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ประเทศไทย 5.0 
อนุทนิแหงความสํานึกบุญคุณ–จากครรภมารดาถงึเชิงตะกอน 

บนัทึกความทรงจาํ โดย ดร.วีรพจน ์ลือประสิทธ์ิสกลุ  

ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี ๒ เผยแพร่เม่ือ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 

ต้องการแสดงความคดิเห็นหรืออ่านบทความตอนอ่ืนๆ โปรดคลิ๊ก 
http://www.tqmbest.com/product&service/softwares/km2/paper.php?menu=list_paper 

 
 

ภาคสี่ การเงิน 5.0 

ประเทศของผมควรจะมีความสมัพนัธ์อนัชอบธรรมและเป็นประโยชน์กบัโลกภายนอก ผมจะ

ไดมี้โอกาสเรียนรู้ถึงความคิดและวิชาของมนษุย์ทัง้โลก และประเทศของผมจะไดมี้โอกาสรบัเงินทนุ

จากต่างประเทศ มาใชเ้ป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ผมตอ้งการใหช้าติของผมไดข้ายผลิตผลแก่

ต่างประเทศดว้ยราคาอนัเป็นธรรม (ป๋วย อ๊ึงภากรณ์) 

 

[บทคัดยอ] 

การเพ่ิมปริมาณเงินบาทหมนุเวียนก้อนใหมเ่ข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ จาก 5.354 ล้านล้านบาท 

เม่ือธนัวาคม 2540 มาเป็น 19.561 ล้านบาท เม่ือเมษายน 2561 หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมเฉลีย่ 6.64% 

ตอ่ ปี ซึ่งมากกว่า อตัราการเติบโตของผลผลติมวลรวมประชาชาติในช่วงเวลาเดียวกนั สง่ผลให้เกิด

เงินเฟ้อ ซึง่หมายถึงต้องใช้เงินปริมาณมากขึน้ในการซือ้สิง่ของปริมาณเท่าเดิม  

อตัราเงินเฟ้อ ท่ีสงูกว่า อตัราการเตบิโตของรายได้ของมนษุย์เงินเดือนและชนชัน้รากหญ้า 

ตลอดเวลา 20 ปีท่ีผ่านมานัน้ กดทบัให้ชนชัน้ลา่งยากจนลงเร่ือยๆ จําต้องทยอยขายท่ีดนิและ

ทรัพย์สนิท่ีเคยมีออกมาเพ่ือยงัชีพ ความมัน่คงในชีวติห่างไกลออกไปทกุทีและริบหร่ีหมดหวงัลง

เร่ือยๆ 

ขณะเดียวกนั เส้นทางการเพ่ิมปริมาณเงินบาทหมนุเวียนก้อนใหมเ่ข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ ท่ี

สง่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ ได้ช่วยให้กลุม่คนจํานวนน้อยนิดท่ีใกล้ชิดกบัธนาคาร สามารถเข้าถึง

http://www.tqmbest.com/product&service/softwares/km2/paper.php?menu=list_paper�
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เมด็เงินก้อนใหมนี่ไ้ด้ก่อนคนอ่ืน ด้วยอตัราดอกเบีย้ท่ีต่ํากว่า มีความได้เปรียบในการนําเมด็เงินก้อน

ใหมท่ี่มีต้นทนุถกูกว่านัน้ มาแย่ง-ชิงซือ้ปัจจยัการผลติท่ีมีประสทิธิภาพสงู นํามาสร้างผลตอบแทน

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 
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บทท่ี 11 [การขูดรีดผานกระบวนการเพ่ิมเงินหมุนเวียน] 

นกัวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ทกุคนทราบดีวา่ ปรมิาณเงนิหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจ มี

ความสมัพนัธ์กบั อัตราเงนิเฟอ-ดอกเบ้ีย-การจางงาน ซึ่งสง่ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

ของคนทัง้สงัคม และ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ วา่จะเป็นแบบฟองสบู ่ กระจกุตวัหรือมีการ

กระจายอย่างทัว่ถึงเป็นธรรมหรือไม่ จงึเป็นหน้าท่ีสําคญัของทกุรัฐบาลท่ีจะต้องดแูลให้อยู่ในระดบั

ท่ีเหมาะสม แต่เพราะเหตใุด มนัจงึกลายเป็น กระบวนการขดูรีดคนสว่นใหญ่ในสงัคม ไปเลา่? 

[เงนิเฟอวิ่งแซงรายได] ปู่ ทวดของผมเลา่ให้ฟังว่า สมยัท่ีเรียนจบปริญญาตรีสาขา

วิศวกรรมศาสตร์จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในปี พ.ศ.๒๕๒๗ นัน้ ปู่ ได้รับเงินเดือนประมาณ  

๕,๐๐๐ บาท ซึง่มีมลูค่าเท่ากบัข้าวราดแกงราคาจานละ ๕ บาทจํานวน ๑,๐๐๐ จาน พอมาถงึสมยั

ท่ีพ่อของผมจบปริญญาตรี ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ข้าวราดแกงมีราคา ๕๐ บาท ขณะท่ีพ่อได้รับเงินเดือน 

๒๕,๐๐๐ บาทหรือเทา่กบัข้าวราดแกงเพียง ๕๐๐ จาน ซึง่หมายความว่า ผลตอบแทนจากการ

ทํางานหนกัเทา่กนั นํามาใช้ยงัชีพได้เพียง 50% ของระดบัคณุภาพชีวิตของคนเม่ือ ๒๕ ปีก่อน น่ียงั

ไมน่บัไปถงึ ราคาท่ีดนิ บ้าน ทองคํา ซึ่งมีราคาแพงขึน้รวดเร็วกว่าราคาข้าวแกงและรายได้ของ

มนษุย์เงินเดือนและคนรากหญ้ามากมายนกั 

ทัง้ๆท่ีมีรายงานว่า ตลอดช่วงเวลา ๒๕ ปีนัน้ “ผลผลติมวลรวมประชาชาต”ิ เพ่ิมขึน้ทกุปีใน

อตัรา 3~8% แต่คนสว่นใหญ่ในสงัคมซึง่เป็นมนษุย์ค่าจ้างและผู้ใช้แรงงานระดบัรากหญ้า กลบัรู้สกึ 

(ตามความเป็นจริง) ว่า ค่าจ้างเพิ่มขึน้ช้า ค่าลว่งเวลาลดลง มีคนถกูปลดจากงานมากขึน้ ทรัพย์หด 

หมดหวงั ยากจนลงเร่ือยๆ อนาคตท่ีจะมีชีวติอย่างมัน่คงห่างไกลออกไปทกุที ขณะท่ีคนรวยจํานวน

