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เงิน ตรามีวิวั ฒ นาการอย่ า งเป็นระบบ เริ่มจากการแลกเปลี่ ยนสิ่ งของเพื่อประโยชน์ ในการ
ดํารงชี วิตของคนในชุ มชนเดี ย วกัน ขยายตั ว เป็นระหว่างคนต่างชุมชน และมีค วามสลั บซับซ้อ นเพิ่มขึ้ น
โดยเฉพาะการหาคู่แลกสิ่งของที่มีความต้องการตรงกันทั้งชนิด ปริมาณ และคุณภาพ จึงมีการคิดสื่อกลาง
ขึ้นมาใช้อํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างกัน โดยทั่วไปจะใช้ของมีค่าในสังคมนั้นๆ จึง
แตกต่างกันไปในแต่ละสังคมและยุคสมัย เช่น ลูกปัด เกลือ เปลือกหอย ขนนก ขวานหิน หัวลูกธนู หนังสัตว์
ฟันปลาวาฬ เครื่องประดับ โลหะ ฯลฯ และในบรรดาสื่อกลางที่ใช้ทั้งหมดแร่เงินและแร่ทองคําเป็นสื่อกลางที่
ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากเป็นของหายาก สวยงาม คงทน สามารถตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ หรือทอนค่าลง
ได้โดยไม่เสียคุณสมบัติเดิม สามารถหลอมรวมเป็นก้อนใหญ่ พกพาสะดวก และเป็นเครื่องประดับที่งดงาม จึง
เป็นของมีค่าที่สําคัญและเป็นที่ต้องการของทุกชุมชน แต่มีปัญหาและความยุ่งยากในการตรวจสอบน้ําหนัก
และความบริสุทธิ์ของเนื้อโลหะ ผู้เป็นเจ้าของจึงต้องรับรองโดยการประทับตราอันเป็นเครื่องหมายเฉพาะตัว
ไว้เป็นสําคัญ แต่ไม่สามารถนํา ไปใช้ในที่ห่างไกลเนื่องจากผู้คนไม่รู้จักเจ้าของโลหะนั้น พระเจ้าแผ่นดินหรือ
หัวหน้าผู้ปกครองของแต่ละเมืองจึงได้จัดทําเงินตราขึ้นและตีตราประจําพระองค์หรือตราประจําแผ่นดินไว้
เป็นสําคัญ และได้กําหนดมาตรฐานการผลิตทั้งน้ําหนัก ขนาด และความบริสุทธิ์ของเนื้อโลหะ ทําให้มู ลค่า
ของเงินตราขึ้นกับชนิดของโลหะและน้ําหนักที่ระบุ แต่เมื่อมีการตัดแบ่งทําให้บางชิ้นส่วนเกิดปัญหาในการ
ยอมรับต้องนํากลับไปหลอมและผลิตใหม่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน
มากยิ่งขึ้นและลดปัญหาที่เกิดจากการตัดแบ่งเงินตรา รัฐจึงได้ผลิตแท่ งโลหะหรือเหรียญกษาปณ์ให้มีขนาด
ลดหลั่นกันไปโดยใช้น้ําหนักเป็นเกณฑ์ และพัฒนาเป็นสกุลเงินต่างๆ ในเวลาต่อมา เช่น บาท ปอนด์สเตอร์ริง
ฟรังค์ มาร์ค เป็นต้น เงินตราประเภทนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนสินค้าและ
การชําระหนี้แผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการเงินตราจึงเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ จึงได้มีการพัฒนา
รูปแบบและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถผลิตเงินตราที่มีคุณสมบัติสม่ําเสมอและได้ปริมาณ
มากเพียงพอกับความต้องการ แต่การที่มูลค่าของเงินตราที่ผลิตจากโลหะทองคําและเงินขึ้นกับน้ําหนักที่ใช้
ผลิต ทําให้เกิดความไม่สะดวกและเป็นภาระในการพกพาเมื่อต้องการแลกเปลี่ยนหรือซื้อสินค้าเป็นจํานวน
มาก ผู้ปกครองประเทศหรือรัฐบาลจึงได้ออกใบเบิกเงิน (ตั๋วเงิน) มาเพื่อใช้ค้ําประกันเงินตราโลหะตามมูลค่าที่
ตีราคาไว้ รวมทั้งเมื่อมีระบบธนาคารเกิดขึ้นมีการออกตั๋วเงินตามมูลค่าที่ ลูกค้าต้องการ ต่อมาได้พัฒนาเป็น
