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ประเทศไทย 5.0 
อนุทนิแหงความสํานึกบุญคุณ–จากครรภมารดาถงึเชิงตะกอน 

บนัทึกความทรงจาํโดย ดร.วีรพจน ์ลือประสิทธ์ิสกลุ 

เผยแพร่คร้ังแรกเม่ือ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 

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

 
 

 

ภาคหก ทรราชเงินตรา 2.0 

ประเทศของผมควรจะมีความสมัพนัธ์อนัชอบธรรมและเป็นประโยชน์กบัโลกภายนอก ผมจะ

ไดมี้โอกาสเรียนรู้ถึงความคิดและวิชาของมนษุย์ทัง้โลก และประเทศของผมจะไดมี้โอกาสรับเงินทนุ

จากต่างประเทศ มาใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ผมต้องการให้ชาติของผมได้ขายผลิตผลแก่

ต่างประเทศดว้ยราคาอนัเป็นธรรม (ป๋วย อ๊ึงภากรณ์) 

 

บทคัดยอ 

ระบบธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา หรือ FED ไม่ได้เป็นของรัฐบาล แต่เป็นของธนาคาร

เอกชนกว่า 3,400 แห่ง ซึง่เป็นผู้ ร่วมถือหุ้นอยู่ในธนาคารสาขาของ FED ในภูมิภาค 12 แห่ง มี

อํานาจเบด็เสร็จในการเพ่ิม (หรือลด) ปริมาณเงิน US$ หมนุเวียนท่ีใช้กนัอยู่ทัว่โลก  

ภายใต้การชีนํ้าโดย พอล มอริทซ์ วอลเบร์ิก ตวัแทนของตระกลูร็อธไชลด์ กลุม่ทนุธนาคารและ

นกัการเมืองในสงักดัของพวกเขา ได้สมคบคิดกนัออกแบบ ระบบ FED โดยให้เอกชนเป็นผู้ ถือหุ้น

ทัง้หมด

นบัตัง้แต่ก่อตัง้ FED เป็นต้นมา 

 และ ผลกัดนัเป็น รัฐบัญญัติธนาคารกลาง ได้สําเร็จเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม ค.ศ.1913  

การเพ่ิมปริมาณเงินหมนุเวียนอย่างบ้าระห่ํา

เพ่ือทําให้ US$ เป็นที่ต้องการใช้ของคนทัง้โลก เพ่ือพวกเขาจะได้พิมพ์ US$ ออกมาได้ไม่อัน้ 

ของพวกเขาอย่าง

ต่อเน่ือง เป็นมหนัตภยัคกุคาม สนัติสขุของอเมริกนัชนและของประชาชนทั่วทกุมมุโลก 

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


Thailand 5.0, Revision#2:2018-November-1st  PART VI, Page 2 of 15 
 

กลุม่ทนุธนาคาร FED ได้วางแผนและดําเนินอย่างเป็นระบบผ่านกลยทุธ์ 4 ด้าน คือ [1] ยกเลิกการ

อิงค่าเงิน US$ กบัทองคํา (15 สิงหาคม 1971) เพ่ือสามารถเพิ่มปริมาณเงินหมนุเวียนได้โดยไม่มี

ข้อจํากัด [2] สถาปนา “ระบบเปโตรดอลลาร” โดยสมคบกับราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 

(1972~1979) ให้รับเฉพาะ US$ เท่านัน้ในการขายนํา้มนัดิบ แลกกบัการอนญุาตให้นําเงินไปลงทนุ

ในหลกัทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐได้ [3] แทรกแซงทางการเมืองและกดดันทางการทหารเพ่ือให้

ประเทศต่างๆกําหนดให้สกลุเงินดอลลา่ร์เป็นทนุสํารองระหว่างประเทศ (14 กรกฎาคม 1973 กรณี

ประเทศไทย) [4] สร้างความต้องการใช้เงิน US$ ด้วยการก่อสงครามขึน้ในประเทศต่างๆ ท่ีมี

รัฐบาลโง่เขลาเบาปัญญาเอาเงินมาแลก US$ ไว้ซือ้อาวุธของอเมริกามารบพุ่งกันเอง (สงคราม

เวียดนาม 1965~1975 และ ในหลายภูมิภาค จนถึงปัจจุบนั) 

พวกเขาทําได้สําเร็จ พร้อมกับนําความหายนะและทุกข์เข็ญ มาสู่ชีวิตของมนุษย์ทัง้โลกเป็น

เวลานานถึง 50 ปี พวกเขาคือ [ทรราชเงนิตรา แหงโลกยุค 2.0] ผู้ กําหนดความเป็นไปของชีพจร

เศรษฐกิจของโลก ผ่านระบบการเงินที่พวกเขาสามารถออกเงินตราหมุนเวียนก้อนใหม่มา

ครอบครองได้มากเทา่ท่ีต้องการ เป็นผู้ปกครองตวัจริงทีก่ดขีข่ดูรีดหยาดเหง่ือแรงงานของคนทัง้โลก 

ในขณะท่ีหลบซ่อนตัวอยู่หลงัม่านรัฐบาลประชาธิปไตยจอมปลอม ผ่านกระบวนการเลือกตัง้ท่ีไม่

แตกต่างจากการแสดงลเิกเท่าใดนกั 
 

บทที ่18 [The Federal Reserve System] 
โทมสั วดูโรว์ วิลสนั ประธานธิบดีคนที่ 28 ของสหรัฐอเมริกา (ดํารงตําแหน่ง 2 สมยั ระหว่าง 

ค.ศ.1913~1921) กล่าวว่า “ประเทศอุตสาหกรรมที่ย่ิงใหญ่นี้ ถูกควบคุมโดยระบบเครดิต การ

พฒันาและการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจทัง้หมดของประเทศนีถู้กควบคุมอยู่ในมือของคนส่วนนอ้ย

อย่างส้ินเชิง พวกเราไดต้กอยู่ภายใตก้ารปกครองอนัสดุจะเลอะเทอะ คือ ตกอยู่ในการควบคมุอย่าง

เบ็ดเสร็จที่สดุในโลก รัฐบาลไม่มีความเห็นที่เป็นอิสระได้อีก ไม่มีอํานาจในการออกกฎหมายได้อีก 

ไม่เหมือนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนส่วนใหญ่แล้ว แต่เป็นรัฐบาลที่อยู่ภายใต้

ความเห็นและแรงบีบของคนจํานวนนอ้ยนิดทีมี่อํานาจควบคมุชีพจรทางการเงิน” 

ความจริงแล้ว ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (The Federal Reserve, FED) ไม่ได้เป็นของ

