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ประเทศไทย 5.0 
อนุทนิแหงความสํานึกบุญคุณ–จากครรภมารดาถงึเชิงตะกอน 

บนัทึกความทรงจาํโดย ดร.วีรพจน ์ลือประสิทธ์ิสกลุ  

ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี ๒ เผยแพร่เม่ือ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 

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

 
 

 

ภาคหา จักรพรรดิเงินตรา 1.0 

ประเทศของผมควรจะมีความสมัพนัธ์อนัชอบธรรมและเป็นประโยชน์กบัโลกภายนอก ผมจะ

ไดมี้โอกาสเรียนรู้ถึงความคิดและวิชาของมนษุย์ทัง้โลก และประเทศของผมจะไดมี้โอกาสรับเงินทนุ

จากต่างประเทศ มาใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ผมต้องการให้ชาติของผมได้ขายผลิตผลแก่

ต่างประเทศดว้ยราคาอนัเป็นธรรม (ป๋วย อ๊ึงภากรณ์) 

 

บทคัดยอ 

[เงินตรา] ได้รับการประดษิฐคดิค้นสร้างขึน้มา ตัง้แต่เมื่อ 2750~2150 ปีก่อนคริสตศกัราช ใน

ประเทศอียิปต์โบราณ เพ่ือใช้เป็นสือ่กลางในการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างมนุษย์ด้วยกัน พร้อม

กับความสามารถเสมือนดั่งเป็นตู้ เย็นเก็บรักษาแรงงานส่วนเกินของวนันี ้(ผลิตอาหารได้มากกว่า

บริโภค) เก็บเอาไว้ใช้ในวนัข้างหน้า เป็นนวตักรรมชิน้ใหญ่ท่ีสดุ ท่ีสง่ผลให้อารยธรรมของมนษุย์ก้าว

รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เป็นเสมือนดั่ง “พระเจ้า” ที่เสกมนตราให้มนษุย์สามารถนําความเชี่ยวชาญ

ท่ีแตกต่างหลากหลาย มาหลอมรวมเพ่ือร่วมกนัสร้างผลผลติให้มีประสทิธิภาพสงูยิ่งขึน้ได้  

ในขณะเดียวกนั “พระเจ้า” องค์นี ้ก็ได้มอบอํานาจพิเศษให้แก่มนษุย์บางคน ที่จะปล้นสดมภ์

หรือขดูรีดแรงงานสว่นเกินของผู้ อื่น ที่เก็บอยู่ในรูปของ [เงินตรา] นํามาใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง

ได้ง่ายยิ่งขึน้ 

http://www.tqmbest.com/product&service/softwares/km2/paper.php?menu=list_paper�
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การประดษิฐ์ [ธนบัตร] ขึน้มาใช้แทนเงินตราประเภทเหรียญกษาปณ์ ในปี ค.ศ.1691 ตามมา

ด้วยการก่อตัง้ [ธนาคารกลางแหงอังกฤษ] ขึน้ในปี ค.ศ.1694 ได้ทะลายข้อจาํกัดในการหาสนิแร่มี

ค่ามาผลติเป็นเหรียญกษาปณ์ เตมิพลังอาํนาจอันไร้ขีดจาํกัด ในการออกธนบัตรหมุนเวียนกอน

ใหมๆ มาเติมเข้าสูร่ะบอบเศรษฐกิจ ให้แก่กลุ่มนายธนาคาร ซึง่ได้สถาปนาตนเป็น [จักรพรรดิ

เงินตรา แหงยุค 1.0] ผู้ ก้าวเข้ามาสืบทอดอํานาจแทน เหล่าราชาและบรรดากษัตริย์ในประเทศ

ทัง้หลายที่เคยเป็นเจ้านายของรัฐบาล มาเปนทั้งเจานายและเจาหนี้ของทัง้กษัตรย์และรัฐบาล ใน

เวลาต่อมา 

[ธนบัตร] หมนุเวียนที่ถกูพิมพ์เพิ่มขึน้มา ได้ง่าย รวดเร็ว ในปริมาณมากกว่า และ ก่อนที่จะมี

ผลผลติท่ีเกิดจากการใช้แรงงานมารองรับค่าเงิน ถกูนําไปใช้จ้างแรงงานเพาะปลกูเพ่ือเลีย้งกองทพั 

สร้างโรงงานหลอมเหล็กเพื่อผลิตอาวุธ ต่อเรือเดินทะเลขนาดใหญ่อย่างที่ไม่เคยทําได้ในอดีต ได้

เสริมสร้างแสนยานุภาพของกองทัพเรือองักฤษให้แข็งแกร่งขึน้อย่างรวดเร็ว อย่างไร้ขีดจํากัด จน

สามารถสง่กองทพัเรือออกไปลา่อาณานิคมได้ไกลถึงทั่วทกุมมุโลก ในศตวรรษที่ 18 และ 19 พร้อม

กบัรัฐบาลภายใต้การควบคมุของกษัตริย์ ได้กลายเป็นลกูหนีข้อง [จักรพรรดิเงินตรา] มากยิ่งขึน้

เป็นเงาตามตวั 

ยิ ่งมนุษย์ (ชนชัน้ปกครองบังคับเกณฑ์ประชาชนไป) ทําสงครามระหว่างกันมากเท่าใด 

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

เป็นฝาแฝดท่ีเติบโตคู่กนัมาตลอดในประวตัอิารยธรรมของมนษุย์ 

กลุมทุนธนาคารตระกูล Rothschild ซึง่มีสาขา 5 แห่งตัง้อยู่ในประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศส 

เยอรมนั ออสเตรีย อิตาลี ได้รับประโยชน์จากการกู้ เงินนําไปใช้จ่ายในการสงคราม ระหว่างบรรดา

กษัตรย์ทัง้หลายในประเทศยุโรป ในยุค ค.ศ.1769~1815 ส่งผลให้พวกเขาร่ํารวยจากการพิมพ์ 