เงินตรากระดาษ เรียกว่า Banknote ซึ่งระบุชนิดราคาเช่นเดียวกับเหรียญกษาปณ์ ผลจากการใช้ตั๋วเงินหรือ
ธนบัตรทําให้ได้รับความสะดวกเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การติดต่อค้าขายเจริญรุ่งเรื่องขึ้นเป็นลําดับ ทําให้
ปริมาณความต้องการเหรียญกษาปณ์และธนบัตรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนรัฐไม่มีปริมาณโลหะเงินและทองคํา
เพียงพอที่จะใช้ผลิตเหรียญกษาปณ์ การผลิตเหรียญกษาปณ์จึงไม่คํานึงถึงมูลค่าตามน้ําหนักอีกต่อไป รวมทั้ง
การนําโลหะชนิดอื่นที่ราคาถูกกว่ามาใช้ในการผลิต เช่น ทองแดง นิกเกิล สังกะสี อลูมิเนียม เหล็ก เป็นต้น
การที่ระบบเงินตราเริ่มจากการใช้เหรียญกษาปณ์ก่อนธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ ผลิตจาก
โลหะที่มีมูลค่าในตัวเองในระยะเริ่มแรกประชาชนจึงมีความเชื่อมั่นในเหรียญกษาปณ์มากกว่าธนบัตร แต่เมื่อ
เวลาผ่านไปมีปัญหาการขึ้นลงของราคาโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญกษาปณ์ เนื่องจากเมื่อมูลค่าโลหะสูงเกินราคา
หน้าเหรียญประชาชนจะนําเหรียญไปหลอมทําลายเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นและมีปัญหาการปลอมแปลงเมื่อ

ราคาโลหะต่ํากว่าหน้าเหรียญ ไม่สะดวกที่จะพกพาเหรียญจํานวนมากเมื่อเดินทางไปประกอบธุรกิจในชุมชนที่
อยู่ห่างไกล ทําให้ธนบัตรได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจนสูงกว่าเหรีย ญกษาปณ์ ปัจจุบันการจะผลิตเงินตราเป็น
เหรียญกษาปณ์หรือธนบัตร นอกจากจะขึ้นกับความพึงพอใจของประชาชนแล้ว ต้องพิจารณาความเหมาะสม
ด้านเศรษฐศาสตร์ด้วย โดยการออกแบบให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการใช้งานในระบบเศรษฐกิจและ
ความสามารถด้านการผลิตของประเทศ เนื่องจากธนบัตรและเหรียญกษาปณ์มีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบที่
สําคัญ ดังนี้
1.1.1 ธนบัตร
๑.๑.๑.๑ ประชาชนชอบธนบัตรมากกว่าเหรียญกษาปณ์ เนื่องจากธนบัตรมีลักษณะเป็น
แผ่นบางและน้ําหนักเบา พกพาง่าย มีความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอย สามารถใช้ชําระหนี้ได้โดยไม่จํากัด
จํานวน และสามารถนําธนบัตรไปแลกคืนเป็นเงินสกุลอื่นนอกประเทศเจ้าของเงิน
๑.๑.๑.๒ ธนาคารชาติหรือธนาคารกลางชอบใช้ธนบัตร เนื่องจากสามารถควบคุมปริมาณ
เงินตราในระบบเศรษฐกิจได้ง่ายและชัดเจน ตามรหัสและหมายเลขที่ใช้กํากับ
๑.๑.๑.๓ มีเทคนิ คการป้องกันปลอมแปลงที่ห ลากหลาย ทั้งแบบธรรมดาและที่มีความ
สลับซับซ้อน ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ขึ้นกับชนิดราคาและระดับความเสี่ยงในการปลอมแปลง
๑.๑.๑.๔ มีความสวยงาม เนื่องจากธนบัตรเป็นงานพิมพ์ ออกแบบได้หลากหลายโดยใช้สีสัน
และเทคนิคพิเศษต่างๆ ทําให้ธนบัตรมีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ได้เป็นอย่าดี
๑.๑.๑.๕ ง่ายต่อการหมุนเวียนหรือขนย้าย เนื่องจากธนบัตรมีน้ําหนักเบากว่าเหรียญมาก
การบรรจุและการขนส่งจึงทําได้หลากหลายวิธี
