ประเทศไทย 5.0
อนุทนิ แหงความสํานึกบุญคุณ–จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน
บันทึกความทรงจําโดย ดร.วีรพจน์ ลือประสิ ทธิ์ สกุล
ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ ๒ เผยแพร่ เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ต้ องการแสดงความคิดเห็นหรื ออ่านบทความตอนอื่นๆ โปรดคลิ๊ก
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ภาคหา จักรพรรดิเงินตรา 1.0

ประเทศของผมควรจะมี ความสัมพันธ์ อนั ชอบธรรมและเป็ นประโยชน์ กบั โลกภายนอก ผมจะ
ได้มีโอกาสเรี ยนรู้ถึงความคิ ดและวิ ชาของมนุษย์ ทงั้ โลก และประเทศของผมจะได้มีโอกาสรับเงิ นทุน
จากต่ า งประเทศ มาใช้เ ป็ นประโยชน์ แก่ ส่ วนรวม ผมต้อ งการให้ชาติ ของผมได้ข ายผลิ ตผลแก่
ต่างประเทศด้วยราคาอันเป็ นธรรม (ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ )

บทคัดยอ
[เงินตรา] ได้ รับการประดิษฐคิดค้ นสร้ างขึ ้นมา ตั ้งแต่เมื่อ 2750~2150 ปี ก่อนคริ สตศักราช ใน
ประเทศอียิปต์โบราณ เพื่อใช้ เป็ นสือ่ กลางในการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างมนุษย์ด้วยกัน พร้ อม
กับความสามารถเสมือนดั่งเป็ นตู้เย็นเก็บรักษาแรงงานส่วนเกินของวันนี ้ (ผลิตอาหารได้ มากกว่า
บริ โภค) เก็บเอาไว้ ใช้ ในวันข้ างหน้ า เป็ นนวัตกรรมชิ ้นใหญ่ที่สดุ ที่สง่ ผลให้ อารยธรรมของมนุษย์ก้าว
รุดหน้ าไปอย่างรวดเร็ ว เป็ นเสมือนดั่ง “พระเจ้ า” ที่เสกมนตราให้ มนุษย์สามารถนําความเชี่ยวชาญ
ที่แตกต่างหลากหลาย มาหลอมรวมเพื่อร่ วมกันสร้ างผลผลิตให้ มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ ้นได้
ในขณะเดียวกัน “พระเจ้ า” องค์นี ้ ก็ได้ มอบอํานาจพิเศษให้ แก่มนุษย์บางคน ที่จะปล้ นสดมภ์
หรื อขูดรี ดแรงงานส่วนเกินของผู้อื่น ที่เก็บอยู่ในรู ปของ [เงินตรา] นํามาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
ได้ งา่ ยยิ่งขึ ้น
Thailand 5.0, Revision#2:2018-11-01st

PART V, Page 1 of 12

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 พิมพ์เพิ่มขึ ้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 ไกลถึงทั่วทุกมุมโลก 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 มาตลอดในประวัตอิ ารยธรรมของมนุษย์
กลุมทุนธนาคารตระกูล Rothschild ซึง่ มีสาขา 5 แห่งตั ้งอยู่ในประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมัน ออสเตรี ย อิตาลี ได้ รับประโยชน์ จากการกู้เงินนําไปใช้ จ่ายในการสงคราม ระหว่างบรรดา
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 เพียงแค่เริ่ มต้ นตั ้งไข่เมื่ อ 300 ปี ที่ แล้ ว ก็ตกอยู่
ภายใต้ อ้ งุ เท้ าของ [จักรพรรดิเงินตรา 1.0] มาตั ้งแต่นั ้น และ สืบต่อมาตราบจนถึงปั จจุบนั
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บทที่ 14 [เงินตรา-นวัตกรรมสรางอารยธรรมมนุษย]
จากการเรี ยนรู้ “ประวัติอารยธรรมของมนุษย์” ในระดับชั ้นมัธยมและอุดมศึกษา ตามที่ผมได้
เล่ามาแล้ วในตอนท้ ายของบทที่ 3 ทําให้ ผมเข้ าใจว่า
[เงินตรา] เป็ น ประดิษฐกรรม ที่ส่งผลต่อความก้ าวหน้ าอย่างก้ าวกระโดดของอารยธรรม
มนุษย์ เพราะนอกจากหน้ าที่พื ้นฐานคือเป็ นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นผลผลิต อันเกิดจากความ
เชี่ยวชาญที่หลากหลาย ระหว่างผู้คนแล้ ว มันยังเป็ นอุปกรณ์ช่วยเก็บรักษาผลผลิตส่วนเกินจากการ
บริ โภคเอาไว้ ใช้ ในวันข้ างหน้ าอีกด้ วย หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง มันช่วยให้ มนุษย์ สามารถเก็บสะสม
