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ภาคหก ทรราชเงินตรา 2.0

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
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
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กลุม่ ทุนธนาคาร FED ได้ วางแผนและดําเนินอย่างเป็ นระบบผ่านกลยุทธ์ 4 ด้ าน คือ [1] ยกเลิกการ
อิงค่าเงิน US$ กับทองคํา (15 สิ งหาคม 1971) เพื่อสามารถเพิ่มปริ มาณเงินหมุนเวียนได้ โดยไม่มี
ข้ อจํ ากัด [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
เวี ยดนาม 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 งทีก่ ดขีข่ ดู รี ดหยาดเหงื่อแรงงานของคนทั ้งโลก
ในขณะที่หลบซ่อนตัวอยู่หลังม่านรัฐบาลประชาธิ ปไตยจอมปลอม ผ่านกระบวนการเลือกตั ้งที่ไม่
แตกต่างจากการแสดงลิเกเท่าใดนัก

บทที่ 18 [The Federal Reserve System]
โทมัส วูดโรว์ วิลสัน ประธานธิบดีคนที่ 28 ของสหรัฐอเมริ กา (ดํารงตําแหน่ง 2 สมัย ระหว่าง
ค.ศ.1913~1921) กล่าวว่า “ประเทศอุตสาหกรรมที ่ยิ่งใหญ่ นี้ ถู กควบคุมโดยระบบเครดิ ต การ
พัฒนาและการเคลื ่อนไหวทางเศรษฐกิ จทัง้ หมดของประเทศนี ถ้ ูกควบคุมอยู่ในมื อของคนส่วนน้อย
อย่างสิ้ นเชิ ง พวกเราได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองอันสุดจะเลอะเทอะ คื อ ตกอยู่ในการควบคุมอย่าง
เบ็ดเสร็ จที ่สดุ ในโลก รัฐบาลไม่มีความเห็นที ่เป็ นอิ สระได้อีก ไม่มีอํานาจในการออกกฎหมายได้อีก
ไม่ เหมื อ นรัฐบาลที ่มาจากการเลื อ กตั้งของประชาชนส่วนใหญ่ แล้ว แต่ เป็ นรัฐบาลที ่อ ยู่ภายใต้
ความเห็นและแรงบีบของคนจํ านวนน้อยนิ ดทีม่ ี อํานาจควบคุมชี พจรทางการเงิ น”
ความจริ งแล้ ว ธนาคารกลางสหรัฐอเมริ กา (The Federal Reserve, FED) ไม่ได้ เป็ นของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาตามที่คนส่วนใหญ่เข้ าใจผิดกัน ไม่ได้ เป็ นทั ้ง "ของรัฐบาลกลาง (Federal)"
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และ ไม่มี "การสํารอง (Reserve)" ใดๆตามชื่อที่ตั ้งไว้ อะไรทั ้งสิ ้น หากแต่เป็ นนายหน้ าของธนาคาร
เอกชนกว่า 3,400 แห่ง ที่เป็ นสมาชิกผู้ถือหุ้นในธนาคารประจําภูมภิ าค 12 แห่งของ FED ที่มีอํานาจ
ในการควบคุม [ปริมาณหมุนเวียนของ US$] ซึง่ ส่วนใหญ่ก็เป็ นตัวเลขในบัญชี มากกว่าเป็ นธนบัตร
หรื อ เหรี ย ญกษาปณ์ มี อํ า นาจในการ [ออกเงิ น ตราหมุนเวี ย นก้ อ นใหม่ๆ ] ตามที ่พวกเขาพอใจ
รวมทั ้งมีอํานาจในการ [เก็บรักษาเงินคงคลัง-เงินภาษี และ จ่ายเงินงบประมาณ] ให้ รัฐบาล ด้ วย
ความเป็ นจริ งอีกประการหนึ่งก็ คือ รัฐบาลอเมริ กาไม่มีอํานาจในการออกเงิ นเลย พวกเขา
สูญเสียอํานาจในการออกเงินไปอย่างสิ ้นเชิงนับตั ้งแต่ประธานธิบดีเคเนดี ้ถูกลอบสังหารในปี ค.ศ.
1963 เมือ่ รัฐบาลอเมริ กาต้องการได้เงิ นดอลล่าร์ (เพิ่ มจากที ่เก็บภาษี ได้) จะต้องนําพันธบัตร (ภาษี
ในอนาคตของประชาชน) ไปขายให้สถาบันการเงิ นที ่เป็ น “เจ้ามื อปฐมภูมิ (Primary Dealers)”
ได้รบั เงิ นดอลล่าร์ จํานวนเท่ากับมูลค่าทีต่ ราไว้ในพันธบัตรหักลบด้วยอัตราดอกเบีย้ (ภาษาชาวบ้าน
เรี ยกว่า “ขายเช็คล่วงหน้า” นัน่ เอง) “เจ้ามื อปฐมภูมิ (Primary Dealers)” ก็นําพันธบัตรไปขายต่อ
ให้ธนาคารเอกชนที ่เป็ นสมาชิ กถื อไว้ (ซึ ่งก็คือธนาคารกว่า 3,400 แห่งทีเ่ ป็ นถื อหุ้นของ FED) เพือ่
รอให้ FED มาไถ่ถอนเมื ่อถึงกํ าหนด (หรื อยังไม่ครบก็ได้หาก FED เห็นว่าจํ าเป็ นหรื อต้องการเพิ่ ม
ปริ มาณเงิ นเข้าไปในระบบเศรษฐกิ จ) โดยจ่ายเป็ น “Reserve” ซึ่ งส่วนใหญ่คือการเคาะตัวเลขเข้า
บัญชีให้แก่ธนาคารเอกชนมากกว่าจะเป็ นธนบัตร (ได้กําไรทันที จากส่วนต่างดอกเบี ย้ ) จากนัน้ FED
ก็ พิมพ์ ธนบัตรหรื อเคาะตั วเลขทางบั ญชี ว่า มี เ งิ น ออกมาใหม่ ปริ มาณเท่ ากับมู ล ค่ าที ่ต ราไว้บน
พันธบัตรทีไ่ ถ่ถอนแทนรัฐบาลนัน้
กระบวนการที่ธนาคารกลางซื ้อหนี ้ของรัฐบาลโดยออกเงินหมุนเวียนก้ อนใหม่ (พิมพ์ธนบัตร
หรื อ เคาะตัว เลขดิ จิ ต อล) ดังกล่า วข้ า งต้ น หากดํ าเนิ น การอย่ างค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปในภาวะปกติ
เรี ยกว่า Monetary Easing แต่ ในกรณีท่ีเกิดวิกฤติการณ์ ทางเศรษฐกิจ และมีความจําเป็ นเร่ งด่วน
เป็ นพิเศษที่จะต้ องตราเงินก้ อนใหม่ออกมาจํานวนมากๆ ให้ ธนาคารเอกชนกู้ไปเสริ มสภาพคล่อง จะ
เรี ยกว่า Quantitative Easing ดังเช่น กรณี วิ กฤติ สินเชื ่อด้อยคุณภาพ (ซับ ไพรม์ ) ระหว่าง ค.ศ.
