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ประเทศไทย 5.0 
อนุทนิแหงความสํานึกบุญคุณ–จากครรภมารดาถงึเชิงตะกอน 

บนัทึกความทรงจาํโดย ดร.วีรพจน ์ลือประสิทธ์ิสกลุ 

ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี ๒ เผยแพร่เม่ือ วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2561 

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

 
 

ภาคแปด อารยธรรม 5.0 

ประเทศของผมควรจะมีความสมัพนัธ์อนัชอบธรรมและเป็นประโยชน์กบัโลกภายนอก ผมจะ

ไดมี้โอกาสเรียนรู้ถึงความคิดและวิชาของมนษุย์ทัง้โลก และประเทศของผมจะไดมี้โอกาสรบัเงินทนุ

จากต่างประเทศ มาใชเ้ป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ผมตอ้งการใหช้าติของผมไดข้ายผลิตผลแก่

ต่างประเทศดว้ยราคาอนัเป็นธรรม (ป๋วย อ๊ึงภากรณ์) 

 

บทคัดยอ 

ประชาคมโลกในหลายภาคส่วน ได้พยายามหาหนทางต่างๆนานา ผ่านเวลาร่วม 24 ปี นบั

จาก ค.ศ.2009 ถึง 2032 เพ่ือปลดแอกจากการถูกขูดรีด-ปล้นสดภมภ์-ปล้นฆ่า ผ่าน ระบบ 

[petro-dollar] และ ระบบ [warfare-dollar] ของ “อสูรเงินตรา” และ “รัฐบาลเงา” ท่ีมี กลุม

ทุนธนาคารกลางสหรัฐ ชกัใยอยู่เบือ้งหลงั 

ความพยายามปลดแอก ได้เร่ิมปรากฎให้เห็นได้ชัดเจนจาก การปรากฏขึน้ของ “เงินตรา

ดิจิตอลเขารหัส (crypto currency)” ท่ีเป็นอิสระจากการควบคมุของอํานาจรัฐใดๆ อาทิ Bitcoin 

(2009) , Litecoin (2011), Ethereum (2015), เป็นต้น การประกาศเรียกรองใหมีการจัดระเบียบ

โลกใหมโดยผูนาํของประเทศ BRICS (16 มถินุายน 2009, เมืองเยคาเทอรินเบิร์ก) การทําความตก

ลงการแลกเปล่ียนเงินตราแบบทวิภาคี ที่ได้ขยายวงกว้างขึน้เร่ือยๆ (2009~ปัจจบุนั) ตามมาด้วย 

การลดการถือครอง US$ ไวเปนทนุสํารองในหลายประเทศนําโดยประเทศจีน (2014~ปัจจบุนั) 

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

(The World Reserve System)” ขึน้มาใหม่ในปี ค.ศ.2032 ใหมีลักษณะที่ เปนธรรมและเอื้อ

อาทรตอคนทั้งโลก ดําเนินการอยางโปรงใสตรวจสอบได และ อยูภายใตกลไกการจัดการและ

ควบคุมของตวัแทนประชาคมโลก ซึ่งได้นําพามนษุย์ทัง้โลกก้าวสู่ รุ่งอรุณแห่ง อารยธรรม 5.0 ท่ี

สงครามทัง้มวลได้สญูพนัธ์สิน้ไป สนัติภาพและสนัติสขุเกิดขึน้ทัว่ทกุมมุโลก พร้อมกับ นําภารดร

ภาพและคณุภาพชีวิตท่ีดีทดัเทียมกนั มาสูม่นษุย์ทกุคน 

 

บทที ่22 [ปลดแอกจากอสูรเงินตรา] 
นบั ตัง้แต่ การประกาศยกเลิกการใช้ทองคําเป็นสินทรัพย์คํา้ประกันค่าของเงินดอลล่าร์ ในปี 

ค.ศ.1971 (บทท่ี 18) จนถึงการดําเนินการผ่านกลไก “รัฐบาลเงา” อย่างเป็นระบบเพ่ือสถาปนา 

[petro-dollar] (บทท่ี 19) และ [warfare-dollar] (บทท่ี 21) เพ่ือทําให้ US$ กลายเป็น “เงินตรา

ของโลก” ที่ทุกประเทศจําต้องสํารองไว้ใช้ในการซือ้นํา้มนัดิบ-อาวุธสงคราม-และการค้าระหว่าง

ประเทศ จนประสบความสําเร็จ เหลา่ “อสูรเงนิตรา” อภมิหาทนุธนาคารกลางสหรัฐ FED ก็ได้ก่อ

กรรมทําเขญ็แก่ชาวโลกไปทั่ว ด้วยการ ขูดรีด (ตราเงิน US$ ก้อนใหม่ออกมาได้ไม่จํากดัโดยพิมพ์

กระดาษเปล่าให้คนทัง้โลกผลิตสินค้านํามาแลก) ปล้นสดภมภ์ (โจมตีทุนสํารองแล้วเข้ามายึด