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกัน ไม่ได้เป็นทัง้ "ของรัฐบาลกลาง (Federal)" 
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และ ไมม่ี "การสํารอง (Reserve)" ใดๆตามช่ือที่ตัง้ไว้ อะไรทัง้สิน้ หากแต่เป็นนายหน้าของธนาคาร

เอกชนกว่า 3,400 แห่ง ท่ีเป็นสมาชิกผู้ ถือหุ้นในธนาคารประจําภมูภิาค 12 แห่งของ FED ท่ีมีอํานาจ

ในการควบคมุ [ปริมาณหมนุเวียนของ US$] ซึง่สว่นใหญ่ก็เป็นตวัเลขในบญัชี มากกว่าเป็นธนบตัร

หรือเหรียญกษาปณ์ มีอํานาจในการ [ออกเงินตราหมุนเวียนก้อนใหม่ๆ] ตามที่พวกเขาพอใจ 

รวมทัง้มีอํานาจในการ [เก็บรักษาเงินคงคลงั-เงินภาษี และ จ่ายเงินงบประมาณ] ให้รัฐบาล ด้วย 
ความเป็นจริงอีกประการหนึ่งก็คือ รัฐบาลอเมริกาไม่มีอํานาจในการออกเงินเลย พวกเขา

สญูเสียอํานาจในการออกเงินไปอย่างสิน้เชิงนับตัง้แต่ประธานธิบดีเคเนดีถู้กลอบสงัหารในปี ค.ศ.

1963 เมือ่รฐับาลอเมริกาตอ้งการไดเ้งินดอลล่าร์ (เพ่ิมจากที่เก็บภาษีได้) จะต้องนําพนัธบตัร (ภาษี

ในอนาคตของประชาชน) ไปขายให้สถาบนัการเงินที่เป็น “เจ้ามือปฐมภูมิ (Primary Dealers)” 

ไดร้บัเงินดอลล่าร์จํานวนเท่ากบัมูลค่าทีต่ราไวใ้นพนัธบตัรหกัลบดว้ยอตัราดอกเบีย้ (ภาษาชาวบ้าน

เรียกว่า “ขายเช็คล่วงหนา้” นัน่เอง) “เจ้ามือปฐมภูมิ (Primary Dealers)” ก็นําพนัธบตัรไปขายต่อ

ให้ธนาคารเอกชนที่เป็นสมาชิกถือไว้ (ซึ่งก็คือธนาคารกว่า 3,400 แห่งทีเ่ ป็นถือหุ้นของ FED) เพือ่

รอให้ FED มาไถ่ถอนเมื่อถึงกําหนด (หรือยงัไม่ครบก็ได้หาก FED เห็นว่าจําเป็นหรือต้องการเพ่ิม

ปริมาณเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ) โดยจ่ายเป็น “Reserve” ซ่ึงส่วนใหญ่คือการเคาะตวัเลขเข้า

บญัชีใหแ้ก่ธนาคารเอกชนมากกว่าจะเป็นธนบตัร (ไดกํ้าไรทนัทีจากส่วนต่างดอกเบีย้) จากนัน้ FED 

ก็พิมพ์ธนบัตรหรือเคาะตัวเลขทางบัญชีว่ามีเงินออกมาใหม่ ปริมาณเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้บน

พนัธบตัรทีไ่ถ่ถอนแทนรฐับาลนัน้ 
กระบวนการที่ธนาคารกลางซือ้หนีข้องรัฐบาลโดยออกเงินหมนุเวียนก้อนใหม่ (พิมพ์ธนบตัร

หรือเคาะตัวเลขดิจิตอล) ดังกล่าวข้างต้น หากดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปในภาวะปกติ 

เรียกว่า Monetary Easing แต่ ในกรณีท่ีเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และมีความจําเป็นเร่งด่วน

เป็นพิเศษท่ีจะต้องตราเงินก้อนใหมอ่อกมาจํานวนมากๆ ให้ธนาคารเอกชนกู้ ไปเสริมสภาพคลอ่ง จะ

เรียกว่า Quantitative Easing ดงัเช่น กรณี วิกฤติสินเชื่อด้อยคุณภาพ (ซบัไพรม์) ระหว่าง ค.ศ.

2005~2008 

ในบทนี ้เราจะมาสืบสาวดกูนัว่า เร่ืองราวสดุเลอะเทอะเหลือเชื่อดงักล่าว เกิดขึน้มาได้อย่างไร

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มนัช่างคล้ายคลงึกบัเร่ืองราวของธนาคาร Rothschild ในทวีปยโุรป (บทท่ี 

16) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (บทท่ี 12) เหมือนดัง่แกะออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกนั 
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[ยุคกอตั้ง] หลงัเกิดวิกฤติการเงินขึน้หลายครัง้ (โดยเฉพาะวิกฤติการเงินปี 1907) นําไปสู่

ความปรารถนาที่จะมีการควบคุมระบบการเงินแบบรวมศนูย์ เป็นทีม่าของการประชมุสดุยอดของ

กลุ่มธุรกิจธนาคารที่เกาะเจคีลล์ในมลรัฐจอร์เจีย ในคืนวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.1910 โดยมี

เป้าหมายคือร่างเอกสารสําคัญฉบบัหนึง่นัน่คือ กฎหมายเฟดเดอรัล (Federal Act) ผู้ ร่วม

ประชมุประกอบด้วย เนลสนั แอลลิส สมาชิกสภาคองเกรสและประธาน

คณะกรรมการการเงินของประเทศ (คนผู้ นีเ้ป็นตาของนายเนลสนั ร็อคกี ้

เฟลเลอร์), แฟรงก์ เวนเนอริค ประธาน National Security Bank of 

New York, ชาร์ล ลี นอร์ตนั ประธาน First National Bank of New 

York, เฮนร่ี พี เดวิสนั ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท JP Morgan, เบนจา

มนิ สตรอง ลกูน้องใกล้ชิดของ JP Morgan, พอล มอริทซ์ วอลเบิร์ก (รูป

ถ่าย) ชาวยิวอพยพจากเยอรมนัเข้ามาอยู่อเมริกา มือกูรูด้านการธนาคารทกุระบบ เป็นตวัแทนของ

ตระกูลร็อธสไชลด์ในองักฤษและฝรั่งเศส เป็นผู้ วางแผนออกแบบธนาคารกลางของอเมริกาท่ีจะ

ตัง้ขึน้ และได้เป็นกรรมการธนาคารกลางคนแรกด้วย 

พอล เสนอให้ใช้ชื่อว่า Federal Reserve System – FED และออกแบบให้เอกชนเป็นผู้ ถือหุ้น