2005~2008
ในบทนี ้ เราจะมาสืบสาวดูกนั ว่า เรื่ องราวสุดเลอะเทอะเหลือเชื่อดังกล่าว เกิดขึ ้นมาได้ อย่างไร
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มันช่างคล้ ายคลึงกับเรื่ องราวของธนาคาร Rothschild ในทวีปยุโรป (บทที่
16) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (บทที่ 12) เหมื อนดัง่ แกะออกมาจากแม่พิมพ์เดี ยวกัน
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[ยุคกอตั้ง] หลังเกิดวิกฤติการเงินขึ ้นหลายครั ง้ (โดยเฉพาะวิกฤติการเงินปี 1907) นําไปสู่
ความปรารถนาที่จะมีการควบคุมระบบการเงินแบบรวมศูนย์ เป็ นทีม่ าของการประชุมสุดยอดของ
กลุ่มธุรกิจธนาคารที่เกาะเจคีลล์ในมลรั ฐจอร์ เจีย ในคืนวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.1910 โดยมี
เป้าหมายคือร่ างเอกสารสําคัญฉบับหนึง่ นัน่ คือ กฎหมายเฟดเดอรัล (Federal Act) ผู้ร่วม
ประชุมประกอบด้ วย เนลสัน แอลลิส สมาชิกสภาคองเกรสและประธาน
คณะกรรมการการเงินของประเทศ (คนผู้นี ้เป็ นตาของนายเนลสัน ร็ อคกี ้
เฟลเลอร์ ), แฟรงก์ เวนเนอริ ค ประธาน National Security Bank of
New York, ชาร์ ล ลี นอร์ ตนั ประธาน First National Bank of New
York, เฮนรี่ พี เดวิสนั ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท JP Morgan, เบนจา
มิน สตรอง ลูกน้ องใกล้ ชิดของ JP Morgan, พอล มอริ ทซ์ วอลเบิร์ก (รู ป
ถ่าย) ชาวยิวอพยพจากเยอรมันเข้ ามาอยู่อเมริ กา มือกูรูด้านการธนาคารทุกระบบ เป็ นตัวแทนของ
ตระกูลร็ อธสไชลด์ ในอังกฤษและฝรั่งเศส เป็ นผู้วางแผนออกแบบธนาคารกลางของอเมริ กาที่จะ
ตั ้งขึ ้น และได้ เป็ นกรรมการธนาคารกลางคนแรกด้ วย
พอล เสนอให้ ใช้ ชื่อว่า Federal Reserve System – FED และออกแบบให้ เอกชนเป็ นผู้ถือหุ้น
ทั ้งหมด ซึง่ ต่างจากธนาคารที่หนึ่ง (ค.ศ.1792) และธนาคารที่สอง (ค.ศ.1816) ในอดีต ซึ่งรัฐบาลยัง
มีสดั ส่วนถือหุ้น 20%
เพื ่อ ตบตาคนทัว่ ไปมิ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ใครคื อ ผู้ค วบคุ ม ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ พอลเสนอว่ า ให้
ประธานาธิบดีเป็ นผู้แต่งตั ้ง “คณะกรรมการบริ หาร (Board of Governors)” จํานวน 7 คน โดยที่
สภาคองเกรสไม่ต้องยื่นมือเข้ ามาเกี่ยวข้ อง สมทบกับอีก 5 คนจาก “คณะกรรมการตลาดเปิ ดแห่ง
ธนาคารกลาง (Federal Open Market Committee)” ซึ่งมี 12 คน แต่ละคนเป็ นประธานธนาคาร
กลางประจําภูมภิ าคซึง่ มีทั ้งหมด 12 ภูมภิ าคด้ วยกัน
เนื่องจากเงินและสินเชื่อส่วนใหญ่ของอเมริ กา ล้ วนรวมศูนย์อยู่ที่นิวยอร์ ค ธนาคารกลางแห่ง
ภูมภิ าคนิวยอร์ ค จึงต้ องควบคุมธนาคารกลางโดยเป็ นสมาชิกประจําใน “คณะกรรมการบริ หาร”
จากเอกสารการเตรี ยมรายงานต่อผู้ตรวจสอบบัญชีในวันที่ 19 พฤษภาคม 1914 มีบนั ทึกการ
จําหน่ายหุ้น 103,053 หุ้นของบริ ษัทตัวแทน FED ยุคต้ น ระบุว่า National City Bank of New York
ของร็ อคกี ้เฟลเลอร์ ถือหุ้นมากสุดถึง 30,000 หุ้น, First National Bank of New York ของเจพี มอร์
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แกน มี 15,000 หุ้น (ในภายหลังธนาคารทัง้ สองได้รวมกิ จการเป็ น City Bank ในปี 1955 ทํ าให้ถื อ
หุ้นรวมกันถึง 44% ของ FED ทํ าให้พวกเขาสามารถกํ าหนดผู้ที่จะมาเป็ นประธานของ FED สาขา
นิ วยอร์ ค คํ าสัง่ แต่งตัง้ ของประธานาธิ บดี เป็ นเพียงแค่ตรายางเท่านัน้ ), National Bank of New
York ถือหุ้น 21,000 หุ้น, ธนาคารแวนคูเวอร์ ของตระกูลร็ อธส์ไชลด์ถือหุ้น 10,200 หุ้น, เชสเนชัน่