[แรงงานสวนเกิน] ไว้ ในรูปของ [เงินตรา] เพื่อเอาไว้ ใช้ ในวันข้ างหน้ า หรื อ นําไป(ซื ้อ)แลกเปลีย่ น
กับความรู้ความสามารถของผู้อื่นเพื่อนํามาใช้ ช่วยเพิ่มผลผลิตของตนเองได้ เป็ นทวีคณ
ู
[เงินตรา] ทําให้ เกิดความร่ วมมือในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองอย่างกว้ างขวาง ไร้ ขีดจํากัด ทํา
ให้ สามารถระดมคนจํ านวนมากมาร่ วมมือกันทํ าการผลิตในสถานที่เดี ยวกัน ที่เรี ยกว่า โรงงาน
บริ ษั ท หรื อ วิ ส าหกิ จ ทํ า ให้ มนุ ษ ย์ มี เ วลาเรี ย นรู้ ค้ นคว้ า พั ฒ นาต่ อ ยอด องค์ ค วามรู้ และ
ความสามารถในการผลิต (เทคโนโลยี) ให้ รุดหน้ าไปในอัตราที่รวดเร็ วเป็ นทวีคณ
ู ในทุกวันนี ้ ความ
ร่ วมมือกันผลิตและสร้ างสรรค์ องค์ ความรู้ ของมนุษย์ ได้ ขยายวงกว้ างข้ ามพรมแดนประเทศข้ าม
ทวีปครอบคลุมไปทัว่ โลกโดยมิอาจมีอํานาจใดมาขวางกั ้นได้
เครื่ องจักรที่ฝังปั ญญาประดิษฐ์ ซึง่ มนุษย์นํามาใช้ เพิ่มผลผลิตให้ แก่สงั คมในปั จจุบนั นี ้ เป็ น
ผลงานนวัตกรรมที่สะสมต่อยอดเรื่ อยมา ของมนุษย์ยุคเครื่ องมือหิน ส่งผ่านความรู้ และเทคโนโลยี
จากรุ่ น สู่รุ่ น มาจนถึ งปั จ จุบัน ซึง่ เกิ ด ขึน้ อย่ า งมี ประสิท ธิ ภาพได้ ก็ เ พราะอาศัย พลังอํ า นาจของ
ประดิษฐกรรมที่เรี ยกว่า [เงินตรา] นัน่ เอง
คู่ขนานไปกับ วิ วัฒนาการของระบบเงิ นตรา ตัวของระบบนี เ้ องก็ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูที่มีกํ าลัง
อํานาจสูงสุดในสังคม ซึง่ เรี ยกว่า [ชนชั้นปกครอง] แย่งชิงทรั พยากรที่เป็ น ปั จจัยการผลิต (ยุค
เกษตรกรรมคือที่ดิน ยุคต่อมาคือแรงงานส่วนเกินทีส่ ะสมอยู่ในรู ปของเงินตรา หรื อ “ทุน” นั่นเอง)
มาครอบครองไว้ เป็ นของตนได้ สะดวกง่ายดายยิ่งขึ ้น และ สะสมให้ มงั่ คั่งรํ่ ารวยยิ่งขึ ้นพร้ อมกับมี
อํานาจมากยิ่งๆขึ ้นตามเวลาที่ผ่านไป โดย (1) ในฐานะที่เป็ น “ผู้ผลิตและครอบครองเงินตราส่วนที่
ตราเพิ่มออกมา” ให้ คนในสังคมใช้ ตามความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยที่
ตนเองไม่ต้องใช้ แรงงานในการสร้ างผลผลิตใดๆ และ (2) เป็ นผู้ใช้ เงินตราก้ อนใหญ่ๆที่เรี ยกว่า “ทุน”
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ในฐานะที่เป็ นพลังการผลิตใหม่ในยุคเปลีย่ นผ่านจากเกษตรกรรมมาเป็ นทุนนิยม ซึ่งตนถือครองไว้
ก่อนและมากกว่าผู้อื่นใดในสังคม นํามาซื ้อปั จจัยการผลิต (ที่ดิน เครื่ องจักร แรงงาน ความรู้ ) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิ ภาพในการผลิตได้ มากกว่า สร้ างความได้ เปรี ยบพร้ อมกับสะสมพลังการผลิตไว้ กับ
ตนเองมากยิ่งขึ ้นๆ
[เงินตรา] นับเป็ นสิง่ ประดิษฐ์ ที่ช่วยสร้ าง [อารยธรรมของมนุษย] ให้ เติบโตอย่างก้ าวกระโดด
มีทั ้งด้ านสร้ างสรรค์และด้ านสามานย์ ขึ ้นอยู่กบั มนุษย์วา่ จะใช้ มนั ไปในทางใด
วิวัฒนาการของอารยธรรมของมนุษย์ ผ่านนวัตกรรมที่เรี ยกกว่า [เงินตรา] ดังกล่าว เป็ น
ปรากฎการณ์ ที ่เ กิ ด ขึ น้ ในทุ ก แห่ ง หนทั ว่ โลก อย่ า งภาวะวิ สัย เชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ ไม่ ขึ น้ อยู่ กั บ
เจตนารมณ์ของผู้ใด ไม่จํากัดว่าจะเป็ นเรื่ องเฉพาะอาณาจักรหรื ออาณานิคมหรื อรัฐประเทศใด
สิง่ ที่เรี ยกว่ารั ฐประเทศนัน้ แท้ จริ งแล้ ว มันมิเคยมีมาในอดี ตกาล รั ฐประเทศเป็ นเพียงเส้ น
สมมติท่ีมนุษย์ขีดคั่นกั ้นแบ่งพรมแดนกันขึ ้นมาเองในภายหลัง ระหว่าง [ชนชัน้ ปกครอง] ด้ วยกัน
เพี ย งเพื่ อ ตกลงอาณาเขตที่ อ ยู่ในอํ า นาจสิท ธิ ข าด ที่ จ ะขูด รี ด [ชนชั้น ผูถูกปกครองซึ่งเรียกว า