ทรัพย์สินในประเทศต่างๆ รวมทั้งในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2540) (บทท่ี 20) และ ปล้นฆ่า (จุดไฟ

สงครามให้ลกุลามไปทัว่โลก เพือ่เพ่ิมอปุสงค์ในการใช้เงิน US$ ไปซ้ืออาวธุสงคราม มาเติมความ

มั่งคั่งใหแ้ก่พวกเขา รวมทัง้เข้าไปยึดน้ํามนัดิบและทรพัยากรธรรมชาติ) (บทท่ี 21) 

ความพยายามปลดแอกจาก ระบบเงินตราท่ีไมเ่ป็นธรรมของ “อสูรเงินตรา” ได้เร่ิมปรากฎให้

เห็นอย่างได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม จากการปรากฏขึน้ของ “เงินตราดิจิตอลเขารหัส (crypto 

currency)” ทีเ่ป็นอิสระจากการควบคุมของอํานาจรัฐใดๆ อาทิ Bitcoin (2009) , Litecoin (2011), 

Ethereum (2015), เป็นต้น การประกาศเรียกรองใหมีการจัดระเบียบโลกใหมโดยผูนําของ

ประเทศ BRICS (16 มิถนุายน 2009, เมืองเยคาเทอรินเบิร์ก) การทําความตกลงการแลกเปล่ียน

เงินตราแบบทวิภาคี ที่ได้ขยายวงกว้างขึ้นเร่ือยๆ (2009~ปัจจุบนั ) ตามมาด้วย การลดการถือ

ครอง US$ ไวเปนทนุสํารองในหลายประเทศนําโดยประเทศจีน (2014~ปัจจบุนั) 
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[RENMINBI – ผูนําการปฏวัิตริะบบเงินตราของโลก] 

รูปขวามือ  แสดงใ ห้

เห็น ทุนสํารองเงินตราสกุล 

US$ ในมือของรัฐบาลจีน 

ตัง้แต่ 1981-2018 ซึ่ งได้ 

เพิ่มขึน้อย่างมีนัยยะสําคัญ

นับจากปี 1995 เป็นต้นมา 

จากการได้ดุลการค้าสะสม 

(ยอมกล้ํากลืนผลิตสินค้าไป

แลกกบักระดาษที่ FED พิมพ์ออกมาเก็บสะสมไว้รอให้ถึงวนัที่จะเอาคืน) โดยมีปริมาณสงูสดุที ่

3,993,212.72 ล้านUS$ ในเดือนมถินุายน 2014 

จีนได้ดําเนินการเชิงรุกอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ในการลดความสําคญัของ US$ ในฐานะ

เงินตราของโลก พร้อมกบั เพิ่มนํา้หนกัความสําคญัของเงิน RMB ของจีนในตลาดเงินของโลก โดย

ใช้มาตรการท่ีหลากหลาย ดงันี ้ 

(1) ค่อยๆทะยอยผ่องถ่ายทุนสํารอง US$ ซึง่ถือครองไว้ โดยการนําไปลงทุนในทรัพย์สินท่ีมี

ตวัตนในประเทศต่างๆ เช่น ทําสญัญาเช่าท่ีดินระยะยาว ลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน ซือ้หุ้น ตราสาร

หนี ้ให้กู้ ยืม คู่ขนานไปกับการเดินหน้านโยบาย “หน่ึงแถบหน่ึงเส้นทาง (One Belt One Road 

Initiative)" รือ้ฟืน้การค้าทางสายไหมทัง้ทางบก "Silk Road Economic Belt" และทางนํา้ "21st 

Century Maritime Silk Road" 

(2) เพิ่มสดัส่วนการค้าขายกับประเทศอ่ืนๆ แทนท่ีจะพึ่งพิงแต่

การค้ากับอเมริกาชาติเดียว พร้อมทัง้ เปลี่ยนไปถือทุนสํารองสกุลเงิน

อื่น อาทิ ยโูร ญ่ีปุ่ น ฯลฯ ตามสดัส่วนของมลูค่าการค้ากบัประเทศคู่ค้า

นัน้ๆ (นีเ่ป็นเร่ืองที่ประเทศไทยควรจะทําเช่นกนั โดยยกเลิก กฎกระทรวงฉบบั

ที ่21 (14 กรกฎาคม 2516) ที่กําหนดให ้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทุนรักษาระดับอัตรา

แลกเป ลี่ ยน เ งินตรา จะ ซ้ือห รือขายทัน ทีตามที่ ธนาคารพาณิช ย์ ใน

ราชอาณาจกัรจะเรียกใหซ้ื้อหรือขาย) 
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(3) ในระหว่างปี 2014~2016 ประเทศจีนได้ทําการ [Short Selling] ทนุสํารอง US$ ที่ถืออยู่

หลายครัง้อย่างต่อเน่ือง สองรูปข้างล่าง แสดงให้เห็นการลดลงของ ทนุสํารอง US$ ของจีน จากที่

เคยมีมากถึงเกือบ 4 ล้านล้าน US$ เมื่อกลางปี 2014 จนเหลือประมาณ 3 ล้านล้าน US$ เม่ือ

ปลายปี 2016 (ลดลง 25%) ขณะที่เงินหยวนอ่อนค่าลงจาก 6.10 เป็น 6.89 หยวนต่อดอลล่าร์ 

(อ่อนค่าลงเพียงเล็กนอ้ย 12.8%, ซ่ึงหมายความว่า รฐับาลจีนพิมพ์ RMB เพ่ิมออกมามาก!) 