แนลแบงก์ 6,000 หุ้น, เคมีคอลแบงก์ 6,000 หุ้น
ระบบธนาคารกลางสหรั ฐ ก่ อ ตัง้ ขึ น้ ด้ ว ยการตรา รั ฐ บัญ ญัติ ธ นาคารกลาง เมื่อ วัน ที่ 23
ธันวาคม 1913 นับแต่นัน้ เป็ นต้ นมา ทุกครั ง้ ที่ต้องรั บมือกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั ง้ ใหญ่ๆ เช่น
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครัง้ ใหญ่ในคริสต์ทศวรรษ 1930 และภาวะเศรษฐกิจถดถอยครัง้ ใหญ่ในคริ สต์
ทศวรรษ 2000 ระบบธนาคารกลางก็ได้ รับการขยายบทบาทและความรับผิดชอบกว้ างขวางยิ่งขึ ้น
[ยุคปจจุบนั ] โครงสร้ างของระบบธนาคารกลางมีองค์ประกอบ 5 ส่วน

1. คณะกรรมการธนาคารกลางซึง่ มาจากการแต่งตั ้งของประธานาธิ บดี โดยการแนะนํ าของ
FOMC เป็ นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่มีความเป็ นอิสระจากรัฐสภา ตั ้งอยูท่ ่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
2. คณะกรรมการตลาดเปิ ดแห่งรัฐบาลกลาง (Federal Open Market Committee, FOMC)
ประกอบด้ วยสมาชิก 7 คนจากคณะกรรมการธนาคารกลาง และอีก 5 จาก 12 คนที่เป็ นประธาน
ของธนาคารกลางในภูมภิ าค 12 แห่ง ซึง่ ใน 5 คนนี ้ จะต้ องมีประธานธนาคารกลางภูมิภาคนิวยอร์ ก
1 คน และประธานของธนาคารกลางภูมิภาคอื่นๆอีก 4 คน มีหน้ าที่กําหนดนโยบายการเงินและ
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กํากับดูแล “การปฏิบตั ิการตลาดเปิ ด” เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการเงิน
3. ธนาคารกลางประจําภูมิภาค 12 แห่ง ตั ้งอยู่ในนครใหญ่ในพื ้นที่รับผิดชอบที่ถูกแบ่งออกเป็ น
12 ภู มิ ภ าค และยั ง มี ส าขาย่ อ ยอี ก 25 สาขาและสํ า นั ก งานอี ก 9 แห่ ง ธนาคารแต่ ล ะแห่ ง มี
คณะกรรมการธนาคารของตนเอง 9 คน ซึง่ ได้ รับเลือกตั ้งโดยธนาคารเอกชนที่เป็ นสมาชิก ทําหน้ าที่
ควบคุมปริ มาณเงินคงคลังของประเทศ
4. ธนาคารเอกชนกว่า 3,400 แห่งที่เป็ นสมาชิกแห่งชาติ (จํานวนเมือ่ วันที่ 12 ธค.1999) ซึ่งต้ อง
ถือหุ้นที่ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ในปริ มาณที่กําหนดในธนาคารกลางประจําภูมิภาคของตน ดังนั ้น
ธนาคารเอกชนเหล่านั ้นจึงมีสทิ ธิในการเลือกตั ้งคณะกรรมการของธนาคารกลางประจําภูมภิ าค ได้
5. สภาที่ปรึกษาคณะต่างๆ
[อํานาจควบคุม] ของ ระบบธนาคารกลางสหรัฐ อธิบายจากรูปประกอบได้ ดงั นี ้

1. ธนาคารเอกชนที่เป็ นสมาชิกกว่า 3,400 แห่ง “ลงขัน” เงินทุนในธนาคารกลางประจําภูมิภาค
12 แห่ง
2. ธนาคารเอกชนที่เป็ นสมาชิก เลือกตั ้งกรรมการ 9 คนของธนาคารกลางประจําภูมิภาคของตน
ซึง่ มีอยู่ 12 ภูมภิ าค ดําเนินการผ่านสาขาธนาคาร 25 แห่ง
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3. กรรมการธนาคารกลางประจําภูมภิ าคแต่ละแห่ง เลือกประธานและรองประธานคนที่หนึ่ง
4. ประธานธนาคารกลางประจําภูมิภาคทั ้ง 12 แห่งประกอบกันขึ ้น เป็ น “คณะกรรมการตลาด
เปิ ดแห่งธนาคารกลาง (Federal Open Market Committee : FOMC)”
5. FOMC แนะนําประธานาธิบดีให้ แต่งตั ้ง กรรมการ 7 คนใน คณะกรรมการธนาคารกลาง ซึ่ง
ต้ องผ่านการรับรองโดยวุฒสิ ภา
6. FOMC เลือกตัวแทน 4 คน และ ประธานธนาคารกลางภูมิภาคนิวยอร์ คอีก 1 คน รวมเป็ น 5
คน ไปร่ วมกับอีก 7 คนที่ประธานาธิบดีแต่งตั ้ง ร่ วมเป็ น คณะกรรมการธนาคารกลาง 12 คน
เมือ่ ดูจากที่มาของ “คณะกรรมการตลาดเปิ ด (FOMC) 12 คน” และ “คณะกรรมการธนาคาร
กลาง (Board of Governors) 7+5 คน” ตามผังภาพข้ างบนนี ้ ก็สรุ ปได้ ไม่ยากว่า ระบบธนาคาร