๑.๑.๑.๖ สามารถแยกความแตกต่างได้ง่ าย เพราะสามารถออกแบบได้ห ลากหลายไร้
ข้อจํากัด และไม่มีปัญหาความซ้ําซ้อนกับธนบัตรของต่างประเทศ
๑.๑.๒ เหรียญกษาปณ์
๑.๑.๒.๑ มีอายุการใช้งานนาน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 ปี ในขณะที่ธนบัตรมีอายุการใช้
งาน 1-3 ปี ขึ้นกับชนิดราคา โดยธนบัตรชนิดราคาต่ําจะมีรอบการหมุนเวียนสูงทําให้อายุการใช้งานสั้น และ
หากธนบัตรชนิดราคาใดมีอายุการใช้งานเฉลี่ยต่ํากว่า 8 เดือน ควรมีการทบทวนเพื่อปรับเปลี่ยนไปใช้เป็ น
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ซึ่งมีความคุ้มค่าโดยรวมมากกว่า
๑.๑.๒.๒ สามารถใช้กับเครื่องหยอดเหรียญได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ เนื่องจากเหรียญมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันการปลอมแปลงในเครื่องหยอดเหรียญสูงกว่าธนบัตร
๑.๑.๒.๓ เหรียญผลิตจากโลหะซึ่งมีมูลค่าในตัวเอง เมื่อหมดอายุการใช้งานสามารถนําเศษ
โลหะที่เหลือกลับไปใช้ใหม่หรือขายในรูปเศษโลหะเพื่อใช้งานอย่างอื่น (Recycle) หรือ นํามาล้างทําความ
สะอาดเพื่อนํากลับไปใช้ใหม่ (Reuse) และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามราคาโลหะที่เพิ่มขึ้น
๑.๑.๒.๔ มีเทคนิ คการป้องกันการปลอมแปลงหลากหลายรูปแบบ สามารถเลื อ กใช้ให้
เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๑.๒.๕ มีนําหนักมาก ไม่สะดวกในการขนย้ายและพกพา การปรับเปลี่ยนจากธนบัตรเป็น
เหรี ย ญกษาปณ์ จึ ง มั ก ได้ รั บ การต่ อ ต้ า นจากประชาชน ซึ่ ง ต้ อ งรั บ ภาระในการพกพาเหรี ย ญเพิ่ ม ขึ้ น ใน
ชีวิตประจําวัน
๑.๑.๒.๖ เหรียญกษาปณ์มีข้อจํากัดในการชําระหนี้ตามกฎหมาย โดยสามารถชําระหนี้ได้ไม่
เกินตามที่กฎหมายกําหนด

๑.๑.๒.๗ ลักษณะลวดลาย เป็นภาพนูนต่ําตามสีโลหะ จึงมีจ้อจํากัดด้านการผลิต และการ
แยกความแตกต่างของเหรียญแต่ละชนิดราคา
๑.๑.๒.๘ การกําหนดน้ําหนัก ความหนา และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญมีข้อจํากัด
หลายด้าน เช่น น้ําหนักควรอยู่ระหว่าง 1.0-12.0 กรัม ความหนาระหว่าง 0.8-3.6 มิลลิเมตร และขนาด
เส้นผ่าศูนย์ระหว่าง 15-33 มิลลิเมตร เป็นต้น จะเห็นว่าช่วงที่เหมาะสมในการกําหนดคุณสมบัติของเหรียญ
แคบมาก ในขณะที่เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนมีหลายชนิดราคาและทุกประเทศใช้หลักการเดียวกันในการ
พิจารณา จึงมีโอกาสสูงมากที่จะกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญซ้ําซ้อนกับประเทศอื่น การ
ออกใช้หรือปรับเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนจึงต้องตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดรอบด้าน
๑.๑.๒.๙ มีปัญหาเรื่องการยอมรับ การออกใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนตั้งแต่ครั้งแรกที่
กําหนดชนิดราคาของเงินตราง่ายกว่าการออกใช้เพื่อทดแทนธนบัตรซึ่งประชาชนเคยชินในการใช้งาน เพราะ
ผู้ใช้ย่อมชอบใช้ธนบัตรมากกว่าเหรียญกษาปณ์ และการออกใช้เหรียญกษาปณ์ชุดใหม่เพื่อทดแทนเหรียญชุด