ประชาชน] ที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตนั ้น เท่านั ้นเอง
[ชนชั้นปกครอง] ที่เข้ มแข็งก้ าวร้ าว ทําสงครามรุ กรานยึดพรมแดนของ [ชนชั้นปกครอง] ที่
อ่อนแอกว่า มาไว้ ในอํานาจการปกครองของตนเอง
สงครามทัง้ หลายในประวัติอ ารยธรรมของมนุษย์ ล้ ว นแต่ เ ป็ นเรื่ อ งทะเลาะวิ วาท แย่ งชิ ง
พรมแดนระหว่าง [ชนชั้นปกครอง] ด้ วยกันทั ้งนั ้น [ประชาชน] หาได้ ต้องการ หรื อ มิได้ รับประโยชน์
แต่อย่างใดจากสงคราม นอกจากบ้ านแตกสาแหรกขาด แต่ที่จําใจต้ องเข้ าร่ วมก็เพราะถูกบังคับถูก
เกณฑ์ หรื อ ถูกล้ างสมองให้ เข้ าใจผิดไปว่า นี่คือ “ความรักชาติ” อันไร้ สาระ
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บทที่ 15 [กําเนิดธนบัตรและธนาคาร]
หลังการพ่ า ยแพ้ อ ย่ า งย่ อ ยยับต่ อ
กองทั พ เรื อ ของฝรั ่ง เศส ในยุ ท ธนาวี
Beachy Head เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
ค.ศ.1690 ถื อเป็ นการสิ ้นสุดสงคราม 9
ปี ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส พระเจ้ าวิลเลี่ยมที่ 3 ซึง่ ปกครองประเทศอังกฤษอยู่
ในขณะนัน้ จํ า เป็ นต้ อ งใช้ เ งิ น จํ า นวน
มหาศาล ในการฟื ้น ฟู ค วามเข้ มแข็ ง
ให้ แก่ ก องทั พ เรื อ ในขณะที ่เ หรี ยญ
กษาปณ์คงคลังก็ไม่เหลือหรอ ทั ้งยังไม่มีเครดิตที่จะกู้ยืมเงินก้ อนโตได้ ตามที่ต้องการ
ในปี ค.ศ.1691 William Peterson ได้ ยื่นข้ อเสนอให้ พระเจ้ าวิลเลี่ยมกู้ยืมเงินจํานวน 1.2 ล้ าน
ปอนด์ เป็ นหนี ้ระยะยาวโดยไม่ต้องจ่ายคืนเงินต้ นตลอดไป จ่ายแต่เพียงดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ 8 หรื อ
96,000 ปอนด์ต่อปี รวมกับค่าบริ หารอีกปี ละ 4 พันปอนด์ แลกกับการก่อตั ้ง The Governor and
Company of the Bank of England พร้ อมทั ้งสิทธิในการพิมพ์ [ธนบัตร] ขึ ้นมาใช้ แทน
[เหรียญกษาปณ] พระเจ้ าวิลเลี่ยมที่ 3 ตอบตกลง เพราะข้ อเสนอนี ้จะช่วยให้ เขาได้ เงินก้ อนมาใช้
จ่ายทันที 1.2 ล้ านปอนด์ แลกกับการจ่ายเพียงแค่ดอกเบี ้ยกับค่าบริ หารให้ ธนาคารปี ละ 1 แสน
ปอนด์เท่านั ้น
ธนาคารได้ ระดมเงินโดยการขายหุ้นให้ แก่ประชาชน ปรากฏว่ามีผ้ ซู ื ้อหุ้นทั ้งสิ ้น 1267คน มีผ้ ถู ือ
หุ้นใหญ่ 14 คนที่ได้ เป็ นกรรมการธนาคาร รวมทั ้ง William Peterson และในวันที่ 27 กรกฎาคม
ค.ศ.1694 พระเจ้ าวิลเลียมที่ 3 ได้ มอบใบอนุญาตพิเศษของกษัตริ ย์ให้ แก่ The Bank of England
ธนาคารแห่งแรกจึงได้ ถือกํ าเนิดขึ ้นมาในโลกนี ้ พร้ อมกับสิทธิ และหน้ าที่ในการพิมพ์และควบคุม
ปริ มาณหมุนเวียนของ [ธนบัตร] ในระบบเศรษฐกิจแทนที่กษัตริ ย์
หน้ าที่หลักของ The Bank of England คือ เปลีย่ นหนี ้ส่วนตัวของพระมหากษัตริ ย์ ไปเป็ น
หนี ้ระยะยาวของรัฐบาล โดยมีรายได้ จากภาษี ของประชาชนเป็ นหลักประกัน ยิ่งพระมหากษัตริ ย์ใช้
เงินไปในการทําสงครามหรื อเพื่อหาความสุขส่วนตัวมากเท่าใด ธนาคารก็สามารถพิมพ์ธนบัตรเพิ่ม
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ออกมาให้ รัฐบาลกู้ได้ มากขึ ้นเท่านัน้ กษัตริ ย์มีเงินไปทําในสิง่ ที่อยากทํา ธนาคารปล่อยเงินกู้ก้อน
ใหญ่แล้ วรอรับดอกเบี ้ย รัฐบาลออกพันธบัตรให้ ธนาคารเก็บไว้ เป็ นหลักฐานการกู้เงิน ประชาชน
เท่านั ้นที่ต้องจ่ายภาษี ผ่านมือรัฐบาลไปชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ธนาคาร
ยิ่งกว่านั ้น ธนาคารยังได้ รับสิทธิและหน้ าที่ในการพิมพ์ [ธนบัตร] ใหม่จํานวนหนึ่งเพิ่มขึ ้นมา