ไมก่ี่ตระกลูครอบครองทรัพย์สนิเพ่ิมขึน้อย่างมากมายและอย่างรวดเร็ว  

ปรากฏการณ์ท่ี “เงินบาท” มีมลูค่าลดลงเม่ือเทียบกบั “ผลผลติ” ซึง่เรียกว่า “เงินเฟ้อ” นัน้ 

แสดงให้เหน็ว่า มีการเพ่ิมเงินบาทหมนุเวียนก้อนใหมเ่ข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ ในอตัราท่ีมากกว่า อตัรา

เพ่ิมของผลผลติมวลรวมประชาชาติ  

อน่ึง หาก การเพ่ิมปริมาณเงินบาทหมนุเวียนเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ มีปริมาณทีส่มดลุกบั การ

เพ่ิมข้ึนของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ สินคา้ต่างๆก็จะมีราคาเท่าเดิม คนทีทํ่างานไดผ้ลผลิตมาก

ข้ึนจากความชํานาญผ่านประสบการณ์ทีเ่พ่ิมข้ึนทกุๆปี ก็จะไดร้บัผลตอบแทนในรูปเงินตราทีมี่

มูลค่าในการนําไปซ้ือผลผลิตของผูอื้น่ไดม้ากข้ึน มิใช่ลดลงดงัตวัอย่างข้าวราดแกงทีย่กมาข้างตน้ 
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[ปริมาณเงินบาทหมุนเวียน] ตารางขวามือ 

แสดง ปริมาณเงินบาทหมนุเวียน ที่เพิม่ขึน้จาก 5.354 

ล้านล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2540 เป็น 19.206 

ล้านล้านบาท ในเดือน ธันวาคม 2560 หรือ เพ่ิมขึน้

ประมาณ 273% ในช่วงเวลา 20 ปี 

กราฟท่ีอยู่ลา่งลงมา แสดงให้เห็นอตัราการเพิ่มท่ี

สู ง ม า ก  เ ป็ น พิ เ ศ ษ  ใ น ร ะ ห ว่ า ง ปี  2546~2556 

โดยเฉพาะในปี 2554 เพิ่มขึน้ถึง 15.12% หรือ 1.781 

ล้านล้านบาท โดยท่ีอัตราเพิ่มของ ปริมาณเงินบาท

หมนุเวียนตลอดช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา เฉลี่ยอยู่ท่ี 6.64%  

อนึ่ง ในปี 2560 มีปริมาณเงินบาทหมุนเวียน

เพ่ิมขึน้ 914,854 ล้านบาท จากของปีก่อนหน้า หรือ 

5.0% ซึง่ก็ยงันบัว่าสงูอยู่ เม่ือเทียบกบัอตัราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจในปีนัน้ที ่3.9% 

 

อตัราการเพ่ิมขึน้ของ ปริมาณเงินบาท (สแีดง) ท่ีวิ่ง

แซงหน้า อตัราการเติบโตของ ผลผลติมวลรวมประชาชาต ิ

(สีนํา้เงิน) ในระหว่างปี 2554~2560 ตามตารางขวามือนี ้

แสดงให้เหน็ความจริงท่ีว่า มีการออกเมด็เงินใหม่ๆ  สง่เข้า

สูร่ะบบเศรษฐกิจ มากกว่า การเพ่ิมขึน้ของ ผลผลติจาก
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การทํางานของคนทัง้สงัคม มาอย่างต่อเน่ือง หรือกลา่วได้ว่า เมด็เงินท่ีตราออกมาเพ่ิมในแต่ละปี ไม่

สามารถสร้างผลผลติได้เพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีสมดลุกนั จงึก่อให้เกิดเงินเฟ้อสะสมทบัถมเป็นปัญหาท่ี

รุนแรงในเวลาต่อมา อีกทัง้ การเติบโตของรายได้ยงักระจกุตวัอยูท่ี่คนร่ํารวยจํานวนน้อย ขณะท่ีคน

สว่นใหญ่ของประเทศมีอตัราการเติบโตของรายได้ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของ GDP ดงักลา่ว 

อนึ่ง ณ ธค.2560 มีปริมาณเงินหมนุเวียน 19.206 ล้านล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่น 1.243 เท่า

ของ ผลผลติมวลรวมประชาชาติ ในปี 2560 ซึง่มีมลูค่าประมาณ 15.453 ล้านล้านบาท ขณะท่ี 

งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล อยู่ท่ี 2.733 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 17.69% ของ GDP 
 

[กระบวนการสงผานเม็ดเงนิกอนใหมเขาสูระบบเศรษฐกิจ] ของทกุประเทศในโลกทกุ

วนันี ้ ได้ถกูออกแบบไว้ให้มีลกัษณะท่ีสาํคญัเหมือนกนัหมด คือเป็น กระบวนการขูดรดีผลผลติ

ของคนทั้งสังคม อยา่งแนบเนียน นบัตัง้แต่ก่อตัง้ “ธนาคารกลางแหงสหราชอาณาจักร” ใน 

ค.ศ.1694 (ภาคหา) เป็นต้นมา จนถึงก่อ ตัง้ “ระบบธนาคารกลางของสหรฐัอเมรกิา” ใน ค.ศ.

1913 (ภาคหก) และ กระทัง่ถงึปัจจบุนั ก็ยงัคงลกัษณะสาํคญันัน้ไว้ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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ในกรณีของ ประเทศไทย กระบวนการสง่ผ่านเมด็เงินใหมเ่ข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ มีขัน้ตอนดงันี ้

(1) รัฐบาล โดยสาํนกับริหารหนีส้าธารณะ ในสงักดักระทรวงการคลงั ออกตราสารหนี ้ (กูเ้งิน

มาชดเชยการขาดดลุงบประมาณ) อนัได้แก่ พนัธบตัร ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตัว๋เงินคลงั เช่น เม่ือวนัท่ี 

๑๖พค.๖๑ รัฐบาลขายพนัธบตัร LB676A วงเงิน 14,000 ล้านบาท ด้วยอตัราดอกเบีย้ 3.600% ดงั

แสดงในตารางขวามือ ซึ่งพนัธบตัรเกือบ

ทัง้หมด ประมลูได้โดยธนาคารพาณิชย์ 

(2) ธนาคารท่ีประมลูได้ (เป็น

เจ้าหนีข้องรัฐบาล) ก็นําเงินฝากของ

ประชาชน (อตัราดอกเบีย้เงินฝากเฉลีย่ 

1.0%) ไปสง่มอบให้แก่รัฐบาล ไดกํ้าไร

จาก ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ ในทนัที 

เงินกู้สว่นนี ้ รัฐบาลจะนําไปใช้ เพ่ือ 

ชดเชยการขาดดลุเงินงบประมาณ และ 

ใช้คืนหนีท่ี้รัฐบาลในอดีตกู้มา ซึง่ ณ 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ มีหนีส้าธารณะ