ทัง้หมด ซึง่ต่างจากธนาคารท่ีหนึ่ง (ค.ศ.1792) และธนาคารท่ีสอง (ค.ศ.1816) ในอดีต ซึ่งรัฐบาลยงั

มีสดัสว่นถือหุ้น 20% 

เพื ่อตบตาคนทัว่ไปมิให้เห็นว่า ใครคือผู้ ควบคุมธนาคารกลางสหรัฐฯ พอลเสนอว่า ให้

ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตัง้ “คณะกรรมการบริหาร (Board of Governors)” จํานวน 7 คน โดยท่ี

สภาคองเกรสไม่ต้องยื่นมือเข้ามาเก่ียวข้อง สมทบกบัอีก 5 คนจาก “คณะกรรมการตลาดเปิดแห่ง

ธนาคารกลาง (Federal Open Market Committee)” ซึ่งมี 12 คน แต่ละคนเป็นประธานธนาคาร

กลางประจําภมูภิาคซึง่มีทัง้หมด 12 ภมูภิาคด้วยกนั 

เน่ืองจากเงินและสินเชื่อส่วนใหญ่ของอเมริกา ล้วนรวมศนูย์อยู่ที่นิวยอร์ค ธนาคารกลางแห่ง

ภมูภิาคนิวยอร์ค จงึต้องควบคมุธนาคารกลางโดยเป็นสมาชิกประจําใน “คณะกรรมการบริหาร”  

จากเอกสารการเตรียมรายงานต่อผู้ตรวจสอบบญัชีในวนัที่ 19 พฤษภาคม 1914 มีบนัทึกการ

จําหน่ายหุ้น 103,053 หุ้นของบริษัทตวัแทน FED ยคุต้น ระบวุ่า National City Bank of New York 

ของร็อคกีเ้ฟลเลอร์ ถือหุ้นมากสดุถึง 30,000 หุ้น, First National Bank of New York ของเจพี มอร์



Thailand 5.0, Revision#2:2018-November-1st  PART VI, Page 5 of 15 
 

แกน มี 15,000 หุ้น (ในภายหลงัธนาคารทัง้สองได้รวมกิจการเป็น City Bank ในปี 1955 ทําใหถ้ือ

หุ้นรวมกนัถึง 44% ของ FED ทําให้พวกเขาสามารถกําหนดผู้ที่จะมาเป็นประธานของ FED สาขา

นิวยอร์ค คําสัง่แต่งตัง้ของประธานาธิบดีเป็นเพียงแค่ตรายางเท่านัน้), National Bank of New 

York ถือหุ้น 21,000 หุ้น, ธนาคารแวนคเูวอร์ของตระกูลร็อธส์ไชลด์ถือหุ้น 10,200 หุ้น, เชสเนชัน่

แนลแบงก์ 6,000 หุ้น, เคมีคอลแบงก์ 6,000 หุ้น  

ระบบธนาคารกลางสหรัฐ ก่อตัง้ขึน้ ด้วยการตรา รัฐบัญญัติธนาคารกลาง เมื่อวันท่ี 23 

ธันวาคม 1913 นับแต่นัน้เป็นต้นมา ทุกครัง้ที่ต้องรับมือกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครัง้ใหญ่ๆ เช่น 

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครัง้ใหญ่ในคริสต์ทศวรรษ 1930 และภาวะเศรษฐกิจถดถอยครัง้ใหญ่ในคริสต์

ทศวรรษ 2000 ระบบธนาคารกลางก็ได้รับการขยายบทบาทและความรับผิดชอบกว้างขวางยิ่งขึน้ 
 

[ยุคปจจุบัน] โครงสร้างของระบบธนาคารกลางมีองค์ประกอบ 5 สว่น 

 
1. คณะกรรมการธนาคารกลางซึง่มาจากการแต่งตัง้ของประธานาธิบดี โดยการแนะนําของ 

FOMC เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางท่ีมีความเป็นอิสระจากรัฐสภา ตัง้อยูท่ี่กรุงวอชงิตนั ดี.ซี. 

2. คณะกรรมการตลาดเปิดแห่งรัฐบาลกลาง (Federal Open Market Committee, FOMC) 

ประกอบด้วยสมาชิก 7 คนจากคณะกรรมการธนาคารกลาง และอีก 5 จาก 12 คนที่เป็นประธาน

ของธนาคารกลางในภมูภิาค 12 แหง่ ซึง่ใน 5 คนนี ้จะต้องมีประธานธนาคารกลางภมูิภาคนิวยอร์ก 

1 คน และประธานของธนาคารกลางภูมิภาคอ่ืนๆอีก 4 คน มีหน้าที่กําหนดนโยบายการเงินและ
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กํากบัดแูล “การปฏิบตัิการตลาดเปิด” เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามนโยบายการเงิน  

3. ธนาคารกลางประจําภมูิภาค 12 แห่ง ตัง้อยู่ในนครใหญ่ในพืน้ที่รับผิดชอบท่ีถูกแบ่งออกเป็น

12 ภูมิภาค และยังมีสาขาย่อยอีก 25 สาขาและสํานักงานอีก 9 แห่ง ธนาคารแต่ละแห่งมี

คณะกรรมการธนาคารของตนเอง 9 คน ซึง่ได้รับเลือกตัง้โดยธนาคารเอกชนท่ีเป็นสมาชิก ทําหน้าท่ี

ควบคมุปริมาณเงินคงคลงัของประเทศ 

4. ธนาคารเอกชนกว่า 3,400 แห่งที่เป็นสมาชิกแห่งชาติ (จํานวนเมือ่วนัที่ 12 ธค.1999) ซึ่งต้อง

ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเปลี่ยนมือได้ ในปริมาณที่กําหนดในธนาคารกลางประจําภมูิภาคของตน ดงันัน้

ธนาคารเอกชนเหลา่นัน้จงึมีสทิธิในการเลือกตัง้คณะกรรมการของธนาคารกลางประจําภมูภิาค ได้ 

5. สภาท่ีปรึกษาคณะตา่งๆ  
 

[อาํนาจควบคุม] ของ ระบบธนาคารกลางสหรัฐ อธิบายจากรูปประกอบได้ดงันี ้

 
1. ธนาคารเอกชนที่เป็นสมาชิกกว่า 3,400 แห่ง “ลงขนั” เงินทนุในธนาคารกลางประจําภมูิภาค 