เป็ นพิเ ศษ เพื ่อเพิม่ ปริ มาณหมุนเวี ยนของ [ธนบัตร] ในระบบเศรษฐกิ จ ให้ เ พี ย งพอกับการใช้
แลกเปลี่ยนผลผลิตที่เพิ่มมากยิ่งๆขึ ้นในแต่ละปี
การลดข้ อจํากัดในการออกเงินตราในครั ง้ นัน้ ประเมินกันว่า ได้ ช่วยยกระดับแสนยานุภาพ
ให้ แก่กองทัพเรื ออังกฤษเพิ่มขึ ้นเป็ น 4 เท่า โรงงานหลอมเหล็กเพื่อผลิตอาวุธผุดขึ ้นเป็ นจํานวนมาก
ควบคู่กับการจ้ างแรงงานเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเลี ้ยงกองทัพ เกิ ดการปฏิ วัติทาง
เศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ นําพาอังกฤษไปสู่อาณาจักรที่พระอาทิตย์ไม่ตกดิน ด้ วยกองทัพเรื อที่ส่งไปล่า
อาณานิคมได้ ไกลถึงทุกมุมโลก ในช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19
นับ แต่ปี ค.ศ.1694 เป็ นต้ นมา ธุรกรรมการเงินที่
คึก คัก ส่งผลให้ ก ารปฏิ วัติ อุต สาหกรรมก้ า วรุ ด หน้ า ไป
อย่างรวดเร็ ว เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ อาทิ ทอผ้ า เหมือง
แร่ ต่อเรื อ เครื่ องจักรกล รถไฟ อาวุธ พลังงาน เป็ นต้ น
แต่ก็ ไม่มี อุต สาหกรรมใด ใหญ่ ยิ ่งไปกว่ าอุต สาหกรรม
การเงินของนายทุนธนาคาร พอถึงปี ค.ศ.1776 อันเป็ นปี
ที่ตีพิมพ์ The Wealth of Nations ของ Adam Smith นั ้น
ปริ ม าณเงิ น กระดาษที ่อ อกโดยธนาคาร ก็ มี ม ากกว่ า
ปริมาณยอดรวมของเงินเหรี ยญที่หมุนเวียนในตลาด
อุตสาหกรรมทางการเงินได้ ถือกําเนิดขึ ้นมาในโลก
แล้ ว เป็ นจักรกลขับเคลือ่ นเศรษฐกิจให้ เติบโตอย่างก้ าวกระโดด สู่ยคุ แห่งอารยธรรมใหม่ที่เรี ยกว่า
“ทุนนิยม” พร้ อมกับอํานาจในการออกเงินตรา ได้ เปลี่ยนจากที่เคยอยู่ในมือของกษัตริ ย์ ไปตกอยู่ใน
มือของบรรดานายธนาคาร ซึ่งได้ คื บคลานก้ า วเข้ ามาเป็ นจักรพรรดิผ้ ูปกครองโลกตัวจริ ง แทน
บรรดากษัตริ ย์ในประเทศทั ้งหลายในเวลาต่อมา
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บทที่ 16 [จักรพรรดิเงินตราปราบดาภิเษกบนไฟสงคราม]
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1744 Mayer Amschel
Rothschild ถือกําเนิดในย่านชุมชนชาวยิวในเมือง Frankfurt
ภายใต้ จกั รวรรดิ Holy Roman Empire (ล่มสลายไปใน ค.ศ.
1806) ผู้ซึง่ ต่อมาได้ ก่อตั ้งกิจการธนาคารของตนเอง ในปี
1760 เขาหาทางตีสนิทกับกษัตริย์วิลเลี่ยม กระทัง่ ถึงวันที่ 21
เดือนกันยายน ค.ศ.1769 เขาก็ได้ รับพระราชานุญาตให้ ใช้
ป้ ายข้ อ ความ “ตัว แทนรั บ อนุญ าตของพระมหากษั ต ริ ย์ วิ
ลเลี ย่ ม” ปิ ดไว้ หน้ าธนาคารของเขา
ธุรกิจธนาคารของเขาไปได้ ดี จนสามารถตั ้งสาขาของธนาคาร 5 แห่ง โดยให้ บตุ รทั ้ง 5 ของเขา
(ชื ่อ ในวงเล็ บ ) เป็ นผู้ ควบคุ ม กิ จ การ ที ่ แฟรงเฟิ ร์ ต -เยอรมัน (Amschel) เวี ย นนา-ออสเตรี ย
(Salomon) ลอนดอน-อังกฤษ (Nathan) เนเปิ ล้ -อิตาลี (Calmann) และ ปารี ส-ฝรั่งเศส (James)
ในขณะนั ้น เป็ นช่วงต้ นของ สงครามนโปเลียน (The Napoleonic Wars,1803~1815) อังกฤษ
กับฝรั่งเศสกําลังคุมเชิงปิ ดล้ อมซึง่ กันและกันอยู่ สินค้ าของอังกฤษในฝรั่งเศสมีราคาสูงมาก Nathan
จึงรวมมือกับ James ซื ้อสินค้ าจากอังกฤษไปขายในฝรั่งเศส ทําให้ ได้ กําไรมหาศาล
นอกจากนั ้น Nathan ยังได้ สืบความลับมาว่า ลอร์ ดเวลลิง่ ตันได้ เตรี ยมพร้ อมที่จะโจมตีกอง
ทหารฝรั ่งเศสในสเปนอยู่แ ล้ ว แต่ ข าดเงิ น ใช้ จ่ ายและทองคํ าอย่ างมาก Nathan จึงรี บหาวิธี จ น
สามารถซื ้อทองคําทั ้งหมดจากบริ ษัทอินเดียตะวันออก ตัดหน้ ารัฐบาลอังกฤษที่กําลังเตรี ยมจะซื ้อ
จากนั ้นก็ขึ ้นราคา ส่วนรัฐบาลอังกฤษเห็นว่าทหารที่แนวหน้ าต้ องการใช้ ด่วน จึงจําเป็ นต้ องซื ้อจาก