 

 
 

(4) สง่เสริมความต้องการใช้เงินหยวนของตนเองในตลาดโลก ด้วยการ เปิดสาขาของธนาคาร 

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ในต่างประเทศมากขึน้ จนกลายเป็นธนาคาร
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ที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สดุในโลก และ ตัง้ธนาคารเพือ่การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานแห่งเอเซีย [Asian 

Infrastructure Investment Bank] เม่ือวนัท่ี 29 มถินุายน 2015 
 

[Bilateral Swap Agreement] 

ตัง้แต่ 2008 เป็นต้นมา 

ประเทศจีนได้ลงนามใน "ความตก

ลงทวิภาคีวาดวยการแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ  [Bilateral 

Swap Agreement]" กับ 32 

ประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื ่อ 

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 

และ ส่งเสริมการใช้เงินหยวนใน

ต่ า งประ เท ศ  ตล อด จ น ใ ช้ เ ป็น

ช่องทางในการให้กู้ ยืมแก่ประเทศที่

มีปัญหาในการหาทุนสํารองสกุล 

US$ อาทิ อาร์เยนติน่า (2014 

October) อหิร่าน ตรุกี เป็นต้น 

สําหรับประเทศไทย ได้ทํา

ความตกลง BSA กับประเทศจีน

เม่ือวนัท่ี 22 ธค 2014 และได้มีการ

ปรับขยายวงเงินแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึน้

เป็นลําดบั 

ขณะเดียวกนั ประเทศญ่ีปุ่ นก็ได้ทําความตกลง BSA กบัหลายประเทศ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน

การลดการถือทนุสํารองสกลุ US$ 

การทําความตกลงแลกเปลีย่นเงินตรากันโดยตรงระหว่างประเทศคู่สญัญานี ้ได้แผ่ขยายวง

กว้างออกไปอย่างรวดเร็ว ด้วยความตระหนกัถึงภยัคกุคามของระบบเงินตราของโลก ที่ถกูผกูขาด

และเอาเปรียบโดย FED และ ช่วยเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่การค้าขายระหว่างประเทศของโลก 
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(5) รุ่งอรุณแห่งการประกาศเอกราชจากระบบ [เปโตรดอลลาร] เร่ิมขึน้ในวนัท่ี 26 มีนาคม 

2017 เม่ือจีนได้ประกาศ ทํา

สญัญาซือ้นํา้มนัดิบล่วงหน้า โดย

จะจ่ายเป็นเงิน RMB การ

เคลื่อนไหวครัง้นี ้มีจดุมุง่หมายท่ีจะ

ทําให้ RMB เป็นสือ่กลางซือ้ขาย

นํา้มนัดิบได้ทัว่โลก และเพิม่ขึน้จน

มากกว่าการซือ้ขายนํา้มนัดิบด้วย 

US$ ใ น ท่ี สุ ด  โ ด ย ก่ อ น ห น้ า นี ้

ปริมาณนําเข้านํา้มนัดิบของจีน ได้

แซงหน้าสหรัฐอเมริกาไปแล้ว เม่ือ

กลางปี 2016 

ณ วันนี ้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่า จีนจะบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวหรือไม่ และ เมื่อไร แต่

อย่างไรก็ดี เร่ิมมีหลายประเทศที่ประกาศจะขายนํา้มนัดิบโดยไม่จํากดัว่าจะต้องใช้ US$ มาซือ้อีก

ต่อไป อาทิ อิหร่าน รัสเซีย 
 

 [BRICS – ชูธงสรางระเบยีบการเงินของโลกใหม] 

 
 

เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2009 ผู้ นํา 4 ประเทศท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 

ประกอบด้วย บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) ได้จดัการประชมุอย่าง

เป็นทางการขึน้เป็นครัง้แรกที่เมืองเยคาเทอรินเบิร์ก ประเทศรัสเซีย และประกาศเรียกร้องให้มีการ

จดัระเบียบโลกใหม่ ที่ประชุมได้ถกกันถึงหนทางที่จะปรับปรุงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการ
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ปฏิรูปสถาบนัการเงินของโลก หลงัการประชุม กลุ่มประเทศ BRIC ได้ประกาศถึงความจําเป็นที่

จะต้องสถาปนา "ระบบเงินตราของโลก" ขึน้มาใหม่ ที่มี ความหลากหลาย มีเสถียรภาพ และ 

สามารถคาดการณ์ได้ ในเวลาต่อมา แอฟริกาใต้ (South Africa) ได้เข้าร่วมกลุม่อย่างเป็นทางการ

เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2010 จงึมีการตัง้ช่ือกลุม่นีว้่า BRICS 

การจดัประชมุระดบัผู้ นําถกูจดัให้มีขึน้เป็นประจําทกุปีจนถึงปัจจบุนั โดยครัง้ที่ 9 จดัประชมุท่ี

เกาะ Xiamen ประเทศจีน ในเดือนกนัยายน 2017 และ ครัง้ท่ี 10 จดัประชมุท่ีประเทศอฟัริกาใต้ ใน

เดือนกรกฎาคม 2018  

หลงัการประชมุครัง้ท่ี 5 เมือ่เดือนมีนาคม 2013 ท่ีเมือง Durban ประเทศอฟัริกา ท่ีประชมุได้

ประกาศแผนการก่อตัง้ The New Development Bank ขึน้ในปี 2014 เพือ่ให้เป็น "สถาบนั

การเงินของโลก" ที่จะมาเป็นคู่แข่งของ IMF และ World Bank ซึ่งประเทศตะวนัตกครอบงําอยู่ 

อย่างไรก็ดี การที่ยงัตกลงกันไม่ได้ในเร่ืองสดัส่วนเงินทนุที่จะลงขนักนั โดยที่จีนต้องการลงขนัมาก

ที่สดุ ขณะที่บราซิลและอินเดียต้องการให้ลงขนัเท่าๆกนั ทําให้ต้องเลื่อนการจดัตัง้ธนาคารดงักล่าว

มาจนถึงปี 2015 

ในการประชุมครัง้ที่ 6 ท่ี Fortaleza ประเทศ

บราซิล ได้มีการลงนามจัดตัง้  The New 

Development Bank ด้วยเงินทนุ 1 แสนล้าน US$ 

อีกทัง้ประเทศสมาชิกยังได้เสนอเงินลงขันเป็นทุน

สํารองเพ่ิมอีก 1 แสนล้าน US$ ด้วย 

ในปี 2018 ประเทศ BRICS 5 ประเทศรวมกนัมี

ประชากรกว่า 3,100 ล้านคน คิดเป็น 41% ของประชากรโลก ในปี 2015 มีผลผลิตมวลรวม

ประชาชาติ 18.6 ล้านล้าน US$ หรือ ประมาณ 23.2% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมของโลก และ มี

อตัราการเจริญเติบโตของผลผลติปีละ 5.3% 
 

[การดิ้นรนของอสูรเงินตรา] 

เมื่อประเทศต่างๆทัว่โลก ร่วมมือกนัเลิกพึ่งพา US$ ในการค้าขายระหว่างประเทศ กดดนัให้

ค่าเงิน US$ ตกลงอย่างต่อเน่ือง แม้ “รัฐบาลเงา” จะพยายามกดดนัให้รัฐบาลอเมริกนัก่อสงคราม

นิวเคลียร์ขึน้ในคาบสมทุรเกาหลีและในภมูิภาคต่างๆ ก็ไม่ประสบความสําเร็จ เพราะดลุกําลงัด้าน
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อาวุธไม่ได้เหนือกว่าของพันธมิตรกลุ่มประเทศรัสเซีย จีน อิหร่าน อินเดีย รวมกัน อีกทัง้บรรดา

พนัธมติร อาทิ ประชาคมยโุรป องักฤษ ญ่ีปุ่ น เกาหลใีต้ ก็เห็นธาตแุท้กลโกงของพวกเขาจนหมดสิน้ 

จงึไมย่อมร่วมมือด้วย  

สุดท้ายพวกเขาต้องใช้มาตรการขึน้

ดอกเบีย้เพือ่หวังดึงเงิน US$ ท่ีหมุนเวียน

เพ่นพ่านเกินความจําเป็นอยู่ทัว่โลก กลบัไป

ยังสหรัฐ ความพยายามขึน้ดอกเบีย้หลาย

ครัง้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2016 เป็นต้นมา

ของ FED ได้ผลในการพยงุค่าเงิน 

US$ ในปีแรกเท่านัน้ แต่หลงัจาก

มกราคมปี 2017 เป็นต้นมา 

แม้ว่า FED จะขึน้ดอกเบีย้แทบ

จะทกุไตรมาส แตด่ชันีค่าของเงิน 

US$ เม่ือเทียบกบัเงินสกลุอ่ืนโดย

ถัวเฉลี ย่แล้วกลับลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง โดยลดลงถึงระดับตํ ่า

กว่า 90 จดุเม่ือปลายเดือนมกราคม 2018 

ฤาน่ีจะเป็นสญัญาณเร่ิมต้นท่ีจะนําไปสูก่ารจบสิน้ยคุสมยัท่ี US$ เป็นสกลุเงินของโลกไปแล้ว? 
 