กลางของสหรั ฐอเมริ กา ตกอยู่ในอํานาจควบคุมอย่างเบ็ดเสร็ จ ของบรรดานายธนาคารเอกชน
ทั ้งหลาย เพราะพวกเขาคือเจ้ าของและมีอํานาจในการเลือกตั ้ง คณะกรรมการของธนาคารกลาง
ประจําภูมิภาคทั ้ง 12 แห่ง ซึ่งประกอบกันขึ ้นเป็ น “คณะกรรมการตลาดเปิ ด (FOMC) 12 คน” ซึ่งมี
อํานาจอย่างแท้ จริ งในการ “ปฏิบตั ิการตลาดเปิ ด (Open Market Operations)” เพื่อเพิ่ม-ลด
[ปริ มาณเงิน US$ ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของอเมริ กาและของโลก] ดังจะกล่าวในหน้ าต่อไป
จึงเป็ นที่แน่นอนว่า ปฏิ บตั ิ การใดๆของพวกเขาก็ ย่อม
เป็ นไปเพือ่ มุ่งหวังตักตวงผลประโยชน์ ให้แก่ พวกของ
ตนเองเท่านัน้ หากแต่มนั ส่งผลกระทบต่อ เงินเฟ้อ การ
ว่างงาน และ ความทุกข์ลําเค็ญของคนทั ้งโลก
ระบบธนาคารกลาง ถือตนว่าเป็ น "ธนาคารกลางอิสระ” เพราะการตัดสินใจนโยบายการเงิน
ไม่จําเป็ นต้ องได้ รับความเห็นชอบ จากประธานาธิบดีหรื อบุคคลอื่นใด ในฝ่ ายบริ หารหรื อสภานิติ
บัญญัติ มีงบประมาณของตนเอง วาระของคณะกรรมการยาวกว่าวาระของประธานาธิบดีและ
รัฐสภา รั ฐบาลกลางกํ าหนดค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการตลาดเปิ ด 7 คนที่ประธานาธิ บดีแต่งตัง้
รัฐบาลกลางได้ รับกําไรประจําปี หลังหักการจ่ายเงินปั นผลตามกฎหมาย 6% ให้ แก่การลงทุนของ
ธนาคารเอกชนที่เป็ นสมาชิกและคงบัญชีเกินดุลแล้ ว ในปี 2015 ระบบธนาคารกลางมีกําไรจากการ
ดําเนินงาน 100.2 พันล้ าน US$ และโอน 97.7 พันล้ าน US$ ให้ แก่กระทรวงการคลัง ส่วนปี 2016
และ ปี 2017 มีกําไร 91.5 และ 80.2 พันล้ าน US$ ตามลําดับ
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FED มีบทบาทเป็ น “ธนาคารของรัฐบาล” คือ เป็ นตัวแทนด้ านการคลัง (เก็บรักษาเงิ นคงคลังเงิ นภาษี , จ่ ายเงิ นงบประมาณ) ให้ แก่รัฐบาล และ มีบทบาทเป็ น “ธนาคารของนายธนาคาร” คือ
ช่วยสร้ างระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ ด้ วย
[หนาที่สําคัญ#1 - ตัวแทนดานการคลัง]
เมือ่ รั ฐบาลสหรั ฐต้ อ งการ
ใช้ เงินงบประมาณ มากกว่าเงิน
ภาษี ที่เก็บได้ (จัดทํ างบขาดดุล)
ก็ จ ะออกพั น ธบั ต ร (ภาษี ใน
อนาคต) ขายให้ แก่ ส ถาบั น
การเงิน ที ่เ ป็ น “เจ้ า มื อ ปฐมภู มิ
(Primary Dealers)” โดยได้ รับ
เงิ น มาจํ า นวนเท่ า ที ่ต ราไว้ ใน
พันธบัตรหักลบด้ วยดอกเบี ้ย
FED มีหน้ าที่ไถ่ถอน(ซื ้อ)หลักทรัพย์ของรัฐบาลที่ครบกําหนด อาทิ พันธบัตรออมทรัพย์ ตัว๋ เงิน
คลัง พันธบัตร โดยตราเงินก้ อนใหม่ออกมา รวมทั ้งกําหนดปริ มาณธนบัตรและเงินเหรี ยญที่จะออก
ใหม่ด้วย กระทรวงการคลังมีหน้ าที่เพียงผลิตธนบัตร (เงินกระดาษ) และเงินเหรี ยญ ขายให้ แก่ FED
ในราคาต้ นทุนผลิตเท่านั ้น เพื่อให้ FED นําไปกระจายสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านสถาบันการเงิน ในปี
ค.ศ.2013 กระทรวงการคลังส่งมอบธนบัตรให้ FED เป็ นเงินเพียง 6,600 ล้ าน US$ (ไม่มาก เพราะ
ส่วนใหญ่เป็ นเงิ นดิ จิตอลที ่ FED เคาะตัวเลขได้เอง) ในราคาเฉลี่ยเพียง 5.0 cents ต่อฉบับเท่านั ้น
ทํานองเดียวกันกับที่บคุ คลทัว่ ไปเปิ ดบัญชีไว้ กบั ธนาคาร กระทรวงการคลังของสหรัฐก็ต้องเปิ ด
บัญชีเช็ค (Checking Account) ไว้ กับ FED เพื่อจัดการกับการฝากเงินภาษี และการจ่ายเงิน
งบประมาณ (ด้วยเหตุนีเ้ ราจึงเห็นปรากฎการณ์ แปลกประหลาดทีเ่ รี ยกว่า Government Shutdown
มากถึง 18 ครั้ง โดย ครัง้ แรกสมัย บิ ล คลิ นตัน นานทีส่ ดุ 20 วันจากวันที ่ 16 ธ.ค.1995 ถึง 5 ม.ค.
