป สันติภาพและสันติสขุ เกิดขึ ้นทัว่ ทุกมุมโลก พร้ อมกับ นําภารดร
ภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีทดั เทียมกัน มาสูม่ นุษย์ทกุ คน
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บทนํา
[ประเทศไทย 5.0] เป็ น [ภาพนิมิต] ชีวิตความเป็ นอยู่ของคนไทย ในยุคสมัย พ.ศ.๒๕๗๔~
๒๕๙๙ ภายใต้ ระบบ การศึกษา การเมือง สังคม การเงิน และ อารยธรรม ของโลกอนาคต
การสร้ าง [ภาพนิมิต] นี ้เป็ นขั ้นตอนแรกสุดของ กระบวนการออกแบบและสรางขึ้นใหม ซึ่ง
เริ่ มต้ นด้ วยการวาดสภาพที่พึงประสงค์ขึ ้นมาก่อน จากนั ้นจึงค่อยสร้ างให้ เป็ นจริ งขึ ้นมา เปรี ยบได้
กับ เขียนแบบและสร้ างหุ่นจําลองขึ ้นมา ก่อนที่จะ สร้ างอาคารสูงเสียดฟ้า
[ภาพนิมิต] นี ้ มิได้ สร้ างขึน้ จากความฝั น ลมๆแล้ งๆ หากแต่ เ ป็ นจิน ตนาการถึงอนาคต ที่
จะต้ องเกิดขึ ้นอย่างภาวะวิสยั ตามแรงผลักดันของความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนการวิวฒ
ั น์ของสภาพแวดลอมทางสังคมในยุคดิจิตอล บวกกับ การออกแรง
ขับเคลื่อนของคนทัง้ สังคมไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมๆกัน เพื่อบรรลุถึงเจตน์ จํานงและเป้ าหมาย
ร่วมกัน ในอันที่จะสร้ างสังคมให้ มลี กั ษณะพึงประสงค์ตาม [ภาพนิมิต] นั ้น
[ภาพนิมิต] นี ้ ได้ รับแรงบันดาลใจจาก “อนุทินแหงความหวัง
จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน” ของ ปวย อึ๊งภากรณ ซึง่ เผยแพร่
เป็ นครัง้ แรกใน The Quality of Life of a South East Asian : A
Chronicle of Hope from Womb to Tomb, Bangkok Post, 18
ต.ค. 2516 โดยในหนัง สื อ เล่ ม นี ้ ได้ คัด ลอกข้ อ ความจากต้ น ฉบับ
ดังกล่าว มาวางไว้ ที่ต้นบทต่างๆและแสดงด้ วยอักษรสีเขียว
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กระบวนการออกแบบและสรางขึ้นใหม –
REENGINEERING PROCESS

อ้างอิ งจากตําราบริ หาร คู่มือรี เอ็นจิ เนี ยริ่ งธุรกิ จไทย, ดร.วี รพจน์ ลือประสิ ทธิ์ สกุล,
สํานักพิมพ์มติ ชน ๒๕๓๙, คํ านิ ยมโดย นายไชยวัฒน์ สิ นสุวงศ์ รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม, ศ.ดร.ไพศิ ษฐ์ พิ พฒ
ั นกุล เลขาธิ การรัฐสภา, วิ ฑูรย์ สิ มะโชคดี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, ประสิ ทธิ์ ตันสุวรรณ ผูอ้ ํานวยการสถาบันเพิ่มผลผลิ ต
แห่งชาติ