[BITCOIN] 

ความพยายามปลดแอก จากระบบเงินตราที่กดขี่ของ “อสรูเงินตรา” กลุ่มทุนธนาคารกลาง

สหรัฐ มไิด้เกิดขึน้ในหมูรั่ฐบาลของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ่ดงักลา่วมาแล้วข้างต้นเท่านัน้ แตย่งัมี

ความพยายามของ บรรดาปัจเจกบุคคลที่รักความเป็นธรรมทัว่โลกจํานวนมาก อีกด้วย ในการหา

หนทางท่ีจะ สถาปนาระบบเงินตราท่ีมีความเป็นธรรมและปราศจากการควบคมุของอํานาจรัฐใดๆ 

บิตคอยน์ เป็นเงินตราดิจิทลัเข้ารหสั (crypto currency) ท่ีถกูประดิษฐ์ขึน้มาโดยคนหรือกลุ่ม

คนผู้ ใช้นามแฝงว่า Satoshi Nakamoto ซึง่ได้นําออกมาเผยแพร่ในเดือนมกราคม 2009 โดย

ออกแบบให้เป็นระบบเงินตราแบบปลอดศนูย์กลาง ซึ่งไมมี่ธนาคารกลางหรือผู้ใดผู้หนึ่งควบคมุ  
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Satoshi Nakamoto กลา่วว่า "ความไวว้างใจไดเ้ป็นส่ิงเดียวทีทํ่าใหเ้งินตราใชง้านได้ และมนัก็

เป็นปัญหาทีฝั่งรากลึกของระบบเงินตราในปัจจุบนั ธนาคารกลางจะต้องเป็นที่ไว้วางใจได้ว่าจะไม่

ลดค่าของเงินตราของพวกเขาลง แต่จากประวติัศาสตร์ของเงินตราที่ออกมาตามราชโองการนั้น 

ลว้นเต็มไปดว้ยการแตกร้าวของความไวว้างใจ" 

บิตคอยน์  สามารถถกูส่งตรงจากบคุคลหนึง่ไปยงัอีกบคุคลหนึง่โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง การ

ทํารายการซือ้ขายทุกครัง้ จะถูกตรวจสอบและรับรองความถูกต้องด้วย “การบนัทึกบญัชีแบบ

กระจาย (distributed ledger)” ด้วยเทคโนโลยี “การจดัการฐานข้อมลูแบบ blockchain” 

Satoshi Nakamoto ประดิษฐ์ blockchain ขึน้ในปี 2008 โดยออกแบบให้เป็นระบบจดัการ

ข้อมูลท่ีป้องกันมิให้มีการแก้ไขข้อมูลที่มีการบันทึกไปแล้ว ด้วยเทคนิค “การบันทึกบัญชีแบบ

กระจาย (ให้เก็บไว้หลายที่)” และ “การเข้ารหัสแบบทําย้อนกลบัไม่ได้” โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะ

นํามาใช้กบั บิตคอยน โดยเฉพาะ เพ่ือป้องกันการทําซํา้หรือปลอมแปลงเหรียญ blockchain จึง

สามารถรับรองได้ว่า ใครเป็นเจ้าของบิทคอยน์จํานวนเท่าใด ได้อย่างถกูต้อง โดยไม่ต้องพึ่งพาการ

รับรองจากธนาคารกลางหรือผู้ มีอํานาจคนใด ทัง้ยังสามารถสอบย้อนกลบัไปถึงการทําธุรกรรม

เก่ียวกบับทิคอยน์ท่ีผ่านมาทัง้หมดได้ด้วย 

บิตคอยน สามารถแลกเป็นสกุลเงินอื่น ซือ้สินค้าและบริการได้ ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2015 มี

ร้านค้ากว่า 100,000 ร้านยอมรับการชําระค่าสินค้าด้วยบิตคอยน์ งานวิจยัจากมหาวิทยาลยัเคม

บริดจ์ประมาณว่าในปี 2017 จะมีผู้ ใช้เงินตราแบบดิจิทลั 2.9 ถึง 5.8 ล้านคน โดยส่วนใหญ่แล้วจะ

ใช้บติคอยน์  

บิตคอยน ได้รับความนิยมเพราะมนัมีคณุสมบตัิพิเศษ 3 ประการได้แก่ ๑) คํามั่นสญัญาว่า

มนัจะมีปริมาณหมนุเวียนคงท่ีเสมอ โดย Satoshi กําหนดจํานวนท่ีจะมีได้ไว้เพียง 21 ล้านบทิคอยน์ 

ไม่มีเพิ่มมากไปกว่านี ้และจะไม่มีใครคนใดคนหนึง่สามารถเพิม่-ลดปริมาณหมนุเวียนได้ตลอดไป 

ดงันัน้ มลูค่าในการแลกเปลี่ยนกบัสิง่ของ ของมนัจะเพิม่ขึน้ไปตามเวลา ๒) มีความปลอดภยั ด้วย

เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลแบบ blockchain ทําให้ไม่มีใครสามารถทําซํา้หรือปลอมแปลงหรือ