1996, สมัย โอบามา จากวันที ่ 30 ก.ย.2013 ถึง 17 ต.ค.2013, และครั้งอื ่นๆ, ส่วนสมัย โดนัลด์
ทรัม ป์ วันที ่ 20 ม.ค.2018 นับเป็ นครั้งที ่ 18, ซึ่งก็คือเหตุการณ์ ที่กลุ่มทุนธนาคาร FED รวมหัวกัน
ไม่จ่ายเงิ นสดให้แก่รฐั บาลหรื อไม่รบั ซื ้อพันธบัตรของรัฐบาลนัน่ เอง)
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[หนาที่สําคัญ#2 - ปฏิบตั ิการตลาดเปด] เป็ นอํานาจและหน้ าที่หลักของ FED ที่จะต้ องทํา
ให้ เกิดสมดุลระหว่าง เสถียรภาพของราคากับอัตราการมีงานทําสูงสุด (dual mandates) ด้ วยการ
เพิ่มหรื อลดปริ มาณเงินในระบบธนาคารผ่านการดําเนินการที่เรี ยกว่า [ปฏิบตั ิการตลาดเปิ ด] ซึ่งก็
คือการขายหรื อซื ้อหลักทรัพย์ทางการคลังหรื อ "ตัว๋ เงินคลัง” ของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา ที่จํานองไว้
กับสถาบันเงินฝาก โดยซื ้อขายผ่าน “เจ้ ามือปฐมภูมิ (primary dealers)” เท่านั ้น
คําว่า “ตลาดเปิ ด” หมายถึงมี “เจ้ ามือปฐมภูมิ” หลายราย(ที่มีเงินมากพอ)มาประมูลราคา
แข่งขัน กัน และไม่ถูก กํ า หนดโดย FED ว่ ารายใดจะประมูล ได้ ในการซื อ้ ขายแต่ ละวัน ทําให้
[ปฏิบตั ิการตลาดเปิ ด] มีความยืดหยุ่น เป็ นไปตามกลไกตลาดเงินในขณะนั ้น และเป็ นเครื่ องมือที่ใช้
บ่อยที่สดุ ในการบรรลุเป้าหมายของนโยบายทางการเงิน
[ปฏิบตั ิการตลาดเปิ ด] เป็ นเครื่ องมือแรกสุดที่ FED ใช้ ในการควบคุมปริ มาณเงินสํารองที่อยู่ใน
ธนาคารต่างๆ เครื่ องมือนีป้ ระกอบด้ วยการซื ้อและขายตราสารทางการเงิน, พันธบัตรและตั๋วเงิน
คลัง ที ่อ อกโดยกระทรวงการคลัง และรั ฐ วิ ส าหกิ จ [ปฏิ บัติ ก ารตลาดเปิ ด] ดํ า เนิ น การโดย the
Domestic Trading Desk of the Federal Reserve Bank of New York under direction from
FOMC โดยทําธุรกรรมซื ้อขายกับ “เจ้ ามือปฐมภูม”ิ เท่านั ้น
เป้าหมายในการซื ้อขายหลักทรั พย์ ของ FED คือ “อัตราดอกเบี ้ยนโยบาย” ซึ่งเป็ นอัตราที่
ธนาคารต่างๆยืมเงินสํารองระหว่างกัน
เมื่อ FED ต้ องการเพิ่มปริ มาณเงินสํารองที่หมุนเวี ยนอยู่ในระบบธนาคารเอกชน ก็ จะซือ้
หลักทรัพย์พร้ อมกับ จ่ายเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ “เจ้ ามือปฐมภูมิ” ที่เปิ ดไว้ กับ FED ตรงกันข้ าม
เมื่อต้ องการลดปริ มาณเงิน สํารอง ก็ จะขายหลักทรั พย์ พร้ อมกับถอนเงิ นจากบัญชี เงิ นฝากของ
“เจ้ ามือปฐมภูม”ิ ที่เปิ ดไว้ กบั FED
ธุรกรรมขายและซื อ้ กลับสําหรั บแต่ ละรายการ เกิ ดขึน้ เวลาภายในหนึ่งหรื อสองวันเท่านัน้
หมายความว่าการอัดฉี ดเงินสํารองของวันนีอ้ าจถูกถอนกลับในเช้ าวันรุ่ งขึน้ ธุรกรรมระยะสั ้นนี ้
เรี ยกว่า “ข้ อตกลงซื ้อคืน” ซึ่งหมายถึงทําข้ อตกลงที่จะซื ้อคืนในวันรุ่ งขึ ้นพร้ อมๆกับการทําสัญญา
ขาย
เป็ นที่ทราบกันดีว่า มูลค่าหลักทรัพย์ท่ี FED ซื ้อมีมากกว่าขาย ส่งผลให้ ปริ มาณเงินสํารองที่
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ค่อยๆเพิ่มมากขึ ้นพร้ อมกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ ้นทุกๆปี
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เมื่อเราส่องดู “ดัชนีราคาผู้บริ โภค” ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา (เครดิต ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ )
ตั ้งแต่ ค.ศ. 1800~2000 โดย
ใช้ ปี 1967 เป็ นฐานที่ 100%
จะเห็นว่า ช่วงเวลากว่า 113 ปี
(1800~1913) ดัช นี ร าคา
ผู้ บ ริ โ ภ ค แ ท บ จ ะ ไ ม่ มี ก า ร
เปลีย่ นแปลงเลย แต่หลังจาก
ก่อตั ้ง FED ขึ ้นในปี 1913 เป็ น
ต้ นมา อัตราเงินเฟ้อได้ เพิม่ ขึ ้น
อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหลังปี 1971 ซึ่งมีการยกเลิกการใช้ ทองคําเป็ นสินทรัพย์คํ ้าประกันค่าเงิน US$ เป็ นต้ นมา อัตรา
เงินเฟ้อได้ ถีบตัวสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ว น่าตระหนกตกใจเป็ นยิ่งนัก
ความจริ งที่มองเห็นโดยผ่านประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานนี ้ แสดงให้ เห็นอย่างชัดแจ้ งว่า การเพิ่ม
ปริ มาณเงินหมุนเวียนอย่างบ้ าคลัง่ ของ ระบบธนาคารกลางสหรัฐ (FED) เป็ นมหันตภัยคุกคามต่อ
สันติ สุขของคนอเมริ กนั และของคนทัว่ โลก อย่างยิ่ ง วิ กฤติ การณ์ ครั้งใหญ่ๆ อาทิ วิ กฤติ ต้มยํ ากุ้ง,
Subprime Crisis, Wall Street Occupied, Government Shut Down, etc., ล้วนแล้วแต่เกิ ดจาก
ฝี มือการสร้างของพวกเขาทัง้ สิ้ น พวกเขาจึงสมควรได้ รับสมญานามว่า คือ ทรราชเงินตรา ของโลก