คงค้างเฉพาะในสว่นนี ้มีประมาณ 3.76 ล้านล้านบาท 

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย จะคอยรับซือ้คืน ตราสารหนีข้องรัฐบาลท่ีถึงกําหนดไถ่ถอน 

พร้อมทัง้สง่มอบเงินบาท (สว่นใหญ่จะใช้เมด็เงินท่ีตราออกมาใหม)่ ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ ตาม

หน้าท่ีหลกัของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีระบวุ่า “จะซ้ือขาดตราสารหนีภ้าครฐั เพือ่ปล่อยสภาพ

คล่องรองรบัความตอ้งการเงินสดหมนุเวียนในระบบ ทีเ่พ่ิมข้ึนตามการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยไม่

จําเป็นตอ้งรอใหถึ้งกําหนดไถ่ถอน” 

(4) อนึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย ยงัมีหน้าท่ีหลกัอีกประการหนึ่งคือ การปฏิบตัิการตลาดเปิด 

(Open Market Operations) เพ่ือ ควบคุมปรมิาณเงนิบาทหมนุเวยีนในระบบ ให้อยูใ่นระดบัท่ี

เหมาะสม เพ่ือบรรลเุป้าหมายในการควบคมุอตัราเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบ 1.0~4.0% ตามท่ีตกลงกบั

รัฐบาลในระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ (ช่วงก่อนหน้านัน้จะกําหนดกรอบไว้ท่ี 0.0~3.0%) 

เราจะกลา่วถึงบทบาทของ “ธนาคารแห่งประเทศไทย” โดยละเอียดในบทท่ี 12 ต่อจากนี ้
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การเพิ่มปริมาณเงินบาทหมนุเวียนเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ โดยผานชองทางระบบธนาคาร

พาณชิย ดงักลา่ว ผู้ ท่ีได้เงินก้อนนีไ้ปก่อน คือ ธนาคารเอกชน จากการขายคืนให้ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เม่ือพนัธบตัรถึงกําหนดไถ่ถอน ไปปลอ่ยกู้ตอ่ด้วย อตัราดอกเบีย้เงินกู้สําหรบัลูกคา้ราย

ใหญ่ชัน้ดี 6.03~6.60% และ ลูกคา้รายย่อยชัน้ดี 7.12~7.37% หรือ นําไปใหร้ฐับาลกู้ยืมรอบใหม่

ดว้ยการประมูลซ้ือพนัธบตัรในอตัราดอกเบีย้ 2.00~4.00% ก็ได้ 

ผู้ ท่ีได้รับเมด็เงินก้อนใหมต่่อจากธนาคารพาณิชย์เป็นลาํดบัต้นๆ ได้แก่ นายทนุใหญ่ระดบัชาติ

เพียงไมก่ี่ตระกลู และ ผู้ รับเหมาโครงการขนาดใหญ่ ก็จะนําเงินไปกว้านซือ้ท่ีดนิ ปัจจยัการผลติ 

และโภคภณัฑ์ต่างๆ เพ่ือเพิ่มผลผลติให้แก่ธุรกิจของตนเองได้ก่อนคนอ่ืนๆ สดุท้าย กว่าเมด็เงินนัน้

จะตกถึงมือ พนกังานกินเงินเดือน กรรมกร และ คนรากหญ้า ข้าวของก็มีราคาแพงขึน้แซงหน้า

ค่าตอบแทนแรงงานท่ีได้รับไปแล้ว 
 

[การขูดรดีชนชั้นลางแบบไมใหรูตัว] เม่ือมีเมด็เงินก้อนใหมเ่ข้ามาในระบบมากขึน้ ขณะท่ี

ผลผลติและทรัพยากรท่ีจะมาคํา้ค่าของเงินยงัคงมีอยู่เท่าเดิม คนท่ีได้รับเมด็เงินกลุม่แรกๆ อาท ิ

ธนาคารเอกชนและธุรกิจขนาดใหญ่ ก็มีโอกาสแย่งชิงเป็นเจ้าของทรัพยากรทางการผลติ สามารถ

ตัง้ราคาซือ้สนิค้าได้สงูกว่าคนท่ีเมด็เงินยงัไปไมถ่งึ ผกูขาดธุรกิจ กลืนกินกดดนัผู้ ค้ารายเลก็ มี

อํานาจเหนือตลาด และ มีแรงจงูใจให้เข้ามามีอํานาจเหนือรัฐบาลท่ีมาจากการเลอืกตัง้ด้วยวิธีการ

ซือ้สทิธิขายเสยีง เพ่ือให้ออกกฎหมายเอือ้ประโยชน์ให้ชนชัน้ตนเอง เพ่ือให้มีความได้เปรียบมาก

ยิ่งๆขึน้ แต่คนท่ีเสียเปรียบหรือได้รับความเสยีหาย จากเงินบาทหมนุเวียนก้อนใหมท่ี่ธนาคารกลาง

เพ่ิมปริมาณขึน้มานี ้ก็คือ คนท่ีอยู่ปลายสดุของกระบวนการ นัน่คือ ประชาชนคนรากหญ้า ลกูจ้างผู้

ได้รับเงินเดือนคงท่ี (ตลอดปี) ผู้ รับเงินบํานาญ ผู้ มีเงินฝากในธนาคารหรือในกองทนุต่างๆ เพราะ

ราคาสนิค้าท่ีแพงขึน้ ทําให้เงินท่ีพวกเขาได้รับหรือมีอยู่คงท่ีนัน้ มีค่าในการซือ้สนิค้าได้น้อยลง 

ดงันัน้ กระบวนการสง่ผ่านเมด็เงินก้อนใหมผ่า่นระบบธนาคารพาณิชย์ จงึเป็นการให้รางวลัแก่

คนท่ีอยู่ใกล้ชดิกบัธนาคารกลาง พร้อมกบั ลงโทษคนท่ีอยูห่า่งไกลออกไปตามลําดบัขัน้จนไปถึงราก

หญ้า หรือกลา่วได้ว่า เป็นการเก็บภาษีจากคนจนทางอ้อมแบบไมใ่ห้รู้สกึตวั เป็นกระบวนการขูด

รดีชนชั้นลาง ท่ียากจะมองเหน็การทํางานของมนัได้ชดัเจน เว้นแตต้่องนําข้อมลูทางเศรษฐกิจผา่น