ขโมยบิทคอยน์ไปจากผู้ ใดได้ ๓) เป็นระบบเงินตราที่มีความเป็นธรรมและปลอดจากการควบคุม

ของอํานาจรัฐใดๆ ได้รับการออกแบบขึน้มาเพื่อ ท้าทายต่อระบบเงินตราท่ีกดข่ีขูดรีดของ “อสูร

เงินตรา” โดยเฉพาะ จงึเป็นท่ีถกูใจและได้รับแรงใจสนบัสนนุจากผู้คนจํานวนมาก 
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นอกจากบิทคอยน์แล้ว ยังมี crypto currency สายพนัธ์อ่ืน อาทิ Ethereum, Litecoin, 

KICKICO ซึ่ งเป็นเงินตราดิจิตอลในความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนและรัสเซีย เป็นต้น 

 แต่จดุอ่อนของ crypto currency ทัง้หลายรวมทัง้บทิคอยน์เอง ก็คือ ไมมี่สนิทรัพย์มีคา่รองรับ 

ขาดกลไกการจดัการให้เป็นไปตามแนวคิดที่ออกแบบไว้นัน้ อาศยัแต่กลไกของตลาดเสรีแต่เพียง

อย่างเดียว รวมทัง้การจํากดัจํานวนไว้คงท่ี จงึง่ายต่อการถกูนําไปใช้เก็งกําไร ป่ันราคาให้สงูเกินจริง 

จนเกิดวิกฤตการณ์ฟองสบูใ่นโลก crypto currency และ อาจจะเสี่ยงต่อการล้มเหลวในท่ีสดุ 

จงึเป็นท่ีมาของการ สถาปนาระบบเงินตราของโลกขึน้มาใหม่ ที่มีความเป็นธรรมต่อประชากร

โลกทัง้มวล โดยใช้เทคโนโลยีฐานข้อมลูแบบ blockchain เป็นเคร่ืองมือ 

 

บทที ่23 [สถาปนาระบบเงินตราของโลก] 
หลงัจากผ่านการต่อสู้และเจรจาต่อรอง เพื่อแย่งชิงสิทธิแห่งการเป็นผู้ออกเงินตราหมนุเวียน

ของโลก เป็นเวลานานถึง 12 ปี (ค.ศ.2020~2031) ระหว่าง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย กลุ่มทนุธนาคาร

กลางสหรัฐ (FED), กลุ่มสถาปนาสถาบนัการเงินโลกใหม่ 5 ประเทศ (BRICS), กลุม่กูรูการเงินผู้ รัก

ความเป็นธรรมผู้ประดิษฐ์เงินตราดิจิตอลเข้ารหสัสายพนัธ์ต่างๆที่เป็นอิสระจากการควบคมุของรัฐ

ใดๆ โดยมี BITCOIN เป็นแนวหน้า ในท่ีสดุ พวกเขาก็ได้บรรลขุ้อตกลงท่ีจะร่วมกนัสถาปนา “ระบบ

เงินตราของโลก (The World Reserve System)” ขึน้มาใหม่ ในการประชมุ “World Reserve 

Summit ครัง้ที่13 ค.ศ.2032 ท่ีกรุงปักก่ิง ซึง่มีสาระสําคญัดงันี ้
 

[หลอมรวม 9 สกุลเงินหลัก] 

1) จดัตัง้ “World Reserve Bank" ขึน้มาทําหน้าที่เป็น “ธนาคารกลางของโลก” โดยมีสมาชิก

ผูกอตั้ง 9 ประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา (41.73%) สหภาพยโุรป (30.93%) สหภาพ

องักฤษ (8.09%) ญ่ีปุ่ น (8.33%) จีน (10.92%) รัสเซีย อินเดีย บราซิล และ อฟัริกาใต้ (ตวัเลข

สีม่วงในวงเล็บคือสดัส่วน Special Draw Rights : XDR ในตะกร้าเงินตราระหว่างประเทศ

ของ IMF ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2015) 

2) ให้ “World Reserve Bank" มีทนุประเดิมเท่ากบั “ปริมาณทนุสํารองเงินตราต่างประเทศ” ทกุ

สกลุ ท่ีธนาคารกลางของประเทศต่างๆทกุประเทศทัว่โลกมีอยู่รวมกนั โดยผลติเงินตราของโลก
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ขึน้มาให้มีหน่วยเป็น “World Reserve Coin : WRC” และ ให้มีมลูค่ารวมเท่ากบั “ปริมาณ

ทนุสํารอง” เดิมนัน้ 

3) ให้ธนาคารกลางของประเทศสมาชิกผูกอตั้ง นํา ทุนสํารองเงินตราต่างประเทศ ท่ีถืออยู่