[ธนบัตร] ได้ไมอ่ัน้ และ ได้กลายมาเป็นเจ้าหนีร้ายใหญ่ที่สดุ และ มีอํานาจสงูสดุในการควบคมุชีพ

จรเศรษฐกิจของยโุรปในท่ีสดุ 

ระบอบเศรษฐกิจแห่งยุคทุนนิยมของมนุษย์ เพียงแค่เร่ิมต้นตัง้ไข่เม่ือ 300 ปีท่ีแล้ว ก็ตกอยู่

ภายใต้อุ้งเท้าของ [จกัรพรรดิเงนิตรา 1.0] มาตัง้แต่นัน้ และ สืบต่อมาตราบจนถึงปัจจบุนั 
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บทท่ี 14 [เงินตรา-นวัตกรรมสรางอารยธรรมมนษุย] 

จากการเรียนรู้ “ประวตัิอารยธรรมของมนษุย์” ในระดบัชัน้มธัยมและอดุมศึกษา ตามท่ีผมได้

เลา่มาแล้วในตอนท้ายของบทท่ี 3 ทําให้ผมเข้าใจว่า 

[เงินตรา] เป็น ประดิษฐกรรม ที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของอารยธรรม

มนษุย์ เพราะนอกจากหน้าที่พืน้ฐานคือเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นผลผลิต อนัเกิดจากความ

เช่ียวชาญท่ีหลากหลาย ระหว่างผู้คนแล้ว มนัยงัเป็นอปุกรณ์ช่วยเก็บรักษาผลผลิตส่วนเกินจากการ

บริโภคเอาไว้ใช้ในวันข้างหน้าอีกด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง มนัช่วยให้มนุษย์สามารถเก็บสะสม 

[แรงงานสวนเกิน] ไว้ในรูปของ [เงนิตรา] เพ่ือเอาไว้ใช้ในวนัข้างหน้า หรือ นําไป(ซือ้)แลกเปลีย่น

กบัความรู้ความสามารถของผู้ อ่ืนเพ่ือนํามาใช้ช่วยเพ่ิมผลผลติของตนเองได้เป็นทวีคณู 

[เงนิตรา] ทําให้เกิดความร่วมมือในระหว่างมนษุย์ด้วยกนัเองอย่างกว้างขวาง ไร้ขีดจํากดั ทํา

ให้สามารถระดมคนจํานวนมากมาร่วมมือกันทําการผลิตในสถานที่เดียวกัน ท่ีเรียกว่า โรงงาน 

บริษัท หรือ วิสาหกิจ ทําให้มนุษย์มีเวลาเรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนาต่อยอด องค์ความรู้และ

ความสามารถในการผลิต (เทคโนโลยี) ให้รุดหน้าไปในอตัราที่รวดเร็วเป็นทวีคณู ในทกุวนันี ้ความ

ร่วมมือกันผลิตและสร้างสรรค์องค์ความรู้ของมนุษย์ ได้ขยายวงกว้างข้ามพรมแดนประเทศข้าม

ทวีปครอบคลมุไปทัว่โลกโดยมอิาจมีอํานาจใดมาขวางกัน้ได้ 

เคร่ืองจักรท่ีฝังปัญญาประดิษฐ์ ซึง่มนุษย์นํามาใช้เพิ่มผลผลิตให้แก่สงัคมในปัจจุบนันี ้เป็น

ผลงานนวตักรรมที่สะสมต่อยอดเร่ือยมา ของมนษุย์ยุคเคร่ืองมือหิน ส่งผ่านความรู้และเทคโนโลยี

จากรุ่นสู่ รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน ซึง่เกิดขึน้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ก็เพราะอาศัยพลังอํานาจของ

ประดิษฐกรรมท่ีเรียกว่า [เงนิตรา] นัน่เอง 

คู่ขนานไปกับ วิวัฒนาการของระบบเงินตรา ตัวของระบบนีเ้องก็เปิดโอกาสให้ผู้ ที่มีกําลัง

อํานาจสูงสุดในสงัคม ซึง่เรียกว่า [ชนชั้นปกครอง] แย่งชิงทรัพยากรท่ีเป็น ปัจจัยการผลิต (ยุค

เกษตรกรรมคือที่ดิน ยคุต่อมาคือแรงงานส่วนเกินทีส่ะสมอยู่ในรูปของเงินตรา หรือ “ทุน” นั่นเอง) 

มาครอบครองไว้เป็นของตนได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึน้ และ สะสมให้มัง่คั่งร่ํารวยยิ่งขึน้พร้อมกับมี

อํานาจมากยิ่งๆขึน้ตามเวลาที่ผ่านไป โดย (1) ในฐานะท่ีเป็น “ผู้ผลิตและครอบครองเงินตราส่วนท่ี

ตราเพ่ิมออกมา” ให้คนในสงัคมใช้ตามความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ โดยท่ี

ตนเองไมต้่องใช้แรงงานในการสร้างผลผลติใดๆ และ (2) เป็นผู้ใช้เงินตราก้อนใหญ่ๆท่ีเรียกว่า “ทนุ” 
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ในฐานะท่ีเป็นพลงัการผลิตใหม่ในยคุเปลีย่นผ่านจากเกษตรกรรมมาเป็นทนุนิยม ซึ่งตนถือครองไว้

ก่อนและมากกว่าผู้ อื่นใดในสงัคม นํามาซือ้ปัจจยัการผลิต (ที่ดิน เคร่ืองจกัร แรงงาน ความรู้) เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตได้มากกว่า สร้างความได้เปรียบพร้อมกับสะสมพลงัการผลิตไว้กับ

ตนเองมากยิ่งขึน้ๆ  

[เงินตรา] นบัเป็นสิง่ประดิษฐ์ท่ีช่วยสร้าง [อารยธรรมของมนุษย] ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด 