การเพิ่มปริ มาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจผ่านระบบธนาคารเอกชน ก่อให้ เกิดเงินเฟ้อฟองสบู่ จากผู้ที่อยู่ใกล้ ต้นธารกระแสการไหลของเงิน ได้ รับเม็ดเงินก้ อนใหม่ก่อนใครๆด้ วยอัตรา
ดอกเบี ้ยตํ่ากว่า นําไปแย่งซื ้อ (เก็งกําไรใน) สินทรัพย์ที่มีค่าเช่น ที่ดิน ห้ องชุด หุ้น ประมูลงานของรัฐ
ฯลฯ ได้ ก่อนคนอื่นๆ และ กว่าเม็ดเงินก้ อนใหม่นั ้นจะตกถึงมือของผู้อยู่ปลายลําธารแห่งกระแสเงิน
โดยเฉพาะ เกษตรกร-กรรมการ-พนักงานลูกจ้ าง สินค้ าต่างๆก็มีราคาแพงแซงหน้ าราคาผลผลิตของ
ตนขึ ้นไปแล้ ว กระบวนการนี ้ ก่อให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบ โดยคนที่อยู่ต้นธารของกระแสเงิน
ได้ เปรี ยบคนที่อยู่ปลายลําธารของกระแสเงิน ลดหลัน่ เป็ นลําดับไป สะสมจนเป็ นต้ นเหตุรากเหง้ า
ของความเหลื ่อ มลํ า้ และความไม่เ ป็ นธรรมในสังคม ยังกว่ านัน้ มัน เป็ นกระบวนการที่ ก ลุ่มทุน
ธนาคาร FED ใช้ ขดู รี ดผลผลิตจากแรงงานของคนทั ้งโลก
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จุดร่ วมและจุดต่าง ของ FED กับ BOT
[จุดรวม ของ FED & BOT] ระบบธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริ กา กับ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ทําหน้ าที่ท่ีสําคัญเหมือนกัน ๒ ประการได้ แก่ ก. ออกเงินหมุนเวียนก้ อนใหม่ โดยผ่าน
กระบวนการเริ่ มจาก รัฐบาลนําพันธบัตรไปขาย (เป็ นหลักทรัพย์คํ ้าประกันการกู้เงิน) ให้ แก่ธนาคาร
เอกชน เพื่อนําเงินมาใช้ จ่ายแทนงบประมาณขาดดุลของภาครัฐ ธนาคารกลางออกเงินหมุนเวียน
ก้ อ นใหม่ไปรั บซื อ้ คื น พัน ธบัตรที ่ค รบกํ าหนดไถ่ ถอน ข. ควบคุมปริ มาณเงิ นหมุน เวี ยนในระบบ
เศรษฐกิจในแต่ละวัน ผ่านการปฏิบตั ิการตลาดเปิ ด โดยการขาย/ซื ้อคืนตัว๋ เงินกับธนาคารเอกชน
เพือ่ บรรลุเป้ าหมายดอกเบีย้ นโยบายและอัตราเงิ นเฟ้อ
FED & BOT มีความเป็ นอิสระในการดําเนินงาน โดยไม่ถกู ควบคุมจากรัฐสภาซึ่งเป็ นตัวแทน
ของประชาชนผู้ ได้ รั บ ผลกระทบ เนื ่อ งจาก ได้ รั บ มอบอํ า นาจและหน้ าที ่ต ามรั ฐ บั ญ ญั ติ /
พระราชบัญญัติ ดังนั ้นการดําเนินการต่างๆ จึงมุง่ รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มทุนธนาคารเป็ นอันดับ
แรก ความสะดวกในการใช้ งบประมาณ (ขาดวินัยทางการคลัง) ของรั ฐบาลเป็ นอันดับถัดมา
จากนั ้น จึงค่อยคํานึงถึงผลกระทบต่อประชาชนคนรากหญ้ า เป็ นลําดับสุดท้ าย
[จุดตาง ของ FED & BOT] ระบบธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริ กา มีธนาคารเอกชน
3,400 แห่งเป็ นเจ้ าของอย่างชัดแจ้ ง โดยเป็ นผู้ถือหุ้นในธนาคารกลางประจําภูมิภาค 12 แห่งของ
FED และ ถูกควบคุมโดยประธานของธนาคารกลางประจําภูมิภาคทั้ง 12 คน ที่เป็ นสมาชิกของ
คณะกรรมการตลาดเปิ ด (FOMC) โดยตําแหน่ง
BOT อยู่ภายใต้ การกํากับของ [คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย 14 คน] ซึ่งเป็ น
ตั ว แทนโดยตํ า แหน่ ง มาจากหน่ ว ยงานของรั ฐ ที ่เ กี ่ย วของกั บ ด้ านเศรษฐกิ จ เป็ นผู้ แต่ ง ตั ง้
[คณะกรรมการนโยบายการเงิน 7 คน] ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 4 คน และเจ้ าหน้ าที่
ระดับสูงของ BOT 3 คน ให้ มีหน้ าที่รับผิดชอบด้ านการกําหนดทิศทางของนโยบายการเงิน ทั ้งนี ้
เป็ นไปตาม พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 (โปรดอ่านบทที่ 12)
อย่ า งไรก็ ดี ที ่ม าของคณะกรรมการทัง้ สองชุด นี ้ ก็ ไ ม่ มี ส่ ว นใดที ่เ ชื ่อ มโยงกับ อํ า นาจของ
ประชาชน
FED ดํารงฐานะเป็ นผู้ออกเงิน US$ ให้ ใช้ หมุนเวียนกันทั ้งโลก ได้ โดยไม่มีขีดจํากัด เป็ นสกุล
เงินของโลกต่อจากเงินปอนด์สเตอริ งของอังกฤษ โดยผ่านการวางกลยุทธ์ และดําเนินการอย่างเป็ น
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ระบบ ซึ่ งผมจะอธิ บายในบทที ่ 19 ต่อไป ส่วน BOT ถูกควบคุมจํากัดปริ มาณหมุนเวียนของเงินบาท
และค่าเงินตามปริ มาณทุนสํารองต่างประเทศที่มีอยู่ จากการที่กระทรวงการคลังในสมัยที่นายเสริ ม
วินิ จ ฉั ย กุ ล เป็ นรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลัง ได้ อ อกกฎกระทรวงฉบับที ่ 21 เมื่ อ วัน ที่ 14
กรกฎาคม พ.ศ.2516-ค.ศ.1973 กําหนดให้ เงิ นดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาเป็ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศ
ที ่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี ่ยนเงิ นตรา จะซื ้อหรื อขายทันที ตามที ่
ธนาคารพาณิ ชย์ ในราชอาณาจักรจะเรี ยกให้ซื้อหรื อขาย รวมทั ้ง ได้ รับจัดสรรจํานวนโควตาใน “สกุล
สิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Right)” เท่ากับ 1,081.9 ล้ าน SDR หรื อร้ อยละ 0.50 ของ
จํานวนโควตาทั ้งหมด ของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
สรุ ปก็ คือ BOT (เช่นเดี ยวกับธนาคารกลางในหลายประเทศทัว่ โลก) ถูกออกแบบมาให้ ทํา
หน้ าที่ ควบคุมปริ มาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และ ออกเงินหมุนเวียนก้ อนใหม่ป้อนเข้ าสู่
ระบบ เพื่อเป็ นกลไกให้ นายทุนธนาคารเอารัดเอาเปรี ยบสังคมส่วนรวม โดยถอดแบบพิมพ์มาจาก
FED พร้ อมกับถูกบังคับให้ เป็ นส่วนหนึง่ ในระบบการเงินของโลก ถูกควบคุม กดขี่-ขูด รี ดในรู ปแบบ
ต่างๆ โดยกลุ่มนายทุนธนาคารเจ้ าของ FED ซึ่งพวกเขาก็คือ “ทรราชเงินตรา” แห่งโลกยุค 2.0 ที่
กําลังเดินทางเข้ าใกล้ ถึงจุดจบในเวลาไม่ช้าไม่นานนัก
มาถึงบรรทัดนี ้ หากเราย้ อนกลับไปทบทวนความเป็ นมาของระบบการเงินของโลก ก็จะเห็น
ภาพอย่างชัดเจนว่า ชีพจรของเศรษฐกิจโลกได้ ถกู ควบคุมอย่างเบ็ดเสร็ จเด็ดขาดโดยระบบการเงินที่
ถูกออกแบบและถูกผูกขาดอยู่ในมือกลุม่ นายทุนธนาคาร เพียงไม่ก่ีตระกูล มาตั ้งแต่วนั ที่ ก่อตั ้ง The
Bank of England เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ.1694 (324 ปี พอดี ณ วันที ่ผมเขี ยนบรรทัดนี ค้ รั้ง
แรก 27-กค-2018, อ่านบทที ่ 15) มาจนถึงปั จจุบนั
พวกเขา ได้ ก่อไฟสงครามขึ ้นในภูมภิ าคต่างๆตลอดเวลา 324 ปี ที่ผ่านมา เพียงเพื่อสร้ างความ
จําเป็ นในการเผาผลาญเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้ มอดไหม้ เพื่อให้ รัฐบาลในประเทศต่างๆ
ต้ องกู้เงินมาซื ้ออาวุธและเป็ นหนี ้มากขึ ้น เติมเต็มความมัง่ คัง่ อย่างไร้ ขีดจํากัดให้ แก่พวกเขา ที่แอบ
ซ่อนตัวอยู่หลังมือเปื อ้ นเลือด ของบรรดาผู้นํารัฐบาลในประเทศต่างๆ ที่ละโมภและโง่เขลา
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บทที่ 19 [PETRODOLLAR]
[Nixon Ends Convertibility of US$ to Gold] บ่ายวันที่ 15
สิงหาคม ค.ศ.1971 ปธน.นิกสัน โดยได้รบั คําแนะนําจากคณะทีป่ รึ กษา
15 คน ประกอบด้วย อาร์ เธอร์ เบอร์ น ประธาน FED, จอห์ น คอนนัลลี ่
รัฐ มนตรี ค ลัง , พอล โวลเกอร์ รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั กงานการเงิ น
ระหว่างประเทศ และ บุคคลอื ่นอี ก 12 คน ได้ ประกาศยกเลิกการใช้
ทองคําเป็ นสินทรัพย์คํ ้าประกันค่าของเงินดอลล่าร์ กล่าวคือ ถอนตัว
ออกจาก “ระบบการเงินระหว่างประเทศ” ที่เขาได้ ลงนามร่ วมกับอีก 43
ประเทศ หลังสิ ้นสุดสงครามโลกครัง้ ที่สอง ที่เมือง Bretton Woods, New Hampshire, in 1944
จุดมุ่งหมายของพวกเขา ก็คือ ต้องการเพิ่ มปริ มาณเงิ นหมุนเวี ยนออกใหม่ได้ (ตามใจชอบ)
โดยไม่ ต้ องถู ก จํ า กั ด อยู่ กั บ ปริ ม าณทองคํ า และเพื ่อ ให้ US$ มี มู ล ค่ า ในการแลกเปลี ่ย น จึ ง
จําเป็ นต้ องหาสินค้ าอย่างอื่นที่มีความจําเป็ นในการใช้ สอย และ มีมลู ค่ามากพอที่จะทําให้ ประเทศ
อื่นๆต้ องขวนขวายหาเงิน US$ มาแลกซื ้อ มาแทนที่ทองคําให้ ได้ สินค้ าประเภทไฮเทคก็ถกู ประเทศ
ญี่ปนที
ุ่ ่มีคณ
ุ ภาพดีราคาถูกกว่าแย่งส่วนแบ่งในตลาดโลกไปหมด อาวุธสงครามซึง่ เป็ นจุดแข็งของ
สหรัฐอเมริ กาก็ไม่มีหลักประกันที่มงั่ คงและยัง่ ยืนว่าจะสามารถหาเหตุมายุแหย่ให้ ประเทศต่างๆเขา
รบพุ่งกันได้ ยืดเยื ้อต่อเนื่องยาวนานแค่ไหน โดยเฉพาะเมือ่ พวกเขากํ าลังเพลีย่ งพลํ ้าในสงคราม
รุ กรานเวี ยดนาม-ลาว-กัมพูชา (กรุ งไซ่ง่อนแตกเมือ่ วันที่ 30 เมษายน 1975) และแล้ วพวกเขาก็
พบว่า สินค้ าจําเป็ นที่มีมลู ค่าการบริโภคมหาศาล คงเส้ นคงวาทุกวัน นั ้นก็คือ น้ํามันดิบ
[ระบบเปโตรดอลลาร] เริ่มขึ ้นในต้ นทศวรรษ 1970 หลัง ปธน.นิกสัน ยกเลิกการอิงค่า US$
กับทองคํา แล้ วหันไปใช้ นํ ้ามันแทนที่ พวกเขาบรรลุข้อตกลงกับราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ให้
ขายนํ า้ มันโดยรั บเป็ นเงิน US$ เท่านัน้ แลกกับสิทธิ พิเศษให้ ซาอุดิอาระเบียสามารถนํ า US$
ส่วนเกิน ไปลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาได้
ความต้ องการใช้ เงิน US$ เพื่อซื ้อนํ า้ มันมาบริ โภค บีบบังคับให้ ประเทศต่างๆ ต้ องสํารอง
เงินตราต่างประเทศเป็ นสกุล US$ เช่น ประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2516 (ค.ศ.1973)
กระทรวงการคลังในสมัยที่น ายเสริ ม วินิ จฉัย กุล เป็ นรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลัง ได้ ออก