ทัง้หมด มาแลกเป็นเงิน WRC ตามอตัราที่กําหนดในบญัชีแนบท้ายข้อตกลง พร้อมกบัยกเลิก

การใช้ การผลิต เงินตราของประเทศสมาชิกผูกอต้ังทัง้หมด การค้าขายระหว่างประเทศ

สมาชกิผู้ ก่อตัง้ ให้ใช้เงิน WRC เท่านัน้ 

4) ประเทศอื่นๆหากมีความพร้อม ก็สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้โดยต้องปฏิบัติ

เช่นเดียวกับสมาชิกผู้ ก่อตัง้ แต่หากยงัไม่มีความพร้อมก็ยงัสามารถใช้ WRC เป็นทุนสํารอง

เงินตราต่างประเทศได้ โดยนําทนุสํารองที่เคยเป็นสกุลเงินของประเทศสมาชิกผู้ ก่อตัง้มาแลก 

และยงัคงสทิธิท่ีจะใช้สกลุเงินของตนเองเพ่ือการค้าขายภายในประเทศ 
 

[จัดตั้งกลไกการบรหิารและพันธกจิ] 

5) จดัตัง้ “World Reserve Administration : WRA (คณะมนตรีบริหารปริมาณเงิน

หมุนเวียนของโลก)" ประกอบด้วยตวัแทนจากประเทศสมาชิกผู้ ก่อตัง้รวม 45 คน จดัสดัส่วน

ของจํานวนตวัแทนตามสดัสว่นของทนุสํารองท่ีแต่ละประเทศถืออยู่  

6) คณะมนตรี WRA มีหน้าท่ีและอํานาจบริหาร “ปริมาณเงนิหมุนเวียนของโลก (WRC)” ทัง้ท่ี

อยู่ในรูปของ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร และ ดิจิตอล ให้มีปริมาณที่สมดุลกับการใช้เป็น

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสนิค้าหรือผลผลติมวลรวมของชาวโลก (Global Production : GP) 

โดยมีเป้าหมายให้มีอตัราเงินเฟ้ออยู่ท่ี 0.00% (หมายเหตผุู้ เขียน

7) ปริมาณหมนุเวียนของ WRC ที่เพิม่ขึน้ตาม GP ท่ีเพ่ิมขึน้ (ประมาณ 10% ต่อปี) ให้คณะ

มนตรี WRA จดัสรรเพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชากรโลก 20% ที่ยากจนที่สดุ โดย

เน้นที่สร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยให้

 ปริมาณเงินหมนุเวียน WRC 

จะตอ้งสมดลุกบัผลผลิตมวลรวมของโลก GP เพือ่รักษามูลค่า (ในการแลกเปลี่ยนกบัส่ิงของ) 

ของเงิน WRC ให้คงที่ กล่าวในทางกลบักัน สินค้าโภคภณัฑ์ 100 รายการที่จําเป็นใน

ชีวิตประจําวนัของคนทั้งโลก สามารถซ้ือไดโ้ดยใช้เงิน WRC 100 เหรียญ และ จะมีราคาคงที่

เช่นนีต้ลอดไปนัน่เอง) 
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ศึกษาจากต้นแบบของ China 4.0 ของประธานาธิบดี สี จ้ิน ผิง และ Thailand 5.0 

(ภาคหนึ่ง ถงึ ภาคสี่)  

8) ยกเลกิหนีท่ี้รัฐบาลในประเทศทัง้หลาย ได้เคยกู้ นําไปซือ้อาวธุหรือนําไปใช้จ่ายในการสงคราม 

และ ห้ามให้เงินกู้  WRC แก่รัฐบาลที่จะนําไปซือ้อาวุธหรือนําไปใช้จ่ายในการสงคราม 

ตลอดจน ห้ามใช้ WRC ในการทําธุรกรรมซือ้ขายอาวุธสงครามและการก่ออาชญากรรม 

(คณะมนตรี WRA จะริบเงินท่ีโอนให้กนัเพ่ือธุรกรรมทางสงครามและการก่ออาชญากรรม) 

ข้อตกลง [The World Reserve System] ดงักล่าวข้างต้น ได้รับการตอบรับและความ

ร่วมมือสนบัสนนุจากประชาคมทัว่ทกุมมุโลกอย่างทนัควนั และ ด้วยความปีติยินดี 

 

บทที ่24 [การสูญพันธของสงคราม-รุงอรุณแหงอารยธรรม 5.0] 

หลงัการจดัตัง้ “ธนาคารกลางของโลก” และ “คณะมนตรีบริหารปริมาณเงินหมุนเวียน

ของโลก” พร้อมกบัการสถาปนา “ระบบเงินตราของโลก” ท่ีมีความยุติธรรมขึน้มาใหม่ ได้เพียง 

12 เดือน WRC ได้กลายมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนผลผลิตของมนษุย์ทัว่โลกมากถึง 95% 

ความจําเป็นในการป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นที่ผันผวนหมดไป พลงัปัญญาและ

แรงงานท่ีใช้ไปในกิจกรรมการเก็งกําไรถูกเปลี่ยนมาใช้ในการเพิ่มผลผลิต พลงัการผลิตของมนุษย์