มีทัง้ด้านสร้างสรรค์และด้านสามานย์ ขึน้อยู่กบัมนษุย์วา่จะใช้มนัไปในทางใด 

วิวัฒนาการของอารยธรรมของมนุษย์ ผ่านนวัตกรรมที่เรียกกว่า [เงินตรา] ดังกล่าว เป็น

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึน้ในทุกแห่งหนทัว่โลก อย่างภาวะวิสัยเชิงประวัติศาสตร์ ไม่ขึน้อยู่กับ

เจตนารมณ์ของผู้ใด ไมจํ่ากดัว่าจะเป็นเร่ืองเฉพาะอาณาจกัรหรืออาณานิคมหรือรัฐประเทศใด  

สิง่ที่เรียกว่ารัฐประเทศนัน้ แท้จริงแล้ว มันมิเคยมีมาในอดีตกาล รัฐประเทศเป็นเพียงเส้น

สมมติท่ีมนษุย์ขีดคั่นกัน้แบ่งพรมแดนกันขึน้มาเองในภายหลงั ระหว่าง [ชนชัน้ปกครอง] ด้วยกัน   

เพียงเพ่ือตกลงอาณาเขตท่ีอยู่ในอํานาจสิทธิขาด ท่ีจะขูดรีด [ชนชั้นผูถูกปกครองซึ่งเรียกวา 

ประชาชน] ท่ีอาศยัอยู่ในอาณาเขตนัน้ เท่านัน้เอง 

[ชนชั้นปกครอง] ที่เข้มแข็งก้าวร้าว ทําสงครามรุกรานยึดพรมแดนของ [ชนชั้นปกครอง] ท่ี

อ่อนแอกว่า มาไว้ในอํานาจการปกครองของตนเอง 

สงครามทัง้หลายในประวัติอารยธรรมของมนุษย์ ล้วนแต่เป็นเร่ืองทะเลาะวิวาท แย่งชิง

พรมแดนระหวา่ง [ชนช้ันปกครอง] ด้วยกนัทัง้นัน้ [ประชาชน] หาได้ต้องการ หรือ มิได้รับประโยชน์

แต่อย่างใดจากสงคราม นอกจากบ้านแตกสาแหรกขาด แต่ที่จําใจต้องเข้าร่วมก็เพราะถกูบงัคบัถกู

เกณฑ์ หรือ ถกูล้างสมองให้เข้าใจผิดไปว่า น่ีคือ “ความรักชาติ” อนัไร้สาระ 
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บทท่ี 15 [กําเนิดธนบัตรและธนาคาร] 

หลังการพ่ายแพ้อย่างย่อยยับต่อ

กองทัพเรือของฝรั ่งเศส ในยุทธนาวี 

Beachy Head เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 

ค.ศ.1690 ถือเป็นการสิน้สุดสงคราม 9 

ปีระหวา่งองักฤษกบัฝร่ังเศส พระเจ้าวิล-

เลี่ยมท่ี 3 ซึง่ปกครองประเทศองักฤษอยู่

ในขณะนัน้ จําเป็นต้องใช้เงินจํานวน

มหาศาล ในการฟื้นฟูความเข้มแข็ง

ให้แก่กองทัพเ รือ  ในขณะที ่เห รียญ

กษาปณ์คงคลงัก็ไมเ่หลือหรอ ทัง้ยงัไมมี่เครดิตท่ีจะกู้ ยืมเงินก้อนโตได้ตามท่ีต้องการ 

ในปี ค.ศ.1691 William Peterson ได้ยื่นข้อเสนอให้พระเจ้าวิลเลี่ยมกู้ ยืมเงินจํานวน 1.2 ล้าน

ปอนด์ เป็นหนีร้ะยะยาวโดยไมต้่องจ่ายคืนเงินต้นตลอดไป จ่ายแต่เพียงดอกเบีย้อตัราร้อยละ 8 หรือ 

96,000 ปอนด์ต่อปี รวมกบัค่าบริหารอีกปีละ 4 พนัปอนด์ แลกกบัการก่อตัง้ The Governor and 

Company of the Bank of England พร้อมทัง้สิทธิในการพิมพ์ [ธนบัตร] ขึน้มาใช้แทน 

[เหรยีญกษาปณ] พระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 3 ตอบตกลง เพราะข้อเสนอนีจ้ะช่วยให้เขาได้เงินก้อนมาใช้

จ่ายทันที 1.2 ล้านปอนด์ แลกกับการจ่ายเพียงแค่ดอกเบีย้กับค่าบริหารให้ธนาคารปีละ 1 แสน

ปอนด์เท่านัน้ 

ธนาคารได้ระดมเงินโดยการขายหุ้นให้แก่ประชาชน ปรากฏว่ามีผู้ ซือ้หุ้นทัง้สิน้ 1267คน มีผู้ ถือ

หุ้นใหญ่ 14 คนที่ได้เป็นกรรมการธนาคาร รวมทัง้ William Peterson และในวนัที่ 27 กรกฎาคม 

ค.ศ.1694 พระเจ้าวิลเลียมท่ี 3 ได้มอบใบอนญุาตพิเศษของกษัตริย์ให้แก่ The Bank of England 

ธนาคารแห่งแรกจึงได้ถือกําเนิดขึน้มาในโลกนี ้พร้อมกับสิทธิและหน้าที่ในการพิมพ์และควบคุม

ปริมาณหมนุเวียนของ [ธนบัตร] ในระบบเศรษฐกิจแทนท่ีกษัตริย์  

หน้าที่หลกัของ The Bank of England คือ เปลีย่นหนีส้่วนตวัของพระมหากษัตริย์ ไปเป็น

หนีร้ะยะยาวของรัฐบาล โดยมีรายได้จากภาษีของประชาชนเป็นหลกัประกนั ยิ่งพระมหากษัตริย์ใช้