เดิมยิ่งมีปัญหามากขึ้น เนื่องจากประชาชนใช้เหรียญชุดเดิมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานย่อมเกิดความเคยชิน
และต่อต้านสิ่งใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน หรือเกิดจากปัญหาความสับสนจากการใช้
เหรียญสองชุดในเวลาเดียวกันจนกว่าจะถอนคืนเหรียญชุดเดิมได้ทั้งหมด และอาจขยายเป็นปัญหาทางด้าน
การเมืองที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น จึงต้องกําหนดรูปแบบให้เหมาะสม ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อลด
กระแสต่อต้าน โดยการนําเสนอเหตุผลความจําเป็นและประโยชน์โดยรวมที่จะได้รับให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน
ทั้งนี้ ต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเนื่องจากอาจเกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงต่อองค์กรและประเทศชาติได้ นอกจากนั้นในการพิจารณาว่าควรผลิตเงินตราเป็น
ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ไม่ควรหารือหรือรับฟังข้อเสนอของผู้ประกอบการ เนื่องจากในปัจจุบันการผลิต
ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับผู้ประกอบการ โดย
ควรพิจารณาจากข้อมูลและข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยและควบคุมต้นทุนการ
ผลิตเพื่อลดภาระภาครัฐ วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ในการกําหนดจํานวนและชนิดราคาของเงินตรา รวมทั้งสัดส่วน
ของเหรียญกษาปณ์และธนบัตร เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยสูงสุดและเป็นภาระในการพกพา
ต่ําสุด คือ ระบบ Binary decimal triplets system โดยใช้ค่า D ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันของประชากร
ในท้องถิ่นเป็นหลักในการคํานวณดัง Diagram ข้างล่างนี้

จาก Diagram จะเห็นว่าจํานวนชนิดราคาของเงินตราไม่ควรมีเกิน 13 ชนิดราคา เป็นเหรียญ
กษาปณ์ 6 ชนิดราคา ธนบัตร 6 ชนิดราคา และอีก 1 ชนิดราคา ซึ่งเป็นตัวเชื่อมจะเป็น เหรียญกษาปณ์หรือ
ธนบัตรก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในการผลิตจริงจะพิจารณาปริมาณความต้องการใช้เงินตราแต่ละชนิดราคาใน
ระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย ในกรณีของประเทศที่ระบบเศรษฐกิจมีขนาดเล็กนิยมข้ามเงินตราชนิ ดราคาที่

เป็นเลข 2 เช่น 0.20, 2, 20, 200 และ 2,000 ทั้งนี้ จะส่งผลให้ปริมาณเงินตราชนิดที่เป็น 0.10, 1,
10, 100, และ 1,000 เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องทําหน้าที่แทนเงินตราที่เป็นเลข 2 ซึ่งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการระบบเงินตราจะต้องทําหน้าที่พิจารณาและกํากับดูแลให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม
ปัจจุบันมีบางประเทศที่ผลิตเฉพาะธนบัตรซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาด
เล็ก ประชากรยากจนมีรายได้ต่อหัวต่ํา ปริมาณเงินตราแต่ละชนิดราคาที่ต้องใช้ทั้งระบบมีน้อย ดังนั้น เพื่อ