Nathan ในราคาที่สงู ทําให้ Nathan ได้ กําไรมากมายจากงานนี ้
แผนของ Nathan ยังไม่จบเพียงแค่นี ้ เขายังเสนอที่จะเป็ นผู้ส่งทองคําล๊ อตนี ้ไปให้ ถึงมือลอร์ ด
เวลลิงตันในสนามรบ ซึง่ ฝรั่งเศสปิ ดล้ อมเส้ นทางขนส่งอย่างเข้ มงวด ทําให้ งานนี ม้ ีอันตรายมาก
รัฐบาลอังกฤษจึงยอมจ่ายค่าขนส่งที่สงู มาก หลังจากได้ รับงานนี ้ Nathan ก็ให้ James น้ องชายที่
คุมธนาคารสาขาฝรั่งเศส แจ้ งแก่รัฐบาลฝรั่งเศสว่า จะขนทองคําเข้ าสูฝ่ รั่งเศส ทําให้ รัฐบาลฝรั่งเศสดี
ใจเป็ นอย่างยิ่ง เพราะนัน่ จะทําให้ สถานะทางการคลังของฝรั่งเศสจะสูงขึ ้น จึงรี บส่งตํารวจมาคุ้มกัน
ตลอดทาง ขบวนขนทองคําจึงเดินทางสู่ธนาคารของ James ในปารี สอย่างสง่าผ่าเผย จากนั ้นก็ใช้
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เครื อข่ายเส้ นทางของธนาคาร Rothschild ขนส่งทองคําต่อไป ส่ง ให้ กองทหารอังกฤษที่อยู่ในสเปน
ได้ อย่างแนบเนียน
วันที่ 18 มิถนุ ายน ค.ศ.1815 ใน ยุทธการวอเตอร์ ลู ที่ชานเมืองบรัสเซลส์ประเทศเบลเยี่ยม
เป็ นการต่อสู้อย่างเอาเป็ นเอาตายระหว่างสองทัพใหญ่ นโปเลียน-เวลลิงตัน พร้ อมกับการเดิมพัน
ครัง้ ใหญ่ของนักลงทุนนับหมื่นนับแสนในตลาดหุ้นลอนดอน ถ้ าอังกฤษพ่ายแพ้ มูลค่าพันธบัตรของ
อังกฤษจะดิ่งลงสูเ่ หวลึก แต่ถ้าอังกฤษชนะ มูลค่าพันธบัตรของอังกฤษก็จะสูงขึ ้นจนทะลุฟ้า
ความพ่ายแพ้ ของนโปเลียนมาถึงเมื่อเวลาพลบคํ่าของวันนั ้น พลข่าวด่วนของ Rothschild ที่
ชื่อ Rothworth ผละออกจากสนามรบ เร่ งเดินทางเข้ าบรัสเซลส์ด้วยม้ าเร็ ว ไปยังท่าเรื อ Ostende
แล้ วเดินทางต่อโดยเรื อยนต์ ของ Rothschild ข้ ามช่องแคบ ไปถึงชายฝั่ งทะเลเมือง Folkstone
ประเทศอังกฤษในตอนเช้ าตรู่ของวันที่ 19 ซึ่ง Nathan Rothschild ได้ มาคอยอยู่แล้ วด้ วยตนเอง เขา
รี บเปิ ดอ่านจดหมายรายงานผลการสู้รบ จากนั ้นก็รีบเดินทางสูต่ ลาดหุ้นของลอนดอนทันที
ข่าวที่เกิดขึ ้นหลังจาก Nathan มาถึงตลาดพันธบัตรก็คือ ความพ่ายแพ้ ของลอร์ ดเวลลิงตัน
ตลาดพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษถูกขายทิ ้งอย่างบ้ าคลัง่ จนมีราคาเหลือเพียง 5% ภายในเวลาไม่กี่
ชั่วโมง ถึงตอนนั ้น Nathan กับพนักงานของเขา ก็เริ่มช้ อนซื ้อพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษทุกใบ พร้ อม
กับเทขายพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสที่ถืออยู่ (แล้วค่อยมาช้อนซื ้อในภายหลัง – อ่านในหน้าต่อไป)
เมื่อถึงเวลา 23 นาฬิกาของวันที่ 21 Henry Percy ผู้ถือสารของลอร์ ดเวลลิงตันก็เดินทางมาถึง
ลอนดอน พร้ อมกับข่าวกองทัพนโปเลียนพ่ายแพ้ ย่อยยับ สูญเสียทหารไปถึงหนึ่งในสาม
สงครามวอเตอร์ ลทู ําให้ Nathan Mayer เป็ นเจ้ าหนี ้รายใหญ่ที่สดุ เพราะถื อพันธบัตรของ
รัฐบาลอังกฤษแทบทุกใบไว้ ในมือ เขาจึงมีบทบาทในการชี ้นํ าการออกพันธบัตรใหม่ของรั ฐบาล
อังกฤษในครัง้ ต่อๆมา รวมทั ้งนโยบายในการเก็บภาษี ของรัฐบาลในอนาคต จะต้ องนําภาระไถ่ถอน
พันธบัตรที่ Nathan ถืออยู่มาใช้ อ้างอิง การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลอังกฤษต้ องแก้ ปัญหา
โดยการออกพันธบัตรใหม่ๆขายให้ แก่ธนาคาร Rothschild เท่านั ้น โดยจ่ายดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ
8 ยอมให้ ธนาคาร Rothschild พิมพ์ธนบัตรใหม่ออกมาเพิ่ม และ เข้ ามาทําหน้ าที่เก็บภาษี จาก
ประชาชนแทนรัฐบาล รวมทัง้ วางแผนและควบคุมปริ มาณเงินหมุนเวี ยนในระบบเศรษฐกิจของ
อังกฤษ ด้ วยเหตุนี ้ ชีพจรเศรษฐกิจของอังกฤษ-สหราชอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่พระอาทิตย์ไม่ตกดิน