เงินไปในการทําสงครามหรือเพ่ือหาความสขุส่วนตวัมากเท่าใด ธนาคารก็สามารถพิมพ์ธนบตัรเพิ่ม
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ออกมาให้รัฐบาลกู้ ได้มากขึน้เท่านัน้ กษัตริย์มีเงินไปทําในสิง่ที่อยากทํา ธนาคารปล่อยเงินกู้ ก้อน

ใหญ่แล้วรอรับดอกเบีย้ รัฐบาลออกพันธบตัรให้ธนาคารเก็บไว้เป็นหลกัฐานการกู้ เงิน ประชาชน

เท่านัน้ท่ีต้องจ่ายภาษีผ่านมือรัฐบาลไปชําระดอกเบีย้ให้แก่ธนาคาร 

ยิ่งกว่านัน้ ธนาคารยงัได้รับสิทธิและหน้าที่ในการพิมพ์ [ธนบัตร] ใหม่จํานวนหนึ่งเพิ่มขึน้มา

เป็นพิเศษ เพื่อเพิม่ปริมาณหมุนเวียนของ [ธนบัตร] ในระบบเศรษฐกิจ ให้เพียงพอกับการใช้

แลกเปลี่ยนผลผลติท่ีเพิ่มมากยิ่งๆขึน้ในแต่ละปี 

การลดข้อจํากัดในการออกเงินตราในครัง้นัน้ ประเมินกันว่า ได้ช่วยยกระดับแสนยานุภาพ

ให้แก่กองทพัเรือองักฤษเพ่ิมขึน้เป็น 4 เท่า โรงงานหลอมเหล็กเพ่ือผลิตอาวธุผดุขึน้เป็นจํานวนมาก 

ควบคู่กับการจ้างแรงงานเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเลีย้งกองทัพ เกิดการปฏิวัติทาง

เศรษฐกิจครัง้ใหญ่ นําพาองักฤษไปสู่อาณาจกัรที่พระอาทิตย์ไม่ตกดิน ด้วยกองทพัเรือที่ส่งไปล่า

อาณานิคมได้ไกลถึงทกุมมุโลก ในช่วงศตวรรษท่ี 18 และ 19 

นบั แต่ปี ค.ศ.1694 เป็นต้นมา ธุรกรรมการเงินที่

คึกคัก ส่งผลให้การปฏิวัติอุตสาหกรรมก้าวรุดหน้าไป

อย่างรวดเร็ว เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ อาทิ ทอผ้า เหมือง

แร่ ต่อเรือ เคร่ืองจักรกล รถไฟ อาวุธ พลังงาน เป็นต้น 

แต่ก็ไม่มีอุตสาหกรรมใด ใหญ่ยิ ่งไปกว่าอุตสาหกรรม

การเงินของนายทนุธนาคาร พอถึงปี ค.ศ.1776 อนัเป็นปี

ท่ีตีพิมพ์ The Wealth of Nations ของ Adam Smith นัน้ 

ปริมาณเงินกระดาษที่ออกโดยธนาคาร ก็มีมากกว่า

ปริมาณยอดรวมของเงินเหรียญท่ีหมนุเวียนในตลาด 

อุตสาหกรรมทางการเงินได้ถือกําเนิดขึน้มาในโลก

แล้ว เป็นจกัรกลขบัเคลือ่นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด สู่ยคุแห่งอารยธรรมใหม่ท่ีเรียกว่า 

“ทนุนิยม” พร้อมกบัอํานาจในการออกเงินตรา ได้เปลี่ยนจากท่ีเคยอยู่ในมือของกษัตริย์ ไปตกอยู่ใน

มือของบรรดานายธนาคาร ซึ่งได้คืบคลานก้าวเข้ามาเป็นจักรพรรดิผู้ ปกครองโลกตัวจริง แทน

บรรดากษัตริย์ในประเทศทัง้หลายในเวลาต่อมา 
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บทท่ี 16 [จักรพรรดิเงินตราปราบดาภิเษกบนไฟสงคราม] 

วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1744 Mayer Amschel 

Rothschild ถือกําเนิดในย่านชมุชนชาวยิวในเมือง Frankfurt 

ภายใต้จกัรวรรดิ Holy Roman Empire (ล่มสลายไปใน ค.ศ.

1806) ผู้ซึง่ต่อมาได้ก่อตัง้กิจการธนาคารของตนเอง ในปี 

1760 เขาหาทางตีสนิทกบักษัตริย์วิลเลี่ยม กระทัง่ถึงวนัท่ี 21 

เดือนกนัยายน ค.ศ.1769 เขาก็ได้รับพระราชานุญาตให้ใช้

ป้ายข้อความ “ตัวแทนรับอนุญาตของพระมหากษัตริย์วิ

ลเลีย่ม” ปิดไว้หน้าธนาคารของเขา 

ธุรกิจธนาคารของเขาไปได้ดี จนสามารถตัง้สาขาของธนาคาร 5 แห่ง โดยให้บตุรทัง้ 5 ของเขา 

(ชื ่อในวงเล็บ) เป็นผู้ ควบคุมกิจการ ที ่ แฟรงเฟิร์ต-เยอรมัน (Amschel) เวียนนา-ออสเตรีย 

(Salomon) ลอนดอน-องักฤษ (Nathan) เนเปิล้-อิตาลี (Calmann) และ ปารีส-ฝร่ังเศส (James) 

ในขณะนัน้ เป็นช่วงต้นของ สงครามนโปเลียน (The Napoleonic Wars,1803~1815) องักฤษ

กบัฝร่ังเศสกําลงัคมุเชิงปิดล้อมซึง่กนัและกนัอยู่ สนิค้าขององักฤษในฝร่ังเศสมีราคาสงูมาก Nathan 