12 แห่ง  

2. ธนาคารเอกชนท่ีเป็นสมาชิก เลือกตัง้กรรมการ 9 คนของธนาคารกลางประจําภมูิภาคของตน 

ซึง่มีอยู่ 12 ภมูภิาค ดําเนินการผ่านสาขาธนาคาร 25 แห่ง  
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3. กรรมการธนาคารกลางประจําภมูภิาคแต่ละแห่ง เลือกประธานและรองประธานคนท่ีหนึ่ง 

4. ประธานธนาคารกลางประจําภูมิภาคทัง้ 12 แห่งประกอบกนัขึน้ เป็น “คณะกรรมการตลาด

เปิดแห่งธนาคารกลาง (Federal Open Market Committee : FOMC)” 

5. FOMC แนะนําประธานาธิบดีให้แต่งตัง้ กรรมการ 7 คนใน คณะกรรมการธนาคารกลาง ซึ่ง

ต้องผา่นการรับรองโดยวฒุสิภา 

6. FOMC เลือกตวัแทน 4 คน และ ประธานธนาคารกลางภมูิภาคนิวยอร์คอีก 1 คน รวมเป็น 5 

คน ไปร่วมกบัอีก 7 คนท่ีประธานาธิบดีแต่งตัง้ ร่วมเป็น คณะกรรมการธนาคารกลาง 12 คน 

เมือ่ดจูากที่มาของ “คณะกรรมการตลาดเปิด (FOMC) 12 คน” และ “คณะกรรมการธนาคาร

กลาง (Board of Governors) 7+5 คน” ตามผงัภาพข้างบนนี ้ก็สรุปได้ไม่ยากว่า ระบบธนาคาร

กลางของสหรัฐอเมริกา ตกอยู่ในอํานาจควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จ ของบรรดานายธนาคารเอกชน

ทัง้หลาย เพราะพวกเขาคือเจ้าของและมีอํานาจในการเลือกตัง้ คณะกรรมการของธนาคารกลาง

ประจําภมูิภาคทัง้ 12 แห่ง ซึ่งประกอบกนัขึน้เป็น “คณะกรรมการตลาดเปิด (FOMC) 12 คน” ซึ่งมี

อํานาจอย่างแท้จริงในการ “ปฏิบตัิการตลาดเปิด (Open Market Operations)” เพ่ือเพ่ิม-ลด 

[ปริมาณเงิน US$ ท่ีหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจของอเมริกาและของโลก] ดงัจะกล่าวในหน้าต่อไป 

จึงเป็นท่ีแน่นอนว่า ปฏิบติัการใดๆของพวกเขาก็ย่อม

เป็นไปเพือ่มุ่งหวงัตกัตวงผลประโยชน์ให้แก่พวกของ

ตนเองเท่านัน้ หากแต่มนัสง่ผลกระทบต่อ เงินเฟ้อ การ

ว่างงาน และ ความทกุข์ลําเค็ญของคนทัง้โลก 

ระบบธนาคารกลาง ถือตนว่าเป็น "ธนาคารกลางอิสระ” เพราะการตดัสินใจนโยบายการเงิน 

ไม่จําเป็นต้องได้รับความเห็นชอบ จากประธานาธิบดีหรือบุคคลอื่นใด ในฝ่ายบริหารหรือสภานิติ

บญัญัติ มีงบประมาณของตนเอง วาระของคณะกรรมการยาวกว่าวาระของประธานาธิบดีและ

รัฐสภา รัฐบาลกลางกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตลาดเปิด 7 คนที่ประธานาธิบดีแต่งตัง้ 

รัฐบาลกลางได้รับกําไรประจําปีหลงัหกัการจ่ายเงินปันผลตามกฎหมาย 6% ให้แก่การลงทุนของ

ธนาคารเอกชนท่ีเป็นสมาชิกและคงบญัชีเกินดลุแล้ว ในปี 2015 ระบบธนาคารกลางมีกําไรจากการ

ดําเนินงาน 100.2 พนัล้าน US$ และโอน 97.7 พนัล้าน US$ ให้แก่กระทรวงการคลงั ส่วนปี 2016 

และ ปี 2017 มีกําไร 91.5 และ 80.2 พนัล้าน US$ ตามลําดบั 
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 FED มีบทบาทเป็น “ธนาคารของรัฐบาล” คือ เป็นตวัแทนด้านการคลงั (เก็บรักษาเงินคงคลงั-

เงินภาษี, จ่ายเงินงบประมาณ) ให้แก่รัฐบาล และ มีบทบาทเป็น “ธนาคารของนายธนาคาร” คือ

ช่วยสร้างระบบท่ีปลอดภยัและมีประสทิธิภาพในการกู้ ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ ด้วย 

[หนาที่สําคญั#1 - ตัวแทนดานการคลัง]  

เมือ่รัฐบาลสหรัฐต้องการ

ใช้เงินงบประมาณ มากกว่าเงิน

ภาษีท่ีเก็บได้ (จดัทํางบขาดดลุ) 

ก็จะออกพันธบัตร  (ภาษีใน

อนาคต )  ขายให้แ ก่สถาบัน

การเงินที่เป็น “เจ้ามือปฐมภูมิ 

(Primary Dealers)” โดยได้รับ

เงินมาจํานวนเท่าที ่ตราไว้ใน

พนัธบตัรหกัลบด้วยดอกเบีย้ 

FED มีหน้าท่ีไถ่ถอน(ซือ้)หลกัทรัพย์ของรัฐบาลท่ีครบกําหนด อาทิ พนัธบตัรออมทรัพย์ ตัว๋เงิน

คลงั พนัธบตัร โดยตราเงินก้อนใหม่ออกมา รวมทัง้กําหนดปริมาณธนบตัรและเงินเหรียญท่ีจะออก

ใหมด้่วย กระทรวงการคลงัมีหน้าท่ีเพียงผลติธนบตัร (เงินกระดาษ) และเงินเหรียญ ขายให้แก่ FED 

ในราคาต้นทนุผลิตเท่านัน้ เพ่ือให้ FED นําไปกระจายสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านสถาบนัการเงิน ในปี 

ค.ศ.2013 กระทรวงการคลงัสง่มอบธนบตัรให้ FED เป็นเงินเพียง 6,600 ล้าน US$ (ไม่มาก เพราะ

ส่วนใหญ่เป็นเงินดิจิตอลที ่FED เคาะตวัเลขไดเ้อง) ในราคาเฉลี่ยเพียง 5.0 cents ต่อฉบบัเท่านัน้  

ทํานองเดียวกนักบัท่ีบคุคลทัว่ไปเปิดบญัชีไว้กบัธนาคาร กระทรวงการคลงัของสหรัฐก็ต้องเปิด

บญัชีเช็ค (Checking Account) ไว้กับ FED เพื่อจัดการกับการฝากเงินภาษีและการจ่ายเงิน

งบประมาณ (ดว้ยเหตนีุเ้ราจึงเห็นปรากฎการณ์แปลกประหลาดทีเ่รียกว่า Government Shutdown 

มากถึง 18 ครั้ง โดย ครัง้แรกสมยั บิล คลินตนั นานทีส่ดุ 20 วนัจากวนัที ่16 ธ.ค.1995 ถึง 5 ม.ค.