เป็ นกระบวนการที่ใช้ สําหรั บปฏิรูปองค์ กรและวิ ธีการดํ า เนิ น
ธุรกิจให้ ก้าวหน้ าไปอย่างก้ าวกระโดด มีขั ้นตอนดําเนินการดังนี ้
ก้ าวที่-1 ตั ้งคณะกรรมการพัฒนาภาพนิมติ (Vision Development) ให้ ทําหน้ าที่
๑.สํารวจ-คัดกรอง-กําหนด ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีผลประโยชน์ ร่วม ซึ่งใน
กรณีของประเทศไทย ได้ แก่ประชาชนกลุม่ ต่างๆ โดยอาจแยกกลุม่ ตาม วัย เพศ สาขาอาชีพ
๒.พัฒนาภาพนิมิต โดยเขียนคําอธิบายหรื อวาดผังภาพที่แสดงให้ เห็นสภาพที ่พึงประสงค์ ใน
ขั ้นสุดท้ ายว่า ใคร จะทําอะไร อย่างไร และ จะได้ประโยชน์อะไร)
อนึ่ง [ภาพนิมิต] ของ [ประเทศไทย 5.0] ในหนังสือเล่มนี ้ ขอให้ ถือว่า เป็ นต้นร่ างที ่ผู้เขี ยน
นํ าเสนอขึ้นมาตามความรู้ และจิ นตนาการที ่จํากัดของผู้เขี ยนเอง เพือ่ ให้คนไทยเจ้าของ
ประเทศทุกคนช่วยกันต่อเสริ มเติ มแต่งให้ตรงกับความต้องการอย่างรอบด้านมากยิ่ งขึ้น
ก้ าวที่-2 ตั ้งคณะกรรมการพัฒนาระบบไอซีที (ICT System Analysis) ให้ ทําหน้ าที่
๓.พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานของสังคมดิ จิตอล อาทิ National Digital ID Platform, Free
Internet for All, Hopebook Community Platform, etc.
๔.ออกแบบระบบการใช้งาน อันได้ แ ก่ ฟั งก์ ชัน่ ต่ างๆ (Functions), ขัน้ ตอนการเข้ าถึงและ
หน้ าจออินเตอร์ เฟซ (Graphical User Interfaces), ระบบฐานข้ อมูล (Database Entity)
เพือ่ ใหผใู ชงานกลุมตางๆ (ประชาชนทั่วประเทศ) สามารถใชประโยชนในดานตางๆ อาทิ
การศึกษา การเมือง สังคม การเงิน ตาม [ภาพนิมิต] ได้ อยางครบถาน
๕.พัฒนาแอพพลิ เคชั่น (Application Development Team) ที่สําคัญ 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 เป็ นต้ น โดยแต่งตั ้งคณะทํางาน
ขึ ้นมาหลายคณะ แบ่งกันทําหน้ าที่พฒ
ั นาแอพพลิเคชัน่ แต่ละกลุม่
ก้ าวที่-3 ตั ้งคณะกรรมการพัฒนาสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐาน (Infrastructure Development) ให้ ทํา
หน้ าที่
๖.วางแผนการสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานที่จําเป็ น เพื่อทําให้ เกิด [ประเทศไทย 5.0] ตาม [ภาพ
นิมิต] อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การแก้ ไขปรับปรุงกฎหมายต่างๆหรื อออกใหม่
๗.สัง่ ให้ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องนําแผนไปปฏิบตั ิให้ เกิดประสิทธิผล
๘.ติดตาม-กํ ากับ-แก้ ไข ให้ การดําเนินงานต่างๆสําเร็ จลุล่วงหรื อเดินหน้ าไปในทิศทางสู่การ
บรรลุถงึ [ภาพนิมิต] ที่ออกแบบไว้
การสร้ าง [ประเทศไทย 5.0] ตามกระบวนการออกแบบสร้ างขึ ้นใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ น จะ
เกิดขึ ้นและบรรลุผลสําเร็จได้ เมือ่ มีเงื่อนไขพร้ อม 2 ประการดังนี ้
ก. พลเมืองที่มีจิตสาธารณะ-เห็นพ้ องต้ องกันทีจ่ ะขับเคลือ่ นให้ เกิดการปฏิรูป-และมีความ
กระตือรื อล้ น รวมตัวกันเป็ นองค์กร ชักชวนประชาชนทัง้ สังคมให้ มีส่วนร่ วมพัฒนา [ภาพ
นิมิต] ให้ รอบด้ าน ซึ่งหนังสือเล่มนี ้ทําหน้ าที่ได้ เพียงจุดประกายความคิดดุจ ไม้ ขีดไฟก้ าน
แรก ที่จะนําไปต่อเป็ นเปลวเทียนขยายวงให้ สว่างไสวไปทัว่ ประเทศไทย
ข. พรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ ม่งุ รั บใช้ ประชาชนอย่างจริ งใจ ดังเช่น พรรคคุณภาพชีวิต
ประชาชน ได้ รั บ เลื อ กตัง้ จากประชาชนอย่ า งท่ ว มท้ น ให้ ม าเป็ นรั ฐ บาลเพื ่อ แบกรั บ
ภาระกิจในการสร้ าง [ประเทศไทย 5.0] ให้ เป็ นจริ งตาม [ภาพนิมิต]

คุณลักษณะของสังคมดิจิตอล ที่เปนแรงขับเคลื่อนใหเกิด [ประเทศไทย 5.0]

ในยุคเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลเช่นในปั จจุบนั อํานาจในการ [เลือกรับรู้ -เชื่อ-ไว้ วางใจ-ซื ้อ]
ข่าวสาร สิ นค้าหรื อบริ การ เลื อกเพือ่ น สนับสนุนนักการเมื อง-พรรคการเมื อง ฯลฯ ของประชาชน ได้
เปลี่ยนไปแล้ วดังนี ้
1) อยู่ในมือของประชาชนที่มีความเชื่อมโยงถึงกันในแนวระนาบ(เสมอภาค) ไม่ใช่อยู่ใน
มือ ขององค์ ก รรั ฐ หรื อ องค์ ก รธุรกิ จขนาดยัก ษ์ ที่ค วามสั มพัน ธ์ เ ป็ นแบบรวมศูน ย์ และใน
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แนวดิ่ง(แบบบนกับล่าง) โต้ ตอบได้ สองทาง มิใช่ถกู นําเสนอฝ่ ายเดียวแบบยัดเยียด
2) เชื่อมโยงข้ ามกลุ่มไขว้ กลุ่มกันอย่ างครอบคลุม (มิใช่แปลกแยกเป็ นเอกเทศต่างคนต่าง
อยู่ จึงยากที่จะทําการ “แบ่งแยกแล้ วปกครอง”)
3) มีการรวมตัวกั นเป็ นกลุ่ มคนจํ านวนหลายกลุ่ม ที่มีความหลากหลายและทับซ้ อนกัน
ภายในสังคมดิจิตอล สมาชิกกลุม่ ใช้ กระแสความคิดของกลุ่มเป็ นเครื่ องอ้ างอิงในการ
ตัดสินใจมากกว่ าคําโฆษณาขององค์ กรขนาดใหญ่ (บริ ษัทและหน่วยงานของรัฐ)
4) ความเชื่อมโยงกันในแนวระนาบอย่างครอบคลุม ได้ สร้ างวัฒนธรรมความต้ องการมีส่วน
ร่ วมคิดร่ วมสร้ าง ขึ ้นมาอย่างเป็ นธรรมชาติ
5) การสร้ างและการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนในสังคมแบบไม่ จาํ กัดเวลาและสถานที่
6) กระแสความคิ ด และข้ อ มูล จํ า นวนมากที่ เ อ่ อ ล้ น เข้ ามาถึ ง ในแต่ ล ะวัน ทํ า ให้ ค นมี เ วลา
ไตร่ ตรองอย่างลึกซึ ้งน้ อยลง การตัดสินใจสนั บสนุ นหรื อต่ อต้ านแบรนด์ หรื อพรรค
การเมื องใด จึงมักทํ าแบบมักง่าย โดยอิ งตามกระแสความคิดของสังคมดิจิตอลที่ต น
สังกัดอยู่
สภาพแวดล้ อมทางสังคมดังกล่าว เกิดขึ ้นอย่างเป็ นภาวะวิสยั จากพลังความรู้ และความคิด
สร้ างสรรค์ ของคนทัง้ โลก ที่ต่างคนต่างช่วยกันสร้ างขึน้ ตามสัญชาตญาณของมนุษย์ ที่ต้องการ
เสรี ภาพพร้ อมกับความเชื่อมต่อถึงกัน การมีส่วนร่ วมในการปกครองและควบคุมการใช้ อํานาจรั ฐ
ความเสมอภาคกันในการถื อ ครองปั จ จัย การผลิต (ที่ดิน เงิ นทุน เทคโนโลยี การตลาด อํานาจ
จัดการ) มันไม่ขึ ้นกับเจตนารมณ์ ของใครคนใดคนหนึง่ ไม่ว่าใครก็มิอาจต้ านทานได้ มีแต่เพียงผู้ที่
เข้ าใจและยอมรับธรรมชาติของมันเท่านั ้น จึงจะหยิบยืมพลังของมันนํามาใช้ สร้ างสรรค์สงั คมใหม่ท่ี
พึงประสงค์ให้ เป็ นจริ งขึ ้นมาได้
ที่สําคัญ มันเป็ นพลังที่ขบั เคลือ่ นให้ เกิด [ประเทศไทย 5.0] ดัง [ภาพนิมิต] อย่างหลีกเลี่ยง
มิได้ จะช้ า (ก็เพราะมีแรงต้ านทานจากความไม่ตระหนัก และ จากผู้ต้องการอนุรักษ์ เหนี่ยวรัง้ รักษา
ผลประโยชน์ แห่งตนไว้ ) หรื อ จะเร็ ว (ก็เพราะมีแรงผลักดันจากความตระหนักรู้ ของมหาชนอย่าง
กว้ างขวาง) ก็ตามที
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กิตติกรรมประกาศ
[ภาพนิมิต] ของ [ประเทศไทย 5.0]
เผยแพร่ ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 61 ในรูปบทความทางอิเล็คทรอนิกส์