จงึรวมมือกบั James ซือ้สนิค้าจากองักฤษไปขายในฝร่ังเศส ทําให้ได้กําไรมหาศาล 

นอกจากนัน้ Nathan ยงัได้สืบความลบัมาว่า ลอร์ดเวลลิง่ตนัได้เตรียมพร้อมที่จะโจมตีกอง

ทหารฝรั่งเศสในสเปนอยู่แล้ว แต่ขาดเงินใช้จ่ายและทองคําอย่างมาก Nathan จึงรีบหาวิธีจน

สามารถซือ้ทองคําทัง้หมดจากบริษัทอินเดียตะวนัออก ตดัหน้ารัฐบาลองักฤษที่กําลงัเตรียมจะซือ้ 

จากนัน้ก็ขึน้ราคา ส่วนรัฐบาลองักฤษเห็นว่าทหารที่แนวหน้าต้องการใช้ด่วน จึงจําเป็นต้องซือ้จาก 

Nathan ในราคาท่ีสงู ทําให้ Nathan ได้กําไรมากมายจากงานนี ้

แผนของ Nathan ยงัไม่จบเพียงแค่นี ้เขายงัเสนอที่จะเป็นผู้ส่งทองคําล๊อตนีไ้ปให้ถึงมือลอร์ด

เวลลิงตันในสนามรบ ซึง่ฝรั่งเศสปิดล้อมเส้นทางขนส่งอย่างเข้มงวด ทําให้งานนีมี้อันตรายมาก 

รัฐบาลองักฤษจึงยอมจ่ายค่าขนส่งที่สงูมาก หลงัจากได้รับงานนี ้Nathan ก็ให้ James น้องชายที่

คมุธนาคารสาขาฝร่ังเศส แจ้งแก่รัฐบาลฝร่ังเศสว่า จะขนทองคําเข้าสูฝ่ร่ังเศส ทําให้รัฐบาลฝร่ังเศสดี

ใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะนัน่จะทําให้สถานะทางการคลงัของฝร่ังเศสจะสงูขึน้ จึงรีบส่งตํารวจมาคุ้มกนั

ตลอดทาง ขบวนขนทองคําจึงเดินทางสู่ธนาคารของ James ในปารีสอย่างสง่าผ่าเผย จากนัน้ก็ใช้



Thailand 5.0, Revision#2:2018-11-01st PART V, Page 8 of 12 
 

เครือข่ายเส้นทางของธนาคาร Rothschild ขนส่งทองคําต่อไป สง่ให้กองทหารองักฤษที่อยู่ในสเปน

ได้อย่างแนบเนียน 

วนัท่ี 18 มิถนุายน ค.ศ.1815 ใน ยุทธการวอเตอร์ล ู ที่ชานเมืองบรัสเซลส์ประเทศเบลเยี่ยม 

เป็นการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายระหว่างสองทพัใหญ่ นโปเลียน-เวลลิงตนั พร้อมกบัการเดิมพนั

ครัง้ใหญ่ของนกัลงทนุนบัหม่ืนนบัแสนในตลาดหุ้นลอนดอน ถ้าองักฤษพ่ายแพ้ มลูค่าพนัธบตัรของ

องักฤษจะดิ่งลงสูเ่หวลกึ แต่ถ้าองักฤษชนะ มลูค่าพนัธบตัรขององักฤษก็จะสงูขึน้จนทะลฟุ้า 

ความพ่ายแพ้ของนโปเลียนมาถึงเมื่อเวลาพลบคํ่าของวนันัน้ พลข่าวด่วนของ Rothschild ท่ี

ช่ือ Rothworth ผละออกจากสนามรบ เร่งเดินทางเข้าบรัสเซลส์ด้วยม้าเร็ว ไปยงัท่าเรือ Ostende 

แล้วเดินทางต่อโดยเรือยนต์ของ Rothschild ข้ามช่องแคบ ไปถึงชายฝ่ังทะเลเมือง Folkstone 

ประเทศองักฤษในตอนเช้าตรู่ของวนัท่ี 19 ซึ่ง Nathan Rothschild ได้มาคอยอยู่แล้วด้วยตนเอง เขา

รีบเปิดอ่านจดหมายรายงานผลการสู้รบ จากนัน้ก็รีบเดินทางสูต่ลาดหุ้นของลอนดอนทนัที 

ข่าวที่เกิดขึน้หลงัจาก Nathan มาถึงตลาดพนัธบตัรก็คือ ความพ่ายแพ้ของลอร์ดเวลลิงตัน 

ตลาดพนัธบตัรรัฐบาลองักฤษถูกขายทิง้อย่างบ้าคลัง่ จนมีราคาเหลือเพียง 5% ภายในเวลาไม่ก่ี

ชั่วโมง ถึงตอนนัน้ Nathan กบัพนกังานของเขา ก็เร่ิมช้อนซือ้พนัธบตัรรัฐบาลองักฤษทกุใบ พร้อม

กบัเทขายพนัธบตัรรัฐบาลฝร่ังเศสท่ีถืออยู่ (แลว้ค่อยมาชอ้นซ้ือในภายหลงั – อ่านในหนา้ต่อไป) 

เม่ือถึงเวลา 23 นาฬิกาของวนัท่ี 21 Henry Percy ผู้ ถือสารของลอร์ดเวลลงิตนัก็เดินทางมาถึง

ลอนดอน พร้อมกบัข่าวกองทพันโปเลียนพ่ายแพ้ย่อยยบั สญูเสียทหารไปถึงหนึ่งในสาม  

สงครามวอเตอร์ลทํูาให้ Nathan Mayer เป็นเจ้าหนีร้ายใหญ่ที่สดุ เพราะถือพนัธบตัรของ

รัฐบาลอังกฤษแทบทุกใบไว้ในมือ เขาจึงมีบทบาทในการชีนํ้าการออกพันธบตัรใหม่ของรัฐบาล

องักฤษในครัง้ตอ่ๆมา รวมทัง้นโยบายในการเก็บภาษีของรัฐบาลในอนาคต จะต้องนําภาระไถ่ถอน