1996, สมยั โอบามา จากวนัที ่30 ก.ย.2013 ถึง 17 ต.ค.2013, และครั้งอื่นๆ, ส่วนสมยั โดนลัด์ 

ทรมั ป์ วนัที ่20 ม.ค.2018 นบัเป็นครั้งที่ 18, ซ่ึงก็คือเหตกุารณ์ที่กลุ่มทนุธนาคาร FED รวมหวักนั

ไม่จ่ายเงินสดใหแ้ก่รฐับาลหรือไม่รบัซ้ือพนัธบตัรของรฐับาลนัน่เอง) 
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[หนาที่สําคัญ#2 - ปฏบัิตกิารตลาดเปด] เป็นอํานาจและหน้าท่ีหลกัของ FED ท่ีจะต้องทํา

ให้เกิดสมดลุระหว่าง เสถียรภาพของราคากบัอตัราการมีงานทําสงูสดุ (dual mandates) ด้วยการ

เพ่ิมหรือลดปริมาณเงินในระบบธนาคารผ่านการดําเนินการที่เรียกว่า [ปฏิบตัิการตลาดเปิด] ซึ่งก็

คือการขายหรือซ้ือหลกัทรัพย์ทางการคลงัหรือ "ตัว๋เงินคลงั” ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่จํานองไว้

กบัสถาบนัเงินฝาก โดยซือ้ขายผ่าน “เจ้ามือปฐมภมู ิ(primary dealers)” เท่านัน้ 

คําว่า “ตลาดเปิด” หมายถึงมี “เจ้ามือปฐมภูมิ” หลายราย(ที่มีเงินมากพอ)มาประมูลราคา

แข่งขันกัน และไม่ถูกกําหนดโดย FED ว่ารายใดจะประมูลได้ในการซือ้ขายแต่ละวัน ทําให้ 

[ปฏิบตัิการตลาดเปิด] มีความยืดหยุ่น เป็นไปตามกลไกตลาดเงินในขณะนัน้ และเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

บอ่ยท่ีสดุในการบรรลเุป้าหมายของนโยบายทางการเงิน 

[ปฏิบตัิการตลาดเปิด] เป็นเคร่ืองมือแรกสดุท่ี FED ใช้ในการควบคมุปริมาณเงินสาํรองท่ีอยู่ใน

ธนาคารต่างๆ เคร่ืองมือนีป้ระกอบด้วยการซือ้และขายตราสารทางการเงิน, พนัธบตัรและตั๋วเงิน

คลังที่ออกโดยกระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจ [ปฏิบัติการตลาดเปิด] ดําเนินการโดย the 

Domestic Trading Desk of the Federal Reserve Bank of New York under direction from 

FOMC โดยทําธุรกรรมซือ้ขายกบั “เจ้ามือปฐมภมู”ิ เท่านัน้  

เป้าหมายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ FED คือ “อัตราดอกเบีย้นโยบาย” ซึ่งเป็นอัตราท่ี

ธนาคารต่างๆยืมเงินสํารองระหว่างกนั 

เม่ือ FED ต้องการเพิ่มปริมาณเงินสํารองที่หมุนเวียนอยู่ในระบบธนาคารเอกชน ก็จะซือ้

หลกัทรัพย์พร้อมกบัจ่ายเงินเข้าบญัชีเงินฝากของ “เจ้ามือปฐมภูมิ” ท่ีเปิดไว้กับ FED ตรงกนัข้าม

เมื่อต้องการลดปริมาณเงินสํารอง ก็จะขายหลักทรัพย์พร้อมกับถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของ 

“เจ้ามือปฐมภมู”ิ ท่ีเปิดไว้กบั FED  

ธุรกรรมขายและซือ้กลับสําหรับแต่ละรายการ เกิดขึน้เวลาภายในหนึ่งหรือสองวันเท่านัน้ 

หมายความว่าการอัดฉีดเงินสํารองของวันนีอ้าจถูกถอนกลบัในเช้าวันรุ่งขึน้ ธุรกรรมระยะสัน้นี ้

เรียกว่า “ข้อตกลงซือ้คืน” ซึ่งหมายถึงทําข้อตกลงที่จะซือ้คืนในวันรุ่งขึน้พร้อมๆกับการทําสญัญา

ขาย 

เป็นท่ีทราบกนัดีว่า มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ี FED ซือ้มีมากกว่าขาย สง่ผลให้ ปริมาณเงินสํารองท่ี

หมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจ คอ่ยๆเพ่ิมมากขึน้พร้อมกบัอตัราเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมสงูขึน้ทกุๆปี 
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เม่ือเราส่องดู “ดัชนีราคาผู้บริโภค” ในประเทศสหรัฐอเมริกา (เครดิต ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์) 

ตัง้แต่ ค.ศ. 1800~2000 โดย

ใช้ปี 1967 เป็นฐานที่ 100% 

จะเห็นว่า ช่วงเวลากว่า 113 ปี 

(1800~1913) ดัชนีราคา

ผู้ บ ริ โ ภ ค แ ท บ จ ะ ไ ม่ มี ก า ร

เปลีย่นแปลงเลย แต่หลังจาก

ก่อตัง้ FED ขึน้ในปี 1913 เป็น

ต้นมา อตัราเงินเฟ้อได้เพิม่ขึน้

อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งหลงัปี 1971 ซึ่งมีการยกเลิกการใช้ทองคําเป็นสินทรัพย์คํา้ประกนัค่าเงิน US$ เป็นต้นมา อตัรา

เงินเฟ้อได้ถีบตวัสงูขึน้อย่างรวดเร็ว น่าตระหนกตกใจเป็นยิ่งนกั  

ความจริงท่ีมองเห็นโดยผ่านประวตัิศาสตร์อนัยาวนานนี ้แสดงให้เห็นอย่างชดัแจ้งว่า การเพิ่ม

ปริมาณเงินหมนุเวียนอย่างบ้าคลัง่ ของ ระบบธนาคารกลางสหรัฐ (FED) เป็นมหนัตภยัคุกคามต่อ