ระยะเวลานานหลายๆปีมาวิเคราะห์ ดงัท่ีผมได้อธิบายมาข้างต้น 
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แน่นอนวา่ คนท่ีถกูขดูรีดคือคนท่ีมีรายได้โตไมท่นัเงินเฟ้อซึง่เป็นคนสว่นใหญ่ในสงัคม แตพ่วก

เขาก็หารู้สกึตวัไม ่ ขณะท่ี อาจจะมีคนจํานวนหนึ่งท่ีมีรายได้โตเร็วกวา่เงินเฟ้อเลก็น้อยจาก

ความสามารถเฉพาะตวัท่ีโดดเดน่กว่าคนอ่ืน แต่คนกลุม่นีก็้ไมส่ามารถนบัเข้ามาเป็นตวัแทนของ

ระบอบเศรษฐกิจโดยรวมท่ีไมเ่ป็นธรรมนีไ้ด้ และก็มี คนจํานวนน้อยนิดท่ีมีรายได้พุ่งขึน้เร็วกว่าอตัรา

เงินเฟ้อ แต่พวกเขาก็มไิด้มีความตัง้ใจท่ีจะขดูรีดคนอ่ืนๆโดยสนัดาน 

ถ้าเชน่นัน้ ผู้ขดูรีดตวัจริงคือใคร? คําตอบคือ กระบวนการเพิม่และกลไกการสงผานเมด็เงิน

กอนใหมเขาสูระบบผานธนาคารพาณชิย ซึ่งได้รับการออกแบบสร้างขึน้ โดยกลุม่ทนุธนาคารใน

ยโุรปเม่ือ ๓๐๐ กว่าปีมาแล้ว ด้วยเจตน์จํานงท่ีชดัเจนแน่วแน่ของพวกเขา (จะอธิบายใน ภาคหา 

ว่าด้วย [จักรพรรดิเงนิตรา 1.0]) ท่ีถกูสง่ต่อมาจนถึงปัจจบุนั พร้อมกบัแผ่ขยายจนครอบคลมุ

ระบบการเงินของทัว่ทัง้โลกในทกุวนันี ้(จะอธิบายใน ภาคหก-เจ็ด-แปด ตอ่ไป) 

แตก่่อนอ่ืนใน ภาคสี่ นี ้ เราจะพดูถึง บทบาทของธนาคารแหง่ประเทศไทย (บทท่ี 12) และ 

แนวทางการแก้ไขปัญหานีส้ําหรับกรณีของประเทศไทย ด้วยการ เปลี่ยนเสนทางสงผานเม็ดเงนิ

ใหมเขาสูระบบตรงไปถงึคนรากหญา (บทท่ี 13) กนัก่อนนะครับ  

 

บทท่ี 12 [ธนาคารแหงประเทศไทย] 

[ประวัติการกอต้ัง] ในสมยัรัชกาลท่ี ๕ (ค.ศ.1853~1910) และ

รัชกาลท่ี ๖ (ค.ศ.1910~1925) (ซ่ึงในประเทศสหรฐัอเมริกา ไดมี้การตัง้

ระบบธนาคารกลาง - The Federal Reserve ข้ึนมาแลว้เมือ่ ค.ศ.

1913) ชาวตะวนัตกท่ีเข้ามาตดิต่อค้าขายกบัไทยมากขึน้ ได้พยายาม

หลายครัง้ท่ีจะขอจดัตัง้ธนาคารกลางขึน้ในประเทศไทย เพ่ือสทิธิในการ

ออกธนบตัรโดยเสนอให้ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีงดงาม แต่ไมเ่ป็นผลสําเร็จเพราะฝ่ายไทยเห็นวา่

ชาวต่างประเทศเหลา่นัน้คิดแตจ่ะเอาผลประโยชน์ฝ่ายเดียว ทําให้ประเทศไทยเห็นความสาํคญัของ

การมีธนาคารกลางของไทย แต่โครงการก่อตัง้ธนาคารกลางก็ได้หยดุชะงกัไป เพราะเวลานัน้ยงัขาด

ประสบการณ์และบคุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสนใจท่ีจะจดัตัง้ธนาคารกลาง ได้มีขึน้อีกครัง้ ภายหลงัท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร เม่ือวนัท่ี 



Thailand 5.0, Revision#2, 2018-October-1st PART IV, Page 9 of 17 
 

๒๔ มถินุายน พ.ศ.๒๔๗๕ สืบเน่ืองจากการเสนอ ร่างเค้าโครงเศรษฐกิจของคณะราษฎร ท่ีนายปรีดี 

พนมยงค์ (หลวงประดษิฐ์มนธูรรม) เป็นผู้ ร่าง ได้กลา่วถึงความจําเป็นในการจดัตัง้ธนาคารชาติ เพ่ือ

เป็นกลไกหนึ่งในการดําเนินการเศรษฐกิจของประเทศ แต่ร่างเค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนม

ยงค์ ไมไ่ด้รับความเหน็ชอบจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจํานวนหนึ่ง พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 

นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ จงึประกาศยบุสภาผู้แทนราษฎร 
ภายหลงัเม่ือพระยาพหลพลพยหุเสนา ได้เข้ายดึอํานาจการปกครองเม่ือวนัท่ี ๒๐ มถินุายน 

พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึมีการสนบัสนนุให้มีธนาคารชาติขึน้อีกครัง้ แต่ก็ไมส่าํเร็จเน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่

มีผู้ รู้ผู้ ชํานาญทางด้านการธนาคาร ไมมี่ทนุ และยงัไมมี่ระบบธนาคารพาณิชย์ของคนไทยด้วย 
รัฐบาลได้ผลกัดนัเร่ืองการตัง้ธนาคารกลางขึน้อีกครัง้ในปี ๒๔๗๘ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมตใิห้

กระทรวงการคลงัพิจารณา ร่างพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการจดัตัง้ธนาคารชาติ พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่ง

หลวงวรนิติปรีชาเป็นผู้ ร่างขึน้ มีเพียง ๘ มาตรา จงึยงัขาดความรอบคอบและมีรายละเอียดไม่

ชดัเจนเพียงพอ 
ต่อมาเม่ือ ๑๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ พลตรีหลวงพิบลูสงครามได้รับการแตง่ตัง้เป็น

นายกรัฐมนตรี และได้แต่งตัง้นายปรีดี พนมยงค์ เป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั จงึได้รือ้ฟืน้

เร่ืองการจดัตัง้ธนาคารชาติขึน้ ในท่ีสดุก็ได้มีการนําเสนอร่างพระราชบญัญตัิจดัตัง้สํานกังาน

ธนาคารชาติไทย ต่อสภาผู้แทนราษฎรและได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเม่ือวนัท่ี ๒๖ ตลุาคม 