พนัธบตัรท่ี Nathan ถืออยู่มาใช้อ้างอิง การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลองักฤษต้องแก้ปัญหา

โดยการออกพนัธบตัรใหม่ๆ ขายให้แก่ธนาคาร Rothschild เท่านัน้ โดยจ่ายดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 

8 ยอมให้ธนาคาร Rothschild พิมพ์ธนบตัรใหม่ออกมาเพิ่ม และ เข้ามาทําหน้าที่เก็บภาษีจาก

ประชาชนแทนรัฐบาล รวมทัง้วางแผนและควบคุมปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของ

องักฤษ ด้วยเหตนีุ ้ชีพจรเศรษฐกิจขององักฤษ-สหราชอาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่ที่พระอาทิตย์ไม่ตกดิน 

ก็ตกอยู่ในกํามือของตระกลู Rothschild โดยสิน้เชิง 
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อีกด้านหนึ่ง หลงัจากพ่ายแพ้ในการรบท่ีวอเตอร์ลแูล้ว เศรษฐกิจของฝร่ังเศสก็ตกต่ําลงไปทกุที 

จนรัฐบาลของพระเจ้าหลุยส์ที่ 18 ต้องกู้ เงินไปทัว่โดยการออกพันธบัตร แต่ทว่า ในวันที่ 5 

พฤศจิกายน ค.ศ.1815  ธนาคารของตระกูล Rothschild ซ่ึงก่อนหน้านัน้ ได้ใช้เงินทุนที่มีอยู่

มหาศาล กวา้นซ้ือพนัธบตัรของรัฐบาลฝรั่งเศสที่มีราคาตกต่ําหลงัสงคราม เข้ามาเก็บสะสมไว้เป็น

จํานวนมาก ได้ทุ่มขายพนัธบตัรในมือออกไปพร้อมๆกนั ทําให้พระเจ้าหลยุส์ท่ี 18 ไม่สามารถขาย

พนัธบตัรที่จะออกใหม่ เพื่อนําเงินสดมาใช้จ่ายได้เพียงพอ จึงจําเป็นต้องขอกู้ เงินจํานวนมหาศาล

จากธนาคาร Rothschild เพื่อนํามาแก้วิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีเผชิญอยู่ในเวลานัน้ ธนาคาร 

Rothschild นอกจากจะไมต่กเป็นขโมยแล้ว ยงักลบักลายเป็นอศัวินผู้ ยื่นมือเข้ามากอบกู้ เศรษฐกิจ

ของประเทศให้พ้นจากความหายนะอีกด้วย 

นโปเลียน โบนาปาร์ต กล่าวว่า "เมื่อรัฐบาลใดๆต้องอาศยัเงินกู้

จากธนาคาร หวัหนา้ของพวกเขาก็คือธนาคารมิใช่นายกรัฐมนตรี เงิน

นั้นไม่มีปิตภูุมิ นกัการธนาคารจึงไม่รู้ว่า อะไรคือรกัชาติ อะไรคือความ

สูงส่ง พวกเขามีความประสงค์เพียงประการเดียวคือกําไร" 

ในการทําสงคราม ทุกฝ่ายต่างต้องการให้ได้ชัยชนะโดยมุ่ง

ทําลายชีวิตและทรัพย์สิน ทุกสิง่ทุกอย่างที่ขวางหน้าอย่างบ้าคลัง่ 

สําหรับมนุษย์ทั่วไปแล้วนับเป็นความหายนะที่ใหญ่หลวงยิง่นัก  แต่

กล่าวสําหรับพวก Rothschild แล้ว สงครามเป็นผู้ นําความมัง่คัง่มาสู่

พวกเขา ไมว่่าฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะ ล้วนต้องกู้ เงินจากธนาคารอย่างไมล่ืมหลูืมตา นําไปใช้จ่ายทัง้ใน

ระหว่างสงครามและนําไปซ่อมแซมความชํารุดเสียหายภายหลงัสงคราม  

ในช่วงเวลา 121 ปี นบัแต่ ค.ศ.1694 ท่ี The Bank of England ตัง้ขึน้ จนถึงสิน้สดุสงครามน

โปเลียนในปี ค.ศ.1815 องักฤษอยู่ในสงคราม 56 ปี เตรียมตวัเข้าสู่สงครามอีก 40 ปี พร้อมกบัการ

เติบโตของหนีจํ้านวนมหาศาล ที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ กู้ ยืมมาจากธนาคารของตระกูล 

Rothschild 

“แรงงานส่วนเกินของคนทัง้สงัคมที่เก็บสะสมอยู่ในรูปของ [ทุน]” ท่ีพอกพูนสะสมมัง่คัง่ขึน้

เร่ือยๆของตระกูล Rothschild นัน้ มีแหล่งท่ีมาอยู่ 4 ลกัษณะ ได้แก่ 1) ความเชี่ยวชาญในระบบ

เงินตราบวกกับความสามารถคาดคะเนผลของสงครามล่วงหน้า เพื่อนํามากําหนดเกมราคา
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พนัธบตัรเพื่อเก็งกําไร, 2) ดอกเบีย้อตัราร้อยละ 8 จากการปล่อยเงินกู้ ให้แก่รัฐบาล, 3) การพิมพ์ 

[ธนบตัร] ใหมอ่อกมาหมนุเวียนเพิ่มขึน้ในระบบเศรษฐกิจนํามาให้รัฐบาลกู้ , และ 4) การลกัไก่พิมพ์ 

[ธนบตัร] ออกมาตามใจชอบ มากเกินความจําเป็นท่ีต้องใช้ในการหมนุเวียนเพื่อการแลกเปลีย่น