สนัติสุขของคนอเมริกนัและของคนทัว่โลก อย่างย่ิง วิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ๆ อาทิ วิกฤติต้มยํากุ้ง, 

Subprime Crisis, Wall Street Occupied, Government Shut Down, etc., ล้วนแล้วแต่เกิดจาก

ฝีมือการสร้างของพวกเขาทัง้ส้ิน พวกเขาจงึสมควรได้รับสมญานามว่า คือ ทรราชเงินตรา ของโลก 

การเพ่ิมปริมาณเงินหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจผ่านระบบธนาคารเอกชน ก่อให้เกิดเงินเฟ้อ-

ฟองสบู่ จากผู้ ที่อยู่ใกล้ต้นธารกระแสการไหลของเงิน ได้รับเม็ดเงินก้อนใหม่ก่อนใครๆด้วยอตัรา

ดอกเบีย้ต่ํากว่า นําไปแย่งซือ้ (เก็งกําไรใน) สนิทรัพย์ท่ีมีค่าเช่น ท่ีดิน ห้องชดุ หุ้น ประมลูงานของรัฐ 

ฯลฯ ได้ก่อนคนอื่นๆ และ กว่าเม็ดเงินก้อนใหม่นัน้จะตกถึงมือของผู้อยู่ปลายลําธารแห่งกระแสเงิน 

โดยเฉพาะ เกษตรกร-กรรมการ-พนกังานลกูจ้าง สนิค้าต่างๆก็มีราคาแพงแซงหน้าราคาผลผลิตของ

ตนขึน้ไปแล้ว กระบวนการนี ้ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ โดยคนที่อยู่ต้นธารของกระแสเงิน 

ได้เปรียบคนที่อยู่ปลายลําธารของกระแสเงิน ลดหลัน่เป็นลําดบัไป สะสมจนเป็นต้นเหตุรากเหง้า

ของความเหลื ่อมลํา้และความไม่เป็นธรรมในสังคม ยังกว่านัน้ มันเป็นกระบวนการท่ีกลุ่มทุน

ธนาคาร FED ใช้ขดูรีดผลผลติจากแรงงานของคนทัง้โลก 
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จดุร่วมและจดุต่าง ของ FED กบั BOT 

[จุดรวม ของ FED & BOT] ระบบธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา กบั ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ทําหน้าท่ีท่ีสําคญัเหมือนกนั ๒ ประการได้แก่ ก. ออกเงินหมนุเวียนก้อนใหม่ โดยผ่าน

กระบวนการเร่ิมจาก รัฐบาลนําพนัธบตัรไปขาย (เป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัการกู้ เงิน) ให้แก่ธนาคาร

เอกชน เพื่อนําเงินมาใช้จ่ายแทนงบประมาณขาดดุลของภาครัฐ ธนาคารกลางออกเงินหมนุเวียน

ก้อนใหม่ไปรับซือ้คืนพันธบัตรที่ครบกําหนดไถ่ถอน ข. ควบคุมปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจในแต่ละวนั ผ่านการปฏิบตัิการตลาดเปิด โดยการขาย/ซือ้คืนตัว๋เงินกับธนาคารเอกชน 

เพือ่บรรลเุป้าหมายดอกเบีย้นโยบายและอตัราเงินเฟ้อ  

FED & BOT มีความเป็นอิสระในการดําเนินงาน โดยไม่ถกูควบคมุจากรัฐสภาซึ่งเป็นตวัแทน

ของประชาชนผู้ ได้ รับผลกระทบ เนื ่องจาก ได้ รับมอบอํานาจและหน้าที ่ตามรัฐบัญญัติ /

พระราชบญัญตั ิดงันัน้การดําเนินการต่างๆ จงึมุง่รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มทนุธนาคารเป็นอนัดบั

แรก ความสะดวกในการใช้งบประมาณ (ขาดวินัยทางการคลัง) ของรัฐบาลเป็นอันดับถัดมา 

จากนัน้ จงึค่อยคํานึงถึงผลกระทบต่อประชาชนคนรากหญ้า เป็นลําดบัสดุท้าย 

 [จุดตาง ของ FED & BOT] ระบบธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา มีธนาคารเอกชน 

3,400 แห่งเป็นเจ้าของอย่างชดัแจ้ง โดยเป็นผู้ ถือหุ้นในธนาคารกลางประจําภมูิภาค 12 แห่งของ 

FED และ ถกูควบคุมโดยประธานของธนาคารกลางประจําภูมิภาคทั้ง 12 คน ที่เป็นสมาชิกของ

คณะกรรมการตลาดเปิด (FOMC) โดยตําแหน่ง 

BOT อยู่ภายใต้การกํากับของ [คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย 14 คน] ซึ่ งเป็น

ตัวแทนโดยตําแหน่งมาจากหน่วยงานของรัฐที ่เกี ่ยวของกับด้านเศรษฐกิจ เป็นผู้ แต่งตัง้ 

[คณะกรรมการนโยบายการเงิน 7 คน] ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 4 คน และเจ้าหน้าที่

ระดบัสงูของ BOT 3 คน ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการกําหนดทิศทางของนโยบายการเงิน ทัง้นี ้

เป็นไปตาม พระราชบญัญตัิธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 (โปรดอ่านบทท่ี 12) 

อย่างไรก็ดี ที ่มาของคณะกรรมการทัง้สองชุดนี ้ก็ไม่มีส่วนใดที่เชื ่อมโยงกับอํานาจของ

ประชาชน 

FED ดํารงฐานะเป็นผู้ออกเงิน US$ ให้ใช้หมนุเวียนกนัทัง้โลก ได้โดยไมม่ีขีดจํากดั เป็นสกุล

เงินของโลกต่อจากเงินปอนด์สเตอริงขององักฤษ โดยผ่านการวางกลยทุธ์และดําเนินการอย่างเป็น
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ระบบ ซ่ึงผมจะอธิบายในบทที ่19 ต่อไป สว่น BOT ถกูควบคมุจํากดัปริมาณหมนุเวียนของเงินบาท

และค่าเงินตามปริมาณทนุสํารองต่างประเทศท่ีมีอยู่ จากการท่ีกระทรวงการคลงัในสมยัที่นายเสริม 

วินิจฉัยกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 21 เม่ือวันท่ี 14 

กรกฎาคม พ.ศ.2516-ค.ศ.1973 กําหนดให้ เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทนุรักษาระดบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา จะซ้ือหรือขายทนัทีตามที่

ธนาคารพาณิชย์ในราชอาณาจกัรจะเรียกใหซ้ื้อหรือขาย รวมทัง้ ได้รับจดัสรรจํานวนโควตาใน “สกลุ

สิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Right)” เท่ากบั 1,081.9 ล้าน SDR หรือร้อยละ 0.50 ของ

จํานวนโควตาทัง้หมด ของ กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
สรุปก็คือ BOT (เช่นเดียวกับธนาคารกลางในหลายประเทศทัว่โลก) ถูกออกแบบมาให้ทํา

หน้าท่ี ควบคมุปริมาณเงินหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจ และ ออกเงินหมนุเวียนก้อนใหม่ป้อนเข้าสู่

ระบบ เพื่อเป็นกลไกให้นายทุนธนาคารเอารัดเอาเปรียบสงัคมส่วนรวม โดยถอดแบบพิมพ์มาจาก 

FED พร้อมกบัถกูบงัคบัให้เป็นส่วนหนึง่ในระบบการเงินของโลก ถกูควบคุม กดข่ี-ขดูรีดในรูปแบบ

ต่างๆ โดยกลุ่มนายทนุธนาคารเจ้าของ FED ซึ่งพวกเขาก็คือ “ทรราชเงินตรา” แห่งโลกยคุ 2.0 ท่ี

กําลงัเดินทางเข้าใกล้ถึงจดุจบในเวลาไมช้่าไมน่านนกั 

มาถึงบรรทัดนี ้หากเราย้อนกลบัไปทบทวนความเป็นมาของระบบการเงินของโลก ก็จะเห็น

ภาพอย่างชดัเจนว่า ชีพจรของเศรษฐกิจโลกได้ถกูควบคมุอย่างเบด็เสร็จเด็ดขาดโดยระบบการเงินท่ี

ถกูออกแบบและถกูผกูขาดอยู่ในมือกลุม่นายทนุธนาคาร เพียงไมก่ี่ตระกลู มาตัง้แต่วนัท่ีก่อตัง้ The 

Bank of England เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม ค.ศ.1694 (324 ปีพอดี ณ วนัที่ผมเขียนบรรทดันีค้รั้ง

แรก 27-กค-2018, อ่านบทที ่15) มาจนถึงปัจจบุนั  

พวกเขา ได้ก่อไฟสงครามขึน้ในภมูภิาคต่างๆตลอดเวลา 324 ปีที่ผ่านมา เพียงเพ่ือสร้างความ

จําเป็นในการเผาผลาญเงินหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจให้มอดไหม้ เพ่ือให้รัฐบาลในประเทศต่างๆ

ต้องกู้ เงินมาซือ้อาวุธและเป็นหนีม้ากขึน้ เติมเต็มความมัง่คัง่อย่างไร้ขีดจํากดัให้แก่พวกเขา ท่ีแอบ

ซ่อนตวัอยู่หลงัมือเปือ้นเลือด ของบรรดาผู้ นํารัฐบาลในประเทศต่างๆ ท่ีละโมภและโง่เขลา 
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บทที ่19 [PETRODOLLAR] 

[Nixon Ends Convertibility of US$ to Gold] บ่ายวนัท่ี 15 

สงิหาคม ค.ศ.1971 ปธน.นิกสนั โดยไดร้บัคําแนะนําจากคณะทีป่รึกษา 

15 คน ประกอบดว้ย อาร์เธอร์ เบอร์น ประธาน FED, จอห์น คอนนลัลี ่

รัฐมนตรีคลัง, พอล โวลเกอร์ รองผู้อํานวยการสํานักงานการเงิน

ระหว่างประเทศ และ บุคคลอื่นอีก 12 คน ได้ประกาศยกเลิกการใช้

ทองคําเป็นสินทรัพย์คํา้ประกันค่าของเงินดอลล่าร์ กล่าวคือ ถอนตัว

ออกจาก “ระบบการเงินระหว่างประเทศ” ท่ีเขาได้ลงนามร่วมกบัอีก 43 

ประเทศ หลงัสิน้สดุสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ท่ีเมือง Bretton Woods, New Hampshire, in 1944 

จุดมุ่งหมายของพวกเขา ก็คือ ต้องการเพ่ิมปริมาณเงินหมุนเวียนออกใหม่ได้ (ตามใจชอบ) 

โดยไม่ต้องถูกจํากัดอยู่กับปริมาณทองคํา และเพื ่อให้ US$ มีมูลค่าในการแลกเปลี ่ยน จึง

จําเป็นต้องหาสนิค้าอย่างอื่นที่มีความจําเป็นในการใช้สอย และ มีมลูค่ามากพอที่จะทําให้ประเทศ

อ่ืนๆต้องขวนขวายหาเงิน US$ มาแลกซือ้ มาแทนท่ีทองคําให้ได้ สินค้าประเภทไฮเทคก็ถกูประเทศ

ญ่ีปุ่ นท่ีมีคณุภาพดีราคาถกูกว่าแย่งส่วนแบ่งในตลาดโลกไปหมด อาวธุสงครามซึง่เป็นจดุแข็งของ

สหรัฐอเมริกาก็ไมมี่หลกัประกนัท่ีมัง่คงและยัง่ยืนว่าจะสามารถหาเหตมุายแุหย่ให้ประเทศต่างๆเขา

รบพุ่งกันได้ยืดเยือ้ต่อเนื่องยาวนานแค่ไหน โดยเฉพาะเมือ่พวกเขากําลงัเพลีย่งพลํา้ในสงคราม

รุกรานเวียดนาม-ลาว-กัมพูชา (กรุงไซ่ง่อนแตกเมือ่วันที ่30 เมษายน 1975) และแล้วพวกเขาก็

พบว่า สนิค้าจําเป็นท่ีมีมลูค่าการบริโภคมหาศาล คงเส้นคงวาทกุวนั นัน้ก็คือ น้ํามันดิบ 

[ระบบเปโตรดอลลาร] เร่ิมขึน้ในต้นทศวรรษ 1970 หลงั ปธน.นิกสนั ยกเลิกการอิงค่า US$ 

กับทองคํา แล้วหนัไปใช้นํา้มนัแทนที ่พวกเขาบรรลขุ้อตกลงกับราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ให้

ขายนํา้มนัโดยรับเป็นเงิน US$ เท่านัน้ แลกกับสิทธิพิเศษให้ซาอุดิอาระเบียสามารถนํา US$ 

สว่นเกิน ไปลงทนุในหลกัทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ 

ความต้องการใช้เงิน US$ เพื่อซือ้นํา้มนัมาบริโภค บีบบงัคับให้ประเทศต่างๆ ต้องสํารอง

เงินตราต่างประเทศเป็นสกลุ US$ เช่น ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2516 (ค.ศ.1973) 