ทัว่โลกสงูขึน้อย่างก้าวกระโดดจากการกระจายเงินทุนตรงไปสู่ผู้ ที่ใช้มนัในการผลิตอย่างทัว่ถึงทุก

คน การค้าระหว่างประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วจากกําแพงกีดกนัทางการค้าท่ีอนัตรธานหายไป 

ภายในเวลา 24 เดือนนบัจากก่อตัง้ WRB ประเทศทัว่โลกหนัมาเป็นสมาชิกของ WRB และ ใช้

เงิน WRC แทนเงินตราของประเทศตนเอง คนทัง้โลกเป็นหนึง่เดียว ใช้เงินสกุลเดียว ภายใต้ระบอบ

การเงินที่เอือ้อาทร ให้โอกาสแก่ผู้ยากไร้ในสงัคมเก่าให้เข้าถึงความรู้และปัจจยัการผลิตอย่างเท่า

เทียม เพ่ือผลติสนิค้ามาสนองความต้องการให้แก่กนัและกนั นําพลงังานสมอง-กาย-เวลา-เงินทนุที่

เคยใช้อย่างสญูเปล่าไปกบัการเอารัดเอาเปรียบ เก็งกําไร ผลิตอาวธุ ทําสงครามหํา้หั่ นกนั มาใช้ใน

การผลติสนิค้าท่ีมีคณุค่าต่อเพ่ือนมนษุย์แทน 

จํานวนประชากรที่ยากจนลดลงอย่างรวดเร็ว อาชญากรรมซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจากความ

ยากจนไร้หนทางทํามาหากิน ก็ลดลงจนใกล้ศูนย์ ความละโมบของมนุษย์ทีถู่กหล่อเลีย้งให้เติบโต
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จากการมีช่องทางง่ายๆในการเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนผู้ อื่นก็ค่อยๆจางหายไป สันดานอัน

แท้จริงของมนษุย์ อนัได้แก่ ความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกนั

และกนั ท่ีนําพามนษุย์ให้มีวิวฒันาการเหนือสิง่มีชีวิตอ่ืน ได้รับการฟืน้ฟกูลบัคืนมาสูโ่ลกอนัสดใส 

ที่สําคญั ความจําเป็นที่จะต้องทําสงครามเพือ่สร้างความต้องการผลาญเงิน US$ เพ่ือจะได้

ตราออกมาใหมเ่ติมใสมื่อกลุม่ทนุธนาคาร FED ก็หมดสิน้ไป สนัติภาพเกิดข้ึนทัว่โลกเป็นครั้งแรกในสนัติภาพเกิดข้ึนทัว่โลกเป็นครั้งแรกใน

ประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติและและเป็นสนัติภาพที่เป็นสนัติภาพที่คงทนคงทนถาวรถาวร สงครามได้สูญพนัธ์ไปสงครามได้สูญพนัธ์ไปจากสงัคมจากสงัคม

มนษุย์มนษุย์โลกโลกมามาตั้งแต่ ตั้งแต่ คค..ศศ..22003355  เพียง เพียง 22  ปีนบัตัง้แต่สถาปนาระบบเงินตราของโลกข้ึนมาใหม่ปีนบัตัง้แต่สถาปนาระบบเงินตราของโลกข้ึนมาใหม่  

ในปัจจบุนั (พ.ศ.2599 หรือ ค.ศ.2056) พรมแดนของประเทศต่างๆได้เลือนหายไป จะมีก็เพียง

ความแตกต่างด้านภาษาและวฒันธรรมของท้องถิ่นต่างๆที่หลากหลาย ให้น่าสนใจศึกษาค้นคว้า 

ความเป็นมาทางประวตัิศาสตร์ท่ีแตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น ได้รับการยอมรับและเรียนรู้โดยคน

ต่างถิ่นด้วยความสนุกสนานอัศจรรย์ใจ ประชาชนเคลือ่นย้ายไปในพืน้ที่ต่างๆของโลกได้โดยเสรี 

มนษุย์ทัง้โลกอาศยัอยู่รวมกนัในหมูบ้่านเดียวกนัท่ีเรียกว่า EARTH อย่างสนัติสขุ 

รัฐบาล รวมทัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทกุระดบั กําลงัเปลี่ยนบทบาทจาก ผู้คอยปกป้อง

มาตภุมู ิมาเป็น กลไกช่วยในการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ีรับผิดชอบของตนเอง 

[รุงอรุณ แหง อารยธรรม 5.0] ได้เร่ิมขึน้แล้ว มนษุยชาติกําลงัเดินทางไปสู่การสร้างสงัคมมนษุยชาติกําลงัเดินทางไปสู่การสร้างสงัคม

ศิวิไลศิวิไลซ์ซ์  ทีม่นษุย์ทกุคนมีคณุภาพชีวิตทีดี่และทีม่นษุย์ทกุคนมีคณุภาพชีวิตทีดี่และมีศกัด์ิศรีมีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนัเท่าเทียมกนั   

 

จบบรบิูรณ 
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