ผลผลติท่ีเติบโตได้ช้ากว่า อนันํามาสูว่ิกฤติเงินเฟ้อหลายครัง้หลายคราในเวลาต่อมา  

การขดูรีดเอาเปรียบคนทัง้สงัคมเช่นนี ้เกิดขึน้จากการได้รับมอบสิทธิในการเป็นผู้ออกเงินตรา

มาจากกษัตริย์ ผู้ถกูโค่นอํานาจลงจากเวทีประวตัิศาสตร์ในเวลาต่อมา 

พอถงึกลางศตวรรษท่ี 19 อํานาจในการออกเงินตราของประเทศอตุสาหกรรมท่ีสําคญัในยโุรป 

(องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั ออสเตรีย อิตาลี) ล้วนตกอยู่ภายใต้การควบคมุของตระกูล Rothschild 

อํานาจแห่งราชาอนัศกัดิ์สทิธ์ิได้ถกูอํานาจแห่งเงินตราท่ีศกัดิ์สทิธ์ิยิ่งกว่าเข้าแทนท่ีแล้ว 

มาถึงตอนนี ้แผ่นดินใหญ่อันร่ํารวย ที่อยู่ฝ่ังตรงข้ามของมหาสมุทรแปซิฟิก ก็ตกอยู่ในเป้า

สายตาอนัละโมภของพวกเขา 
 

 

บทท่ี 17 [จักรพรรดิเงินตราแผกงเล็บเหยี่ยวสูอเมริกา] 

“ข้าพเจ้ามัน่ใจว่า ธนาคารคกุคามต่อเสรีภาพของพวกเรามากกว่ากองทพัศตัรูเสียอีก” 

Thomas Jefferson ประธานาธิบดีคนท่ี3ของอเมริกา ค.ศ.1809 

หลัง “สงครามประกาศอิสระภาพ” จากเกรทบริเตน (19เมย1775~3กย1783) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เผชิญกบัความยากลําบากทางเศรษฐกิจและวิกฤติเงินกู้   Alexander Hamilton ผู้ มี

สายสมัพนัธ์อนัดีกบัครอบครัว Rothschild ได้รับแต่งตัง้จากประธานาธิบดีวอชิงตนั ให้เป็นรัฐมนตรี

คลงัคนแรกในปี ค.ศ.1789 เขาเสนอให้รัฐสภาก่อตัง้ธนาคารกลางของเอกชนที่คล้ายกบั The Bank 

of England รับผิดชอบในการออกเงินของประเทศ เพ่ือสนองความต้องการในการพฒันาเศรษฐกิจ 

ออกเงินกู้ ให้รัฐบาลอเมริกาและเก็บดอกเบีย้ งานการเงินและการเก็บภาษีของรัฐบาลจะต้องอยู่ใน

ระบบของธนาคารนี ้ธนาคารนีมี้เงินทุน 10 ล้านUS$ เอกชนถือหุ้น 80% รัฐบาลอเมริกาถือหุ้น 

20% คณะกรรมการบริหารมี 25 คน 20 คนได้รับการเลือกตัง้จากผู้ ถือหุ้น อีก 5 คน รัฐบาลแต่งตัง้ 

ในเดือนธนัวาคม ค.ศ.1791 ญัตติของแฮมิลตนัถกูส่งเข้าไปในรัฐสภา แม้จะได้รับการคดัค้าน

จาก นายกรัฐมนตรี Thomas Jefferson และ James Madison ว่าญัตตินีข้ดัต่อรัฐธรรมนญูอย่าง

ชดัแจ้ง เพราะรัฐธรรมนูญมอบอํานาจให้รัฐสภามีอํานาจในการออกเงิน แต่ไม่ได้มอบอํานาจให้
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รัฐสภามอบอํานาจต่อให้กับธนาคารเอกชนใดๆ แต่เหตุผลของรัฐมนตรีคลังที่ว่า หากไม่ก่อตัง้

ธนาคารกลางเพื่อที่จะรับเงินลงทนุจากธนาคารต่างชาติ รัฐบาลก็จะล้มลงอย่างรวดเร็ว มีนํา้หนัก

กดดันมากกว่า ในที่สุดประธานาธิบดีวอชิงตันจึงได้ลงนามมอบอํานาจในการออกเงินให้แก่ 

[ธนาคารกลางแหงที่หนึ่ง] ของสหรัฐ ในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ ค.ศ.1792 

หลงัจากเจฟเฟอร์สนัได้รับเลือกเป็นประธานธิบดีคนที่ 3 ของอเมริกา (1801~1809) เขาได้ใช้

ความพยายามอย่างสดุความสามารถที่จะขจดัธนาคารที่หนึ่งของอเมริกา จนถึงปี 1811 เมือ่เวลา

สิน้สดุการดําเนินงานของธนาคารมาถึง รองประธานาธิบดีคลนิตนัได้ปฏิเสธการต่ออาย ุอนัเป็นการ

ปิดฉากธนาคารท่ีหนึ่งแห่งอเมริกาลงเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม ค.ศ.1811 

แน่นอนว่าการล้มธนาคารแห่งที่หนึ่งนี ้ย่อมเป็นที่ขดัเคืองใจของกลุ่มทนุธนาคาร Rothschild 

ที่ปกครองยุโรปอยู่ หลงัจากนัน้อีกไม่กี่เดือนก็เกิดสงครามองักฤษ-อเมริกาในปี 1812 สงคราม

ยืดเยือ้เป็นเวลา 3 ปี หนีส้นิของรัฐบาลอเมริกาเพิม่จาก 45 ล้านเป็น 127 ล้าน US$ ในท่ีสดุรัฐบาล

อเมริกาก็ยอมจํานน ในปี 1815 ประธานาธิบดีเจมส์ เมดิสนั ต้องยอมเสนอให้ก่อตัง้ [ธนาคาร