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กฎกระทรวงฉบับ ที ่ 21 (พ.ศ.2516) กํ า หนดให้ เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ ก าเป็ นสกุ ล เงิ น ตรา
ต่างประเทศ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จะซื ้อหรื อขาย
ทันทีตามที่ธนาคารพาณิชย์ในราชอาณาจักรจะเรี ยกให้ ซื ้อหรื อขาย
ส่งผลให้ กลุ่มทุนธนาคาร FED สามารถพิมพ์เงิน US$ ปริ มาณมหาศาล ออกมาได้ เรื่ อยๆให้
คนทัง้ โลกใช้ กัน นับแต่นัน้ มา
เป็ นเวลาเกือบ 50 ปี แล้ ว ที่ คน
ทัง้ โลกผลิต สิ น ค้ าป้ อนสหรั ฐ
รวมทั ้งนําหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่า
จริ ง ในประเทศของตน อาทิ
หุ้น อสังหาฯ สัญญาเช่า ฯลฯ
ไ ป ป ร ะ เ ค น ข า ย แ ล ก กั บ
กระดาษเปื ้ อ นหมึ ก สี เ ขี ย ว
พิมพ์ลาย “US$” ที่ FED พิมพ์
ออกมาด้ ว ยต้ น ทุน เพี ย งแผ่ น
ละ 1 บาท!!! นี่เปนกระบวนการปลนสดมภคนทั้งโลกที่แนบเนียนมากอยางไมนาเชื่อ
ความสัมพันธ์ ระหว่างสหรัฐอเมริ กา (U.S.) กับ ซาอุดิอาระเบีย (KSA) ที่แน่นแฟ้นขึ ้นอย่าง
รวดเร็วและแนบแน่นยิ่งขึ ้น แสดงได้ จากข้ อมูลจริ งต่อไปนี ้
1. U.S. ให้ ความช่วยเหลือทางด้ านการทหารแก่
KSA เพิ่ มขึ ้นจาก 16 ล้ านUS$ ในปี 1970 ขึ ้น
เป็ น 312 ล้ านUS$ ในปี 1972
2. ในปี 1974 Washington and Riyadh ได้ ลงนาม
ในข้ อ ตกลงหลายฉบับ ว่ า ด้ ว ยการขยายความ
ร่ วมมือด้ านการทหารและเศรษฐกิจ
3. ในปี 1975 KSA ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางการทหารเป็ นเงิ น ถึ ง 2 พัน ล้ า น
US$ ซึง่ รวมไปถึงเครื่ องบินรบ 60 ลําด้ วย
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4. KSA ได้ เพิ่มการผลิตนํ ้ามันดิบอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ 1970
5. ในเดือนมกราคมปี 1979 U.S. ส่งเครื่ องบินรบ F-15 และ รถถัง M1 ให้ KSA
6. U.S. กับ KSA ได้ ร่วมมื อกันในการจัดตัง้ กลุ่มก่ อการร้ าย อัลเคดะ ขึน้ ในประเทศ
อัฟกานิสถาน เพื่อเป็ นเครื่ องมือต่อต้ านการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่ต่อมา อัลเค
ดะ กลับกลายเป็ นหอกข้ างแคร่ หันมาต่อต้ านสหรั ฐ จึงถูกตั ้งข้ อหาว่าเป็ นผู้ขับเครื่ องบิน
ถล่มตึก World Trade และใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการเข้ าไปรุกรานอัฟกานิสถานด้ วยกําลังทหาร
สถานการณ์ พลิกผัน เมื่อราคานํา้ มันดิบได้ ตกตํ่าลงตั ้งแต่ ค.ศ.2014 เป็ นต้ นมา การขาด
ดุลการค้ าอย่างต่อเนื่อง ทําให้ ทุนสํารองเงินตราต่างประเทศของซาอุดิอาระเบีย ถูกนําออกมาใช้
เพื่อทดแทนการขาดดุลงบประมาณ ทําให้ มีปริ มาณร่ อยหรอลง (หมายความว่า เงิน US$ และ
พันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐที่ถืออยู่ถูกระบายออกมาสู่ตลาดโลก) กล่าวคื อลดลง 27% ในระหว่างปี
2014-2016 และเฉพาะในปี 2017 ก็ขายออกมาอีก 3.6 หมืน่ ล้ าน US$ แม้ ราคานํ ้ามันดิบจะขยับ
จาก 40 ขึ ้นมาที่ 60 US$/bbl ในระหว่างปี 2018 ก็ตาม
ขณะเดียวกัน เครื อข่ายประเทศที่ต้องการ [ปลดแอกจากทรราชเงินตรา] (อ่านรายละเอียดใน
บทที่ 22) ที ่รวมหัว กันซื อ้ ขายนํ า้ มันและสิน ค้ าต่ างๆโดยไม่ใช้ เ งิ นสกุล US$ ก็ ข ยายวงกว้ างขึน้
โดยเฉพาะประเทศกลุม่ BRICS ประกอบด้ วย บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน
(China) และแอฟริ กาใต้ (South Africa) สมทบด้ วย อิหร่ าน (IRAN) ในเวลาต่อมา
รวมทั ้ง ในปี 2014 เพียงปี เดียว ประเทศจีนได้ ลดการถือครองหลักทรัพย์ US$ ที่มีมากที่สดุ ถึง
5 ล้ านล้ าน US$ เหลือเพียง 3 ล้ านล้ านUS$ (ในบรรดานี ้เป็ นพันบัตร 1.2 ล้ านล้ าน US$) โดยการ
แปรเปลี่ยนให้ เป็ นทรัพย์สินและสัญญาเช่าที่ดินในประเทศต่างๆ พร้ อมทั ้งส่งเสริ มความต้ องการใช้
เงินหยวนของตนเองในตลาดโลก ด้ วยการตั ้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานแห่งเอเซีย
(Asian Infrastructure Investment Bank) ผสมโรงกับ ประเทศรัสเซียที่ได้ ท่มุ ขายพันธบัตรของ
สหรัฐออกมาถึง 1 แสนล้ าน US$ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2018
นี่คงเป็ นจุดเริ่มต้ นแห่งการล่มสลายของ [ระบบเปโตรดอลลาร] ทีเ่ ป็ นเสาคํ ้าต้ นหนึง่ ใน
กลไกการปล้ นสดมภ์คนทัว่ โลกของกลุม่ นายทุนธนาคาร FED แต่ทว่า ยังมีเสาคํ ้าอีกหนึ่งต้ นที่กําลัง
รอถึงวัน ล่มสลายเช่ นกัน นัน่ ก็ คื อ [การส ง ออกสงคราม] ไปทัว่ โลกของพวกเขา ซึง่ เราจะมา
ติดตามดูกนั ต่อไปใน ภาคเจ็ด อสูรเงินตรา 3.0
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