ก็ตกอยู่ในกํามือของตระกูล Rothschild โดยสิ ้นเชิง
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อีกด้ านหนึ่ง หลังจากพ่ายแพ้ ในการรบที่วอเตอร์ ลแู ล้ ว เศรษฐกิจของฝรั่งเศสก็ตกตํ่าลงไปทุกที
จนรั ฐ บาลของพระเจ้ า หลุย ส์ ที่ 18 ต้ อ งกู้เ งิ น ไปทัว่ โดยการออกพัน ธบัต ร แต่ ท ว่ า ในวัน ที ่ 5
พฤศจิกายน ค.ศ.1815 ธนาคารของตระกู ล Rothschild ซึ่ งก่ อนหน้านัน้ ได้ใช้เงิ นทุนที ่มีอยู่
มหาศาล กว้านซื ้อพันธบัตรของรัฐบาลฝรั่งเศสที ่มีราคาตกตํ่าหลังสงคราม เข้ามาเก็บสะสมไว้เป็ น
จํ านวนมาก ได้ ทุ่มขายพันธบัตรในมือออกไปพร้ อมๆกัน ทําให้ พระเจ้ าหลุยส์ท่ี 18 ไม่สามารถขาย
พันธบัตรที่จะออกใหม่ เพื่อนําเงินสดมาใช้ จ่ายได้ เพียงพอ จึงจําเป็ นต้ องขอกู้เงินจํานวนมหาศาล
จากธนาคาร Rothschild เพื ่อ นํ า มาแก้ วิก ฤติ ท างเศรษฐกิ จ ที่ เ ผชิ ญ อยู่ในเวลานัน้ ธนาคาร
Rothschild นอกจากจะไม่ตกเป็ นขโมยแล้ ว ยังกลับกลายเป็ นอัศวินผู้ยื่นมือเข้ ามากอบกู้เศรษฐกิจ
ของประเทศให้ พ้นจากความหายนะอีกด้ วย
นโปเลียน โบนาปาร์ ต กล่าวว่า "เมื ่อรัฐบาลใดๆต้องอาศัยเงิ นกู้
จากธนาคาร หัวหน้าของพวกเขาก็คือธนาคารมิ ใช่นายกรัฐมนตรี เงิ น
นั้นไม่มีปิตุภูมิ นักการธนาคารจึ งไม่รู้ว่า อะไรคื อรักชาติ อะไรคื อความ
สูงส่ง พวกเขามีความประสงค์ เพียงประการเดี ยวคื อกํ าไร"
ในการทํ า สงคราม ทุ ก ฝ่ ายต่ า งต้ อ งการให้ ไ ด้ ชัย ชนะโดยมุ่ ง
ทํ าลายชี วิ ต และทรั พย์ สิน ทุก สิง่ ทุก อย่ างที ่ข วางหน้ าอย่ างบ้ าคลัง่
สําหรั บมนุษย์ ทั่วไปแล้ วนับเป็ นความหายนะที่ใหญ่หลวงยิง่ นัก แต่
กล่าวสําหรับพวก Rothschild แล้ ว สงครามเป็ นผู้นําความมัง่ คัง่ มาสู่
พวกเขา ไม่ว่าฝ่ ายแพ้ หรื อฝ่ ายชนะ ล้ วนต้ องกู้เงินจากธนาคารอย่างไม่ลืมหูลืมตา นําไปใช้ จ่ายทั ้งใน
ระหว่างสงครามและนําไปซ่อมแซมความชํารุดเสียหายภายหลังสงคราม
ในช่วงเวลา 121 ปี นับแต่ ค.ศ.1694 ที่ The Bank of England ตั ้งขึ ้น จนถึงสิ ้นสุดสงครามน
โปเลียนในปี ค.ศ.1815 อังกฤษอยู่ในสงคราม 56 ปี เตรี ยมตัวเข้ าสู่สงครามอีก 40 ปี พร้ อมกับการ
เติบโตของหนี จ้ ํานวนมหาศาล ที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ กู้ยืมมาจากธนาคารของตระกูล
Rothschild
“แรงงานส่วนเกินของคนทั ้งสังคมที่เก็บสะสมอยู่ในรู ปของ [ทุน]” ที่พอกพูนสะสมมัง่ คัง่ ขึ ้น
เรื่ อยๆของตระกูล Rothschild นั ้น มีแหล่งที่มาอยู่ 4 ลักษณะ ได้ แก่ 1) ความเชี่ยวชาญในระบบ
เงิน ตราบวกกับความสามารถคาดคะเนผลของสงครามล่ว งหน้ า เพื ่อ นํ ามากํ า หนดเกมราคา
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พันธบัตรเพื่อเก็งกําไร, 2) ดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ 8 จากการปล่อยเงินกู้ให้ แก่รัฐบาล, 3) การพิมพ์
[ธนบัตร] ใหม่ออกมาหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นในระบบเศรษฐกิจนํามาให้ รัฐบาลกู้, และ 4) การลักไก่พิมพ์
[ธนบัตร] ออกมาตามใจชอบ มากเกินความจําเป็ นที่ต้องใช้ ในการหมุนเวียนเพื่อการแลกเปลีย่ น
ผลผลิตที่เติบโตได้ ช้ากว่า อันนํามาสูว่ ิกฤติเงินเฟ้อหลายครัง้ หลายคราในเวลาต่อมา
การขูดรี ดเอาเปรี ยบคนทั ้งสังคมเช่นนี ้ เกิดขึ ้นจากการได้ รับมอบสิทธิในการเป็ นผู้ออกเงินตรา
มาจากกษัตริย์ ผู้ถกู โค่นอํานาจลงจากเวทีประวัติศาสตร์ ในเวลาต่อมา
พอถึงกลางศตวรรษที่ 19 อํานาจในการออกเงินตราของประเทศอุตสาหกรรมที่สําคัญในยุโรป
(อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรี ย อิตาลี) ล้ วนตกอยู่ภายใต้ การควบคุมของตระกูล Rothschild
อํานาจแห่งราชาอันศักดิ์สทิ ธิ์ได้ ถกู อํานาจแห่งเงินตราที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ยิ่งกว่าเข้ าแทนที่แล้ ว
มาถึงตอนนี ้ แผ่นดินใหญ่ อันรํ่ ารวย ที่อยู่ฝั่งตรงข้ ามของมหาสมุทรแปซิฟิก ก็ ตกอยู่ในเป้า
สายตาอันละโมภของพวกเขา

บทที่ 17 [จักรพรรดิเงินตราแผกงเล็บเหยี่ยวสูอเมริกา]
“ข้าพเจ้ามัน่ ใจว่า ธนาคารคุกคามต่อเสรี ภาพของพวกเรามากกว่ากองทัพศัตรูเสี ยอีก”
Thomas Jefferson ประธานาธิบดีคนที่3ของอเมริ กา ค.ศ.1809
หลัง “สงครามประกาศอิ ส ระภาพ” จากเกรทบริ เ ตน (19เมย1775~3กย1783) ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เผชิญกับความยากลําบากทางเศรษฐกิจและวิกฤติเงินกู้ Alexander Hamilton ผู้มี
สายสัมพันธ์อนั ดีกบั ครอบครัว Rothschild ได้ รับแต่งตั ้งจากประธานาธิบดีวอชิงตัน ให้ เป็ นรัฐมนตรี
คลังคนแรกในปี ค.ศ.1789 เขาเสนอให้ รัฐสภาก่อตั ้งธนาคารกลางของเอกชนที่คล้ ายกับ The Bank
of England รับผิดชอบในการออกเงินของประเทศ เพื่อสนองความต้ องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ออกเงินกู้ให้ รัฐบาลอเมริ กาและเก็บดอกเบี ้ย งานการเงินและการเก็บภาษี ของรัฐบาลจะต้ องอยู่ใน
ระบบของธนาคารนี ้ ธนาคารนี ้มีเงินทุน 10 ล้ านUS$ เอกชนถือหุ้น 80% รัฐบาลอเมริ กาถือหุ้น
20% คณะกรรมการบริหารมี 25 คน 20 คนได้ รับการเลือกตั ้งจากผู้ถือหุ้น อีก 5 คน รัฐบาลแต่งตั ้ง
ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1791 ญัตติของแฮมิลตันถูกส่งเข้ าไปในรัฐสภา แม้ จะได้ รับการคัดค้ าน
จาก นายกรัฐมนตรี Thomas Jefferson และ James Madison ว่าญัตตินี ้ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่าง
ชัดแจ้ ง เพราะรั ฐธรรมนูญมอบอํานาจให้ รัฐสภามีอํานาจในการออกเงิน แต่ไม่ได้ มอบอํานาจให้
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รั ฐสภามอบอํ า นาจต่อ ให้ กับธนาคารเอกชนใดๆ แต่เหตุผ ลของรั ฐมนตรี คลังที่ว่า หากไม่ก่อตัง้
ธนาคารกลางเพื่อที่จะรับเงินลงทุนจากธนาคารต่างชาติ รัฐบาลก็จะล้ มลงอย่างรวดเร็ ว มีนํ ้าหนัก
กดดัน มากกว่ า ในที ่สุด ประธานาธิ บ ดี ว อชิง ตัน จึง ได้ ล งนามมอบอํ านาจในการออกเงิ น ให้ แ ก่
[ธนาคารกลางแหงที่หนึ่ง] ของสหรัฐ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1792
หลังจากเจฟเฟอร์ สนั ได้ รับเลือกเป็ นประธานธิบดีคนที่ 3 ของอเมริ กา (1801~1809) เขาได้ ใช้
ความพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะขจัดธนาคารที่หนึ่งของอเมริ กา จนถึงปี 1811 เมือ่ เวลา
สิ ้นสุดการดําเนินงานของธนาคารมาถึง รองประธานาธิบดีคลินตันได้ ปฏิเสธการต่ออายุ อันเป็ นการ
ปิ ดฉากธนาคารที่หนึ่งแห่งอเมริ กาลงเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ.1811
แน่นอนว่าการล้ มธนาคารแห่งที่หนึ่งนี ้ ย่อมเป็ นที่ขดั เคืองใจของกลุ่มทุนธนาคาร Rothschild
ที่ปกครองยุโรปอยู่ หลังจากนั ้นอีกไม่กี่เดือนก็เกิดสงครามอังกฤษ-อเมริ กาในปี 1812 สงคราม
ยืดเยื ้อเป็ นเวลา 3 ปี หนี ้สินของรัฐบาลอเมริ กาเพิม่ จาก 45 ล้ านเป็ น 127 ล้ าน US$ ในที่สดุ รัฐบาล
อเมริ กาก็ยอมจํานน ในปี 1815 ประธานาธิบดีเจมส์ เมดิสนั ต้ องยอมเสนอให้ ก่อตั ้ง [ธนาคาร
กลางแหงที่สอง] ของอเมริ กาขึ ้นในปี 1816 มีอํานาจในการดําเนินการ 20 ปี เอกชนถือหุ้นส่วน
80% รัฐบาลถือหุ้น 20% เช่นเดียวกับธนาคารกลางแห่งที่หนึ่ง