กระทรวงการคลังในสมัยที่นายเสริม วินิจฉัยกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออก
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กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ.2516) กําหนดให้ เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทนุรักษาระดบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา จะซือ้หรือขาย

ทนัทีตามท่ีธนาคารพาณิชย์ในราชอาณาจกัรจะเรียกให้ซือ้หรือขาย 

ส่งผลให้กลุ่มทุนธนาคาร FED สามารถพิมพ์เงิน US$ ปริมาณมหาศาล ออกมาได้เร่ือยๆให้

คนทัง้โลกใช้กัน นับแต่นัน้มา

เป็นเวลาเกือบ 50 ปีแล้ว ท่ีคน

ทัง้โลกผลิตสินค้าป้อนสหรัฐ

รวมทัง้นําหลกัทรัพย์ท่ีมีมลูค่า

จริงในประเทศของตน อาทิ 

หุ้น อสงัหาฯ สญัญาเช่า ฯลฯ 

ไ ป ป ร ะ เ ค น ข า ย แ ล ก กั บ

กระดาษเปื้อนหมึกสี เ ขียว

พิมพ์ลาย “US$” ท่ี FED พิมพ์

ออกมาด้วยต้นทุนเพียงแผ่น

ละ 1 บาท!!! นี่เปนกระบวนการปลนสดมภคนทั้งโลกที่แนบเนยีนมากอยางไมนาเชื่อ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา (U.S.) กบั ซาอุดิอาระเบีย (KSA) ที่แน่นแฟ้นขึน้อย่าง

รวดเร็วและแนบแน่นยิ่งขึน้ แสดงได้จากข้อมลูจริงต่อไปนี ้

1. U.S. ให้ความช่วยเหลือทางด้านการทหารแก่ 

KSA เพ่ิมขึน้จาก 16 ล้านUS$ ในปี 1970 ขึน้

เป็น 312 ล้านUS$ ในปี 1972  

2. ในปี 1974  Washington and Riyadh ได้ลงนาม

ในข้อตกลงหลายฉบับว่าด้วยการขยายความ

ร่วมมือด้านการทหารและเศรษฐกิจ 

3. ในปี 1975 KSA ได้ลงนามในสญัญาซือ้ความ

ช่วยเหลือทางการทหารเป็นเงินถึง 2 พันล้าน 

US$ ซึง่รวมไปถงึเคร่ืองบนิรบ 60 ลําด้วย  
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4. KSA ได้เพิ่มการผลตินํา้มนัดิบอย่างต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ 1970 

5. ในเดือนมกราคมปี 1979 U.S. สง่เคร่ืองบนิรบ F-15 และ รถถงั M1 ให้ KSA 

6. U.S. กับ KSA ได้ร่วมมือกันในการจัดตัง้กลุ่มก่อการร้าย อัลเคดะ ขึน้ในประเทศ

อฟักานิสถาน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือต่อต้านการขยายตวัของลทัธิคอมมิวนิสต์ แต่ต่อมา อลัเค

ดะ กลบักลายเป็นหอกข้างแคร่หันมาต่อต้านสหรัฐ จึงถูกตัง้ข้อหาว่าเป็นผู้ ขับเคร่ืองบิน

ถลม่ตกึ World Trade และใช้เป็นข้ออ้างในการเข้าไปรุกรานอฟักานิสถานด้วยกําลงัทหาร 

สถานการณ์พลิกผัน เมื่อราคานํา้มนัดิบได้ตกตํ่าลงตัง้แต่ ค.ศ.2014 เป็นต้นมา การขาด

ดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง ทําให้ทุนสํารองเงินตราต่างประเทศของซาอุดิอาระเบีย ถูกนําออกมาใช้

เพื่อทดแทนการขาดดุลงบประมาณ ทําให้มีปริมาณร่อยหรอลง (หมายความว่า เงิน US$ และ 

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ถืออยู่ถูกระบายออกมาสู่ตลาดโลก) กล่าวคือลดลง 27% ในระหว่างปี 

2014-2016 และเฉพาะในปี 2017 ก็ขายออกมาอีก 3.6 หมืน่ล้าน US$ แม้ราคานํา้มนัดิบจะขยบั

จาก 40 ขึน้มาท่ี 60 US$/bbl ในระหว่างปี 2018 ก็ตาม 

ขณะเดียวกนั เครือข่ายประเทศท่ีต้องการ [ปลดแอกจากทรราชเงินตรา] (อ่านรายละเอียดใน

บทท่ี 22) ที่รวมหัวกันซือ้ขายนํา้มันและสินค้าต่างๆโดยไม่ใช้เงินสกุล US$ ก็ขยายวงกว้างขึน้ 

โดยเฉพาะประเทศกลุม่ BRICS ประกอบด้วย บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน 

(China) และแอฟริกาใต้ (South Africa) สมทบด้วย อิหร่าน (IRAN) ในเวลาต่อมา 

รวมทัง้ ในปี 2014 เพียงปีเดียว ประเทศจีนได้ลดการถือครองหลกัทรัพย์ US$ ที่มีมากที่สดุถึง 

5 ล้านล้าน US$ เหลือเพียง 3 ล้านล้านUS$ (ในบรรดานีเ้ป็นพนับตัร 1.2 ล้านล้าน US$) โดยการ

แปรเปลี่ยนให้เป็นทรัพย์สินและสญัญาเช่าที่ดินในประเทศต่างๆ พร้อมทัง้ส่งเสริมความต้องการใช้

เงินหยวนของตนเองในตลาดโลก ด้วยการตัง้ธนาคารเพ่ือการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานแห่งเอเซีย 

(Asian Infrastructure Investment Bank) ผสมโรงกบั ประเทศรัสเซียที่ได้ทุ่มขายพนัธบตัรของ

สหรัฐออกมาถึง 1 แสนล้าน US$ เม่ือเดือนกรกฎาคม 2018 

นี่คงเป็นจุดเร่ิมต้นแห่งการล่มสลายของ [ระบบเปโตรดอลลาร] ทีเ่ป็นเสาคํา้ต้นหนึง่ใน

กลไกการปล้นสดมภ์คนทัว่โลกของกลุม่นายทนุธนาคาร FED แต่ทว่า ยงัมีเสาคํา้อีกหนึ่งต้นที่กําลงั

รอถึงวันล่มสลายเช่นกัน นัน่ก็คือ [การสงออกสงคราม] ไปทัว่โลกของพวกเขา ซึง่เราจะมา

ติดตามดกูนัตอ่ไปใน ภาคเจ็ด อสูรเงนิตรา 3.0 