พ.ศ. ๒๔๘๒ 
สํานกังานธนาคารชาตไิทย ได้เร่ิมปฏิบตัิงานเม่ือวนัท่ี ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ต่อมาใน

วนัท่ี ๒๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ซึง่เป็นวนัชาติในสมยันัน้ จงึได้ทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี

วตัถปุระสงค์ให้ทําหน้าท่ีบริหารเงินกู้ของรัฐบาล 
สํานกังานธนาคารชาตไิทย ดําเนินงานได้เพียงปีเศษก็เกิดสงครามมหาเอเชียบรูพา ญ่ีปุ่ นนํา

กําลงัทหารเข้ามายงัประเทศไทยในวนัท่ี ๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ และได้เสนอให้รัฐบาลไทยจดัตัง้

ธนาคารกลางขึน้ โดยมีท่ีปรึกษาและหวัหน้างานต่างๆ เป็นชาวญ่ีปุ่ น ซึง่รัฐบาลไทยไมอ่าจยอมให้

เป็นเชน่นัน้ได้ จงึมอบให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวฒันไชยดําเนินการร่างกฎหมายเพ่ือเปลี่ยน

ฐานะของสํานกังานธนาคารชาติไทยให้เป็นธนาคารกลาง และให้ประกาศใช้โดยเร็วท่ีสดุ 

พระราชบญัญตัิธนาคารแห่งประเทศไทย จงึได้ประกาศใช้เม่ือวนัท่ี ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕ 
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ต่อมาได้ทําพิธีเปิดเม่ือวนัท่ี ๑๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึง่เป็นวนัรัฐธรรมนญู โดยมีพระวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าววิฒันไชย ทรงดํารงตําแหน่งผู้ ว่าการพระองค์แรก 
ธนาคารแหงประเทศไทย เป็นนิติบคุคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไมเ่ป็นสว่นราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจ มีหน้าท่ีหลกัในการกํากบัดแูลเร่ืองการเงินของชาติ ทัง้ออกกฎเกณฑ์และควบคมุ

สถาบนัการเงิน นําออกหมุนเวยีนซึง่ธนบัตรไทย รวมถึงการควบคมุการถ่ายโอนเงินตราระหว่าง

ประเทศ และเฝ้าระวงัอตัราแลกเปลีย่นเงินบาทเทียบกบัสกลุเงินตราอ่ืน 
เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2516 (ค.ศ.1973 หรือเป็นเวลา 2 ปีนบัจากประธานาธิบดีนิกสนั 

ประกาศยกเลกิการใช้ทองคําคํา้ประกนัค่าเงิน US$ ในปี 1971) กระทรวงการคลงัในสมยัท่ีนาย

เสริม วินิจฉยักลุ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ได้ออกกฎกระทรวงฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2516) 

กําหนดให้ เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ

ทนุรักษาระดบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา จะซือ้หรือขายทนัทีตามท่ีธนาคารพาณิชย์ในราชอาณาจกัร

จะเรียกให้ซือ้หรือขาย 
ในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยถกูโจมตีค่าเงินจาก กลุม่ทนุการเงินในเครือข่ายของระบบ

ธนาคารกลางสหรัฐ โดยในวนัท่ี 14~15 พฤษภาคม 2540 ได้รวมหวันดัหมายกนันําเงินบาทท่ีสะสม

กกัตนุไว้ก่อนหน้านัน้ออกมาขาย (แลกเป็น US$) เป็นจํานวนมาก (Short Selling) สง่ผลให้เงินทนุ

สํารองของทางการลดต่ําลงเหลอืเพียง 2,800 ล้าน US$ ไมมี่เงินเพียงพอให้ภาคเอกชนแลกเปลีย่น

นําไปชําระคืนเงินกู้ ท่ีถงึกําหนดพร้อมๆกนัในช่วงเวลานัน้ นําไปสูวิ่กฤตเิศรษฐกิจ "ต้มยํากุ้ง" และ

จําต้องปิดสถาบนัการเงินรวม 56 แห่ง (อ่านรายละเอียดได้ใน ภาคเจ็ด อสูรเงนิตรา 3.0) 
อนึ่ง ในปี พ.ศ.2553 สภาทองคําโลกได้รายงานผลการสํารวจประเทศท่ีถือทองคําเป็นทนุ

สํารองระหว่างประเทศเชิงปริมาณ ว่าประเทศไทยมีอตัราสะสมทองคําเชิงปริมาณท่ี 99.5 ตนั สงู

เป็นอนัดบัท่ี 33 จากทัว่โลก และคดิเป็นทนุสาํรองระหว่างประเทศท่ีอยู่ในรูปของทองคํา 2.8% ของ

ทนุสาํรองระหวา่งประเทศทัง้หมด 
[นโยบายการเงนิของไทยแบงไดเปน 3 ชวง] 
1) ช่วงผกูคา่เงินบาทกบัทองคําและเงินสกลุอ่ืน (ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ~ มิถนุายน 

2540) โดยช่วงแรกใช้วิธีผกูค่าเงินไว้กบัทองคํา ก่อนท่ีจะเปลี่ยนไปผกูค่าเงินบาทกบัเงินดอลลาร์
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สหรัฐอเมริกา เม่ือ พ.ศ.2516 และเปลี่ยนไปใช้ระบบผกูค่าเงินบาทกบัตระกร้าเงินในช่วง

พฤศจิกายน 2527 - มถินุายน 2540 

2) ช่วงกําหนดเป้าหมายทางการเงิน (Monetary Targeting) (กรกฎาคม 2540 ~ พฤษภาคม 

2543) โดยใช้ระบบอตัราแลกเปลี่ยนลอยตวั ตัง้แต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2540 ตามข้อบงัคบัของ

กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF)  

3) ช่วงกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ (Flexible Inflation Targeting) (23 พฤษภาคม 2543 ~ 

ปัจจุบนั) หลงัจากประเทศไทยออกจากโปรแกรมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย อาศยัอํานาจผู้ว่าการ แต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ชดุแรกขึน้ เมือ่วนัที ่

5 เมษายน 2543 โดยเชิญ

ผู้ ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ 

ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย รวม

จํานวน 9 ท่าน ในการกําหนด

ทิศทางนโยบายการเงินของ

ป ร ะ เ ท ศ  เ พื ่อ รั ก ษ า

เสถียรภาพของระดับราคา 

ต ล อ ด จ น พัฒ น า  “ ก ร อ บ

เป้าหมายเงินเฟ้อ (Flexible 

Inflation Targeting)” ให้ เหมาะสมกบัประเทศไทย ปัจจบุนั คณะกรรมการนโยบายการเงิน มี

กรรมการทัง้หมด 7 ท่าน โดย 4 ท่านเป็นผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอก 