ในปี 1828 แอนดรู แจ๊ คสัน ได้ รับเลือกเป็ นประธานาธิบดี เขาตัดสินใจยกเลิกธนาคารแห่งที่
สอง ด้ วยการปฏิเสธญัตติต่ออายุ พร้ อมทั ้งออกคําสัง่ ให้ รัฐมนตรี คลังถอนหุ้นของรัฐบาลออกจาก
ธนาคารแห่งที่สอง แล้ วนําไปฝากไว้ ในธนาคารต่างๆของรัฐ ประธานาธิบดีแจ๊ คสัน ได้ จ่ายหนี ้ก้ อน
สุดท้ ายจนหมด ในวันที่ 8 มกราคม 1835 นี่เป็ นครัง้ เดียวในประวัติศาสตร์ อเมริ กา ที่หนี ้สินของ
รัฐบาลเหลือศูนย์ และ ยังมีเงินเหลืออยู่อีก 35 ล้ าน US$ ธนาคารแห่งที่สองของอเมริ กาปิ ดตัวลงใน
ปี 1836
วันที่ 8 มิถนุ ายน 1845 แจ๊ คสันเสียชีวิต บนป้ายหน้ าหลุมฝั งศพของเขามีประโยคหนึ่งเขียนว่า
“ข้าพเจ้าได้ฆ่าธนาคารแล้ว”
กลุม่ ธนาคาร Rothschild ในอังกฤษและยุโรป ได้ รวมหัวกันตอบโต้ การล้ มธนาคารกลางแห่งที่
สอง ด้ วยการหยุดให้ เงินกู้ทั ้งหมดต่ออเมริ กาและเรี ยกคืนเงินกู้ทั ้งหมด อเมริ กาตกอยู่ในสภาพเงิน
หมุนเวียนลดลง เศรษฐกิจเข้ าสูค่ วามตกตํ่าอย่างรุนแรงยาวนานถึงห้ าปี นับตั ้งแต่ ค.ศ.1837
ในปี 1848 ได้ มีการขุดพบเหมืองทองคําขนาดใหญ่ที่ซานฟรานซิสโก ทําให้ สภาพขาดแคลน
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เงินในอเมริ กาเริ่มผ่อนคลาย รั ฐบาลสามารถออกเงินก้ อนใหม่มาใช้ หมุนเวียนในตลาดได้ เพิม่ ขึ ้น
โดยมีทองคําคํ ้าประกันค่าของเงิน ปริ มาณทองคําหมุนเวียนภายในประเทศอเมริ กาเพิม่ ขึ ้นจาก 80
ล้ านดอลล่าร์ ในปี 1840 เป็ น 253 ล้ านดอลล่าร์ ในปี 1860
หลัง จาก อับ ราฮัม ลิ น คอล์ น ได้ รั บ การเลื อ กตัง้ ให้ เ ป็ นประธานาธิ บ ดี ค นที่ 16 ของ
สหรัฐอเมริ กา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ.1860 ได้ ไม่นาน ในเดือนกุมภาพันธ์ 1861 เจ็ดรัฐทาสใน
ภาคใต้ ซึ่งสนับสนุนสิทธิของรัฐในการขยายสถาบันทาส ได้ ประกาศแยกตัวออกจากสหรัฐเพื่อตั ้ง
เป็ นสมาพันธรัฐอเมริกา หรื อ "ฝ่ ายใต้ " ซึง่ ในภายหลังมีอีก 4 รัฐเข้ าร่ วม
“สงครามเหนือ-ใต้ ” ได้ เริ่มขึ ้นเมือ่ วันที่ 12 เมษายน ค.ศ.1861 ถึง วันที่ 9 เมษายน 1865 การ
สิ ้นสุดของสงคราม นําไปสู่การแก้ ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครัง้ ที่ 14 ซึ่งรับรองสิทธิของพลเมืองที่จะ
ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคทัว่ ทั ้งประเทศสหรัฐอเมริ กา
บทสงทาย การยกเลิ กการจํ ากัดปริ มาณหมุนเวี ยนของเงิ นตราด้วยการพิ มพ์ ธนบัตร ขึ้ นใช้
แทนเหรี ยญกษาปณ์ ในปี ค.ศ.1694 ได้สร้างแสนยานุภาพของกองทัพเรื อสหราชอาณาจักรทีถ่ ูก
ส่งไปล่าอาณานิ คมทัว่ โลก ทํ าให้องั กฤษผงาดขึ้นเป็ น “จักรพรรดิ นิยม” ในศตวรรษที ่ 18 จนมา
เสื อ่ มอํานาจลงภายหลังสงครามโลกครัง้ ที ่ 1 และ 2 กลางศตวรรษที ่ 20 การประกาศยกเลิ กการใช้
ทองคําเป็ นสิ นทรัพย์คํ้าประกันค่าของเงิ นดอลล่าร์ ของประธานาธิ บดี นิกสัน เมื ่อวันที ่ 15 สิ งหาคม
ค.ศ.1971 ด้วยแผนการและความคาดหวังที ่จะก้าวเข้ามาเป็ นนักล่าอาณานิ คม (ทางเศรษฐกิ จ)
แทนที ่ ส หราชาอาณาจั ก ร ด้ ว ยการสร้ า งระบบเปโตรดอลลาร์ และค้ า อาวุ ธ สงคราม ส่ ง ให้
สหรัฐอเมริ กากลายเป็ น “จักรพรรดิ นิยม” มหาอํ านาจของโลกใน ทศวรรษ 1970~2020 และกํ าลัง
จะก้าวเดิ นไปตามเส้นทางแห่งการล่มสลาย ตามธรรมชาติ ของลัทธิ จกั รพรรดิ นิยม
ขอเชิญทุกท่านติดตามอ่านเรื่ องราวของ [ธนาคารกลางแหงที่สาม] ของอเมริ กา หรื อ [The
Federal Reserve System] ในภาคหก และ เส้ นทางสู่การล่มสลายของ “จักรพรรดินิยม
อเมริกา” ในภาคเจ็ด และ ภาคแปด ต่อไป
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