กลางแหงที่สอง] ของอเมริกาขึน้ในปี 1816 มีอํานาจในการดําเนินการ 20 ปี เอกชนถือหุ้นส่วน 

80% รัฐบาลถือหุ้น 20% เช่นเดียวกบัธนาคารกลางแห่งท่ีหนึ่ง 

ในปี 1828 แอนดรู แจ๊คสนั ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี เขาตดัสินใจยกเลิกธนาคารแห่งที่

สอง ด้วยการปฏิเสธญัตติต่ออายุ พร้อมทัง้ออกคําสัง่ให้รัฐมนตรีคลงัถอนหุ้นของรัฐบาลออกจาก

ธนาคารแห่งที่สอง แล้วนําไปฝากไว้ในธนาคารต่างๆของรัฐ ประธานาธิบดีแจ๊คสนั ได้จ่ายหนีก้้อน

สดุท้ายจนหมด ในวนัที่ 8 มกราคม 1835 นี่เป็นครัง้เดียวในประวตัิศาสตร์อเมริกา ที่หนีส้ินของ

รัฐบาลเหลือศนูย์ และ ยงัมีเงินเหลืออยู่อีก 35 ล้าน US$ ธนาคารแห่งท่ีสองของอเมริกาปิดตวัลงใน

ปี 1836 

วนัท่ี 8 มถินุายน 1845 แจ๊คสนัเสียชีวิต บนป้ายหน้าหลมุฝังศพของเขามีประโยคหนึ่งเขียนว่า 

“ข้าพเจ้าไดฆ่้าธนาคารแลว้” 

กลุม่ธนาคาร Rothschild ในองักฤษและยโุรป ได้รวมหวักนัตอบโต้การล้มธนาคารกลางแห่งท่ี

สอง ด้วยการหยุดให้เงินกู้ทัง้หมดต่ออเมริกาและเรียกคืนเงินกู้ทัง้หมด อเมริกาตกอยู่ในสภาพเงิน

หมนุเวียนลดลง เศรษฐกิจเข้าสูค่วามตกต่ําอย่างรุนแรงยาวนานถึงห้าปี นบัตัง้แต ่ค.ศ.1837  

ในปี 1848 ได้มีการขุดพบเหมืองทองคําขนาดใหญ่ที่ซานฟรานซิสโก ทําให้สภาพขาดแคลน
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เงินในอเมริกาเร่ิมผ่อนคลาย รัฐบาลสามารถออกเงินก้อนใหม่มาใช้หมนุเวียนในตลาดได้เพิม่ขึน้

โดยมีทองคําคํา้ประกนัค่าของเงิน ปริมาณทองคําหมนุเวียนภายในประเทศอเมริกาเพิม่ขึน้จาก 80 

ล้านดอลลา่ร์ในปี 1840 เป็น 253 ล้านดอลลา่ร์ในปี 1860 

หลังจาก อับราฮัม ลินคอล์น ได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นประธานาธิบดีคนท่ี 16 ของ

สหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน ค.ศ.1860 ได้ไมน่าน ในเดือนกมุภาพนัธ์ 1861 เจ็ดรัฐทาสใน

ภาคใต้ ซึ่งสนบัสนนุสิทธิของรัฐในการขยายสถาบนัทาส ได้ประกาศแยกตวัออกจากสหรัฐเพื่อตัง้

เป็นสมาพนัธรัฐอเมริกา หรือ "ฝ่ายใต้" ซึง่ในภายหลงัมีอีก 4 รัฐเข้าร่วม  

“สงครามเหนือ-ใต้” ได้เร่ิมขึน้เมือ่วนัที่ 12 เมษายน ค.ศ.1861 ถึง วนัท่ี 9 เมษายน 1865 การ

สิน้สดุของสงคราม นําไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครัง้ที่ 14 ซึ่งรับรองสิทธิของพลเมืองท่ีจะ

ได้รับการปฏิบตัิอย่างเสมอภาคทัว่ทัง้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

บทสงทาย การยกเลิกการจํากดัปริมาณหมุนเวียนของเงินตราด้วยการพิมพ์ธนบตัร ข้ึนใช้

แทนเหรียญกษาปณ์ ในปี ค.ศ.1694 ได้สร้างแสนยานภุาพของกองทพัเรือสหราชอาณาจกัรทีถู่ก

ส่งไปล่าอาณานิคมทัว่โลก ทําให้องักฤษผงาดข้ึนเป็น “จกัรพรรดินิยม” ในศตวรรษที่ 18 จนมา

เสือ่มอํานาจลงภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 กลางศตวรรษที ่20 การประกาศยกเลิกการใช้

ทองคําเป็นสินทรพัย์ค้ําประกนัค่าของเงินดอลล่าร์ ของประธานาธิบดีนิกสนั เมื่อวนัที ่15 สิงหาคม 

ค.ศ.1971 ด้วยแผนการและความคาดหวงัที่จะก้าวเข้ามาเป็นนกัล่าอาณานิคม (ทางเศรษฐกิจ) 

แทนที่สหราชาอาณาจักร ด้วยการสร้างระบบเปโตรดอลลาร์และค้าอาวุธสงคราม ส่งให้

สหรฐัอเมริกากลายเป็น “จกัรพรรดินิยม” มหาอํานาจของโลกใน ทศวรรษ 1970~2020 และกําลงั

จะก้าวเดินไปตามเสน้ทางแห่งการล่มสลาย ตามธรรมชาติของลทัธิจกัรพรรดินิยม 

ขอเชิญทกุท่านติดตามอ่านเร่ืองราวของ [ธนาคารกลางแหงที่สาม] ของอเมริกา หรือ [The 

Federal Reserve System] ในภาคหก และ เส้นทางสู่การล่มสลายของ “จักรพรรดินิยม

อเมรกิา” ในภาคเจ็ด และ ภาคแปด ต่อไป 
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