[หนาที่สําคญัของ ธปท.] คือ ดําเนินนโยบายการเงิน ตามท่ี คณะกรรมการนโยบายการเงิน

กําหนด (ภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่นมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2543) เพ่ือดํารงไว้ซึง่

เสถียรภาพแหง่คา่ของเงินบาท ควบคูก่บัการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมเพ่ือเอือ้ให้

เศรษฐกิจขยายตวัอย่างเต็มศกัยภาพและยัง่ยืนในระยะยาว  
ในการกําหนดเป้าหมายนโยบายการเงินประจําปี คณะกรรมการนโยบายการเงิน ต้องทํา

ความตกลงร่วมกบั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ก่อนท่ีรัฐมนตรีจะนําเสนอเป้าหมายท่ีตกลง



Thailand 5.0, Revision#2, 2018-October-1st PART IV, Page 12 of 17 
 

ร่วมกนัต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ โดยในปี พ.ศ.2559~2561 คณะรัฐมนตรีได้อนมุติให้

ใช้อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉลี่ยรายปีท่ีร้อยละ 2.5±1.5 (1.0~4.0) 

เคร่ืองมือในการดําเนินนโยบายการเงิน ของ ธปท. มี 3 ประเภทหลกั ได้แก่ 1) การดํารง

สนิทรัพย์สภาพคลอ่ง (Reserve Requirements) 2) การปฏิบตัิการตลาดเปิด (Open Market 

Operations) และ 3) หน้าตา่งตัง้รับ (Standing Facilities) แต่ท่ีสาํคญัและสง่ผลต่อการเพ่ิมขึน้ของ

ปริมาณเงินหมนุเวียนในระบบก็คือ การปฏิบตัิการตลาดเปิด โดยการทําธุรกรรมซือ้ขาด/ขายขาด

หลกัทรัพย์ ซึง่ก็คือการซือ้คืนตราสารหนีห้รือพนัธบตัรของรัฐบาลโดยออกเมด็เงินใหมเ่พ่ิมนั่นเอง 

ธุรกรรมซ้ือหรือขายขาดตราสารหนีภ้าครัฐ (Outright Purchase and Sale of Public Sector 

Debt Securities) ระหว่าง ธปท กบัสถาบนัการเงินที่ ธปท แต่งตัง้ (Outright Counterparty) เป็น

ธุรกรรมที่ใช้ในการปรับสภาพคล่องแบบระยะยาว โดย ธปท อาจซ้ือขาดตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อ

ปล่อยสภาพคล่องรองรับความต้องการเงินสดหมุนเวียนในระบบที่เพ่ิมขึ้นตามการเติบโตของ

เศรษฐกิจ หรือเพือ่เพ่ิมหรือชดเชยตราสารหนีภ้าครัฐที่ ธปท ถือครองที่ครบกําหนด สําหรับการใช้

เป็นหลกัประกนัในธุรกรรมซ้ือคืนพนัธบตัรแบบทวิภาคีของ ธปท 
 

 เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงกัน ระหว่างระบบการเงิน-การธนาคารของไทย กับ ของทัว่ทัง้โลก 

และ พฒันาการคู่ขนานกนัตลอดเวลาที่ผ่านมากว่า 300 ปี นบัตัง้แต่การก่อตัง้ ธนาคารกลางของ

องักฤษ เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม ค.ศ.1694 และ การก่อตัง้ ระบบธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา เม่ือ

วนัท่ี 23 ธนัวาคม ค.ศ.1913 มาจนถึงปัจจบุนั ขอแนะนําให้อ่าน [ภาคหา จักรพรรดิเงนิตรา 1.0] 

และ [ภาคหก ทรราชเงนิตรา 3.0] ด้วยนะครับ 
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บทท่ี 13 [ระบบการเงินแบบสงัคมธรรมาธิปไตย] 

เน่ืองจากเลง็เหน็ว่า การกระจายเงินบาทหมนุเวียนท่ีออกใหม ่ ผ่านธนาคารพาณิชย์และ

องค์กรธรุกิจขนาดยกัษ์ใหญ่ เป็นสาเหตรุากเหง้าและเป็นต้นตอของปัญหาความเหลื่อมลํา้ระหว่าง

คนรวยกบัคนจน ซึง่หากปลอ่ยให้เป็นเช่นนีต้อ่ไป ความ

เหลือ่มลํา้ก็จะยิ่งถ่างกว้างมากยิ่งขึน้เร่ือยๆ อนัจะนําไปสู่

ความขดัแย้งท่ีรุนแรงมากยิ่งขึน้ของคนในสงัคม รัฐบาล

พรรคคุณภาพชวีติประชาชนไทย ซึง่มีเข็มมุง่ในการ

บริหารประเทศท่ีจะลดความเหลือ่มล้ํา (อ่าน ภาคสอง 

การเมอืง 5.0) จงึกําหนดแนวทางแก้ปัญหานีโ้ดยการนํา 

“เงินหมนุเวียนสว่นท่ีออกใหม”่ ซึ่งตก ปีละประมาณ 1.1 

ล้านล้านบาท (คิดจาก 5% ของปริมาณเงินบาท

หมนุเวียน 22 ลา้นลา้นบาท) สว่นหนึ่งใช้สําหรับซือ้คืนตราสารหนีข้องรัฐบาลท่ีครบกําหนดไถ่ถอน

ปีละประมาณ 5 แสนล้านบาท สว่นท่ีเหลอืประมาณ 6 แสนล้านบาท กระจายตรงไปยงักลุม่คนท่ี

เป็นผู้สร้างผลผลติขึน้มารองรับค่าของเงินในทนัที ผา่น [กองทุนลดความเหลื่อมล้ําสรางสังคม

ยุติธรรม] โดยแบง่ออกเป็น ๔ กอง ดงัรายละเอียดท่ีผมได้กลา่วมาแล้วใน ภาคสาม ว่าด้วย [การ

แบงปนมูลคาเพิ่มของสังคมอยางเปนธรรม] แทนการขายพนัธบตัรผ่านธนาคารเอกชนแล้วให้

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกเมด็เงินใหมไ่ปซือ้กลบัคืน 

พร้อมกนันัน้ ก็ได้เปลี่ยนบทบาทของ ธนาคารแห่งประเทศไทย นบัตัง้แต ่ พ.ศ.๒๕๗๕ เป็นต้น

มา (ตอนนีเ้ราอยู่ใน พ.ศ.๒๕๙๙ และ ผมกําลงัเล่าถึงอดีตอยู่นะครบั!!) จากท่ีเคยเป็น ผู้สง่เงินบาท