จากนัน้ ได้ นําข้ อเสนอแนะที่สร้ างสรรค์จากผู้อ่าน โดยเฉพาะ “ชมรมวิศวกรสร้ างสังคม” ประกอบด้ วย
ดร.ทนุสทิ ธิ์ สกุณวัฒน์, ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์ สกุล, ดร.ธัชพล โปษยานนท์,
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล, ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์
และ ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม อีกหลายท่าน
มาต่อเติมพัฒนาให้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้นเรื่ อยๆ

ขอมอบให้ เป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของสาธารณะ ไม่สงวนลิขสิทธิ์
ไม่ต้องขออนุญาตหากจะผลิตซํ ้า
โปรดช่วยกันเผยแพร่ -ส่งต่อ หรื อ ให้ คําแนะนํา ได้ ตามอัธยาศัย
หากประสงค์จะมีสว่ นร่วมสร้ างสรรค์โดยนําไปจัดทําเป็ นสือ่ ประเภท
Animation, Computer Graphic, Movies, e-Book, etc., หรื อแปลเป็ นภาษาอื่น
หรื อสนับสนุนการจัดพิมพ์เป็ นรูปเล่มนําไปแจกฟรี ให้ แก่ผ้ มู ีอปุ สรรคในการเข้ าถึงสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
กรุณาแจ้ งความประสงค์ได้ ท่ ี vpl@tqmbest.com

รายชื่อผูบ ริจาคทุนสนับสนุนการจัดพิมพ
นพ.พรณรงค์ พัฒนาบุญไพบูลย์ 100 เล่ม (21กค61)
รศ.พูลพร แสงบางปลา 100 เล่ม (9สค61)
รองอธิบดีอยั การภาค ๘ นายเชษฐวิทย์ ตันติพนั ธุ์วดี ()
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เพื่อลบรอยคราบนํ ้าตาประชาราษฎร์ สักพันชาติจกั สู้ม้วยด้ วยหฤหรรษ์
แม้ นชีพใหม่มีเหมือนหวังอีกครัง้ ครัน จักน้ อมพลีชีพนั ้นเพื่อมวลชน
IMAGINE, A song by John Lennon
Shakira Live at the UN's General Assembly 2015, https://youtu.be/8-3wIW1Rpiw

แปล จีระนันท์ พิตรปรี ชา 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
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หากไม่มีสรวงสวรรค์.. ฝั นง่ายๆ
นรกร้ ายเบื ้องล่าง ก็วา่ งหาย
เงยขึ ้นเห็นฟ้าโปร่ง โล่งสบาย
ลอง นึกภาพ..คนทังหลาย
้
อยูร่ ่วมกัน..เพื่อวันนี ้
ลบเส้ นแบ่งแห่งรัฐชาติ..ลองวาดฝั น
เพียงเท่านันเรื
้ ่ องร้ ายๆก็คลายคลี่ ไม่ต้องฆ่า ไม่ต้องรี บเอา
ชีพพลี และไม่มีเส้ นทาง ต่างศรัทธา
ลองนึกภาพ ผองชนคนทังหลาย
้
สุขสบายสันติธรรมคํ ้าคุณค่า
เธอจะหยันว่าฉันเพ้ อ ไม่ลืมตา แต่ก็มีมากกว่าฉัน ที่ฝันเป็ น
ได้ แต่หวังว่าวันหนึง่ เธอจึงเห็น มาร่วมเป็ นหนึง่ เดียว
สร้ างโลกใหม่ โลกที่ไร้ การครอบครองของผู้ใด
ลอง คิดดูทําได้ ไหม..อยากให้ ลอง
จะสิ ้นทุกข์ทรมาน การกดขี่ เมื่อโลกนี ้พี่น้องกัน
ชนทังผอง
้ ลองวาดฝั นวันใหม่ ได้ ปรองดอง
ร่วมแบ่งปั นครรลองโลกของเรา
เธอจะหยัน ว่าฉันเพ้ อละเมอฝั น
แต่มิใช่เพียงแค่ฉนั ฝั นเก่าเก่า
จะรอเธอมาร่วมแรง ช่วยแบ่งเบา
เพื่อโลกเราสุขสมาน ศานติครอง
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