หมนุเวียนท่ีออกใหมผ่า่นธนาคารเอกชน มาเป็น สง่ตรงไปสูป่ระชาชนรากหญ้าผา่นกองทนุลด

ความเหลื่อมลํา้ฯแทน ซึง่นบัได้ว่า น่ีเป็นนวตักรรมใหมข่องระบบการเงินของโลกเลยทีเดียว 

ด้วยวิธีการเชน่นี ้นอกจาก จะช่วยชะลออตัราเงินเฟ้อเพราะมีผลผลติออกมารองรับค่าเงินสว่น

ท่ีตราออกมาเพิ่มนัน้แล้ว ยงัเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและสมดลุ เป็นวิธี

บริหารจดัการปริมาณเงินบาทหมนุเวียนท่ีเพ่ิมขึน้ในระบบอย่างสมเหตสุมผล เพราะการตราเงิน

เพิ่ม ก็เพ่ือให้ใช้เป็นสือ่กลางในแลกเปลี่ยนผลผลติท่ีเพ่ิมขึน้ของคนทัง้สงัคมให้สมดลุกนันัน่เอง ทัง้

ยงัเป็นการลดปัญหาความเหลือ่มลํา้ อํานวยความยตุิธรรมให้แก่คนกลุม่ตา่งๆในสงัคม ลดความ
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ขดัแย้ง จนนํามาสูส่งัคมสนัตสิขุเช่นในปัจจบุนั 

ในสว่นของธนาคารพาณิชย์ ก็ได้ประโยชน์จากระบบการเงินแบบใหมนี่ ้ จากเศรษฐกิจท่ี

ขยายตวัมีขนาดใหญ่ขึน้ ประชาชนทกุหย่อมหญ้ามีรายได้ท่ีมัน่คง นําเงินมาฝากและใช้บริการของ

ธนาคารมากยิ่งขึน้ ทําให้ธนาคารมีรายได้เพ่ิมขึน้ และ ได้แสดงบทบาทท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม

อย่างแท้จริง 

 
 

[การเงนิ 5.0] ท่ีสอดคล้องกบั [ระบบการปกครองแบบสังคมธรรมาธปิไตย] ท่ีเอา [สันตสุิข

ของคนทุกคนในสังคม] เป็นตวัตัง้ ผ่านกระบวนการใช้อํานาจอธิปไตยของประชาชน อย่างเป็น

ธรรมและอย่างชาญฉลาด โดยมี พรรคคณุภาพชีวติประชาชนไทย ถือธงเดนินําหน้าสามคัคีพลงั
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ประชาชนทัง้ประเทศเป็นหนึ่งเดียว จนสามารถสถาปนาระบอบนีข้ึน้มาในประเทศไทยได้สําเร็จ มี

คณุลกัษณะท่ีสําคญัๆดงันี ้

1) ส่งผ่านเงินบาทหมนุเวียนที่ตราออกมาใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ปีละประมาณ 1.1~1.4 

ล้านล้านบาท โดยแบ่งส่วนหนึ่งประมาณ 6 แสนล้านบาท ส่งตรงไปที่กลุ่มคนระดบัราก

หญ้าซึง่เป็นผู้สร้างผลผลิตในทันที โดยผ่านช่องทางของ [กองทุนลดความเหลื่อมล้ํา

สรางสังคมยุติธรรม] ส่วนที่เหลือสําหรับซือ้คืนหนีข้องรัฐบาลในอดีต ซึง่จะค่อยๆลด

สดัสว่นลงตามลําดบั 

2) [กองทุนลดความเหลื่อมล้ําฯ] นําไปจัดสรรโดยแบ่งเป็น๔กอง กองหนึง่เพื่อใช้ในการ 

อุดหนุนปัจจัยดํารงชีพ5ประการให้แก่คนยากจน กองสองนําไปซือ้คืนปัจจยัในการผลิต 

เช่น ที่ดิน สิทธิบัตร เคร่ืองจักร ฯลฯ กลับมาเป็นทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันในชุมชน โดยมี

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นตวัแทนในการจดัการ กองสามนําไปลงทนุร่วมในโครงการ

หนึ่งหมูบานหนึ่งวสิาหกิจ และ กองสี่นําไปลงทนุร่วมในโครงการวสิาหกิจมวลประชา 

3) ควบคุมส่วนต่างระหว่าง อัตราดอกเบีย้เงินกู้  กับ อัตราดอกเบีย้เงินฝาก ของธนาคาร

พาณิชย์ ไว้ไม่เกิน 3.0% หรือ ไม่เกินอตัราอ้างอิงสากล เนื่องจากการให้กู้ เงินลงทุนถกูจดั

ให้เป็นสินค้าจําเป็น จึงต้องมีการควบคุมราคาเช่นเดียวกับสินค้าอุปโภคบริโภคใน

ชีวิตประจําวัน และ เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้

ทัดเทียมกับสากล โดยสามารถระดมเงินฝากจากประชาชนที่มีเงินเหลือเก็บได้มากขึน้ 

พร้อมทัง้ปลอ่ยกู้ ให้แก่วิสาหกิจเกิดใหมจํ่านวนมากท่ีต้องการขยายธุรกิจได้ง่ายขึน้ 

4) ลดภาษีให้แก่ วิสาหกิจประเภทสร้างความมัน่คงให้สงัคมและพนกังานเป็นเจ้าของในฐานะ

ผู้ ถือหุ้น เช่น วิสาหกิจประจําหมู่บ้าน (บทท่ี 9) และ วิสาหกิจมวลประชา (บทท่ี10) เพ่ือให้

พนักงานของวิสาหกิจเหล่านัน้ได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าจ้างและเงินปันผลเพิม่ขึน้ 

เพ่ิมแรงจงูใจในการพฒันาธรุกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ช่วยเพิ่มกําลงัการบริโภค เสริมส่งให้

เศรษฐกิจเฟ่ืองฟอูย่างมีคณุภาพ 

5) เก็บภาษีเฉพาะจากธุรกิจที่นํา “เทคโนโลยีที่ทําให้คนตกงาน (เช่น AI, Robot, IOT, 

Automatic MC)” เพื่อสร้างสมดลุระหว่างการลดการจ้างงานกบัการเพิ่มกําลงัการบริโภค 

เน่ืองจากเทคโนโลยีเหลา่นัน้ ไหลบา่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ทําซํา้ได้ไม่จํากดัในเวลาอนัสัน้แค่
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พริบตาเดียว ด้วยต้นทุนแทบจะเป็นศูนย์ ส่งผลให้บุคลากรในบางอาชีพ เช่น แพทย์ ครู 

เป็นต้น ปรับตัวไม่ทัน ตกงาน ขาดรายได้ จึงจําเป็นต้องเก็บภาษีเพื่อนํามาใช้ฟื้นฟู ให้

บุคลากรเหล่านัน้ มีความสามารถในการหารายได้เลีย้งชีพ โดยหนัไปประกอบอาชีพอื่น

แทน ซึง่ต้องใช้เวลา มฉิะนัน้แล้ว จะเกิดความป่ันป่วนจากการขาดแคลนผู้บริโภคท่ีมีกําลงั

ซือ้สนิค้าท่ีผลติออกมาจากธุรกิจท่ีนําหุ่นยนต์เข้ามาใช้นัน้  

6) จดัสรรระบบการแบง่ปันมลูคา่เพ่ิมในกระบวนการผลติพลงังาน ตัง้แต่ต้นนํา้(การสํารวจขดุ

เจาะก๊าซธรรมชาติและนํา้มนัดิบ) กลางนํา้(การกลั่น) ถึงปลายนํา้(การจดัจําหน่าย) ให้มี

ความเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทัง้การแบ่งปันมูลค่าเพิ่มที่เป็นธรรมใน

กระบวนผลติอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั และ ยารักษาโรค ด้วย 

7) ด้านการบริหารทนุสาํรองเงินตราต่างประเทศ ให้กระจายความเสี่ยงโดยกําหนดให้ (ก) ทนุ

สํารองเงินตราต่างประเทศ ประกอบด้วย 7 สกุลเงินที่ประเทศไทยค้าขายด้วยมากที่สุด 

แทน เงินดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกาเพียงสกลุเดียว (ข) รักษาระดบัเงินทนุสํารองให้อยู่ในระดบั 

3~5 เดือนของมลูค่าการค้าของประเทศไทยกับ 7 ประเทศนัน้ (ค) บริษัทต่างชาติ ที่มา

รับเหมางานโครงการของรัฐ ต้องนําเงินตราที่กําหนดให้เป็นทนุสํารองของประเทศไทย 7 

สกลุหลกั มาแลกเป็นเงินบาทเต็มมลูค่างานท่ีประมลูได้ 
 

 

 

[มัชฌมิลขิติ] 

ในบนัทกึความทรงจําทัง้ 4 ภาคท่ีผา่นมาจนถงึบรรทดันี ้ผมได้เลา่เร่ืองราวของประเทศไทย ใน

รอบ ๓๕ ปีท่ีผ่านมานบัจาก พ.ศ.๒๕๖๕ จนกระทัง่ถึงปัจจบุนั พ.ศ.๒๕๙๙ ว่าได้ผ่านการอภิวฒัน์

มาอย่างรวดเร็วสูป่ระเทศสังคมธรรมาธปิไตยท่ีมีอารยธรรมลํา้หน้า ในทกุมติิ ซึง่พอจะสรุปได้

ดงันี ้

ดานการเงนิ มีคณุลกัษณะสาํคญั 7 ประการ ตามท่ีกลา่วใน 2 หน้าท่ีผ่านมา ซึง่ ระบบ

การเงนิแบบสังคมธรรมาธปิไตย นี ้ ได้แสดงบทบาทเป็นพลงัเหน่ียวนําท่ีสาํคญั ในการชว่ย

สง่เสริมให้การอภิวฒัน์อีก 3 ด้าน ประสบความสําเร็จ 
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ดานการศกึษา คนไทยทกุคนมีโอกาสในการเข้าถึงการศกึษาท่ีมีคณุภาพสงู โดยเท่าเทียมกนั 

ไมว่่าจะอยู่ในซอกมมุไหนหา่งไกลเพียงไรในประเทศไทย ตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึง

ระดบัอดุมศกึษา เรามีระบบการศกึษาท่ีก้าวลํา้หน้า สามารถตอบสนองความถนดัทางปัญญาท่ี

แตกต่างหลากหลายของมนษุย์แตล่ะคน เรียนรู้ได้ทกุท่ีทกุเวลา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ทฟรีทัว่

ประเทศ เข้าเรียนในมหาวิทยาลยัใกล้บ้าน เลือกเรียนสาขาท่ีถนดัได้โดยไมต้่องมีการสอบแข่งขนั  

ดานการเมอืง รัฐบาลพรรคคณุภาพชีวิตประชาชนไทยนํา ระบบบรหิารคุณภาพทั่วทั้ง

องคกร มาใช้ในการบริหารราชการ กําหนดเขม็มุง่ไว้ท่ีการลดความเหลื่อมล้ํา และ เสรมิพลัง

ใหประชาชนมศัีกยภาพในการเพิม่ผลผลติใหแกสังคม ด้วยการกระจายงบประมาณและ

อํานาจสูท้่องถ่ิน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการบริหารกิจการภาครัฐทกุระดบั สง่ผลให้

คนไทยมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้โดยถ้วนหน้าอยา่งรวดเร็ว 

ดานสังคม รัฐบาลได้สถาปนา ระบบแบงปนมูลคาเพิม่ที่เปนธรรม 3 ลักษณะ ได้แก่ 1.

แบง่ปันมลูค่าเพ่ิมมวลรวมของสงัคม 2.ช่วยให้ทกุคนมีโอกาสสร้างมลูค่าเพ่ิมโดยเท่าเทียมกนั 3.

สง่เสริมการแบง่ปันมลูค่าเพ่ิมภายในองค์กรธรุกิจอย่างเป็นธรรม โดยใช้เทคโนโลยีดจิติอลเป็น

เคร่ืองมือสําคญั เพ่ือให้โอกาสแก่ทกุคนได้มีปัจจยัการผลติท่ีเพียบพร้อม สามารถแสดงศกัยภาพ

ของตนในการสร้างผลผลติให้แก่สงัคมได้อย่างเต็มท่ี เกิดวิสาหกิจท่ีประชาชนคนรากหญ้าเป็น

เจ้าของกิจการแผ่กระจายไปทัว่ทกุหยอ่มหญ้า 

 

ในอีก 4 ภาคตอ่จากนี ้ ผมจะอธิบายถึง วิวฒันาการของอารยธรรมของมนษุย์ ท่ีเจริญรุ่งเรือง

ผ่านนวตักรรมของระบบเงินตรา ในฐานะท่ีเป็นตวักลางของการสะสมแรงงาน-ผลผลติ-

ประสบการณ์-ความรู้ของมนษุย์ชาติ ให้สามารถสง่ตอ่จากยคุสมยัเก่ามาสูย่คุสมยัใหม่ได้อย่าง

ต่อเน่ือง มาจนถงึปัจจบุนั ซึง่ประเทศไทยเป็นสว่นหนึ่งและดํารงอยู่ใน [อารยธรรม 5.0] นี ้
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