ประโยชน์ด้านการผลิ ตจึ งพิจ ารณาผลิ ตเงินตราทั้ง หมดเป็นธนบัตร เนื่องจากการตั้งโรงงานผลิตเหรียญ
กษาปณ์ต้องใช้เงินลงทุนสูงและใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายสาขาอาชีพ แต่การกําหนดชนิดราคาของ
เงินตราสามารถใช้หลักการเดียวกัน รวมทั้งการข้ามหน่วยที่เป็นเลข 2 ตามเหตุผลที่กล่าวข้างต้น
ความเป็
นมาของระบบเงิ
นตรา
ความเป็
นมาของระบบเงิ
นตราไทย
เชื่อไทย
ว่า มีความเป็น มาเช่นเดียวกับระบบเงินตราดังกล่ าวข้างต้น เริ่ม ตั้งแต่ก่อนตั้งถิ่นฐานใน
สุวรรณภูมิ แต่ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แน่ชัดเนื่องจากมีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้ง จนถึง
สมัยอาณาจักรฟูนันได้มีการขุดพบเหรียญหรือเงินตราที่มีลักษณะเป็นเหรียญกลมแบน ทําด้วยโลหะเงิน มี
หลายขนาด น้ําหนักประมาณ 7-10 กรัม ลวดลายเป็นรูปพระอาทิตย์ครึ่งเสี้ยวและกลองเล็กชนิดหนึ่ง
สมัยทวารวดีซึ่งอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-16 มีการใช้เหรียญที่ผลิตจากโลหะเงินและ
ทองแดง ลักษณะลวดลายเป็นรูปสังข์ใหญ่ สังข์เล็ก กระต่ายบนดอกบัว แพะ หม้อน้ํา ธรรมจักร และวัว
สมัยอาณาจักรศรีวิชัยมีการใช้เหรียญเงินดอกจันและเงินนโม
สมัยสุโขทัยซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ชาติไทยได้มีการผลิตเงินตราที่เรียกว่า เงินพด
ด้วงจากโลหะเงิน มีหลายขนาดตามชนิดราคาที่กําหนด โดยใช้ร่วมกับเหรียญประเภทอื่น ๆ และใช้มาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานจนถึงสมัยรัชการที่ 5
สําหรับการผลิตเหรียญกลมแบนเหมือนเช่นปัจจุบันเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยทรงให้เริ่ม
ทดลองผลิตเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2399 ด้วยวิธีแบบโบราณ คือ การใช้ค้อนทุบโลหะให้เป็นแผ่นแบน ตัด
เป็นรูปกลมให้ได้ขนาดและน้ําหนักตามต้องการ แล้วนําไปตีตราประทับ เหรียญรุ่นนี้มี 2 แบบ คือ เหรียญ
ตราพระมหามงกุฎ-พระเต้า และเหรียญตราพระมหามงกุฎ-กรุงเทพ อย่างไรก็ตาม ได้ผลิตและนําออกออกใช้
ในช่วงระยะสั้นๆ เท่านั้น เนื่องจากผลิตได้ช้าและไม่เรียบร้อย
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2400 เมื่อได้เครื่องจักรสมัยใหม่มาจากประเทศอังกฤษจึงได้ผลิตเหรียญ
กลมแบนออกใช้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งได้ปรับเปลี่ยนจํานวนชนิดราคา ลวดลาย ขนาด และชนิดโลหะ
ที่ใช้ผลิตมาอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังที่แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ของไทยในรูปแบบสากล
พ.ศ.
2400
2403
2405
2406

ชนิดราคา
เฟื้อง สลึง สองสลึง และหนึ่งบาท
กึ่งเฟื้อง เฟื้อง สลึง กึ่งบาท และบาท
เหรียญกะแปะหรืออีแปะอัฐ และโสฬส
เหรียญทองทศ (8 บาท) เหรียญทองพิศ (4 บาท)
และเหรียญทองพัดดึงส์ (10 สลึง)

โลหะ
เงิน
เงิน
ดีบกุ
ทองคํา

พ.ศ.
2408
2409*
2412
2418
2419
2441
2451
2453
2456
2458
2472
2485
2485-88
2489
2493
2500
2505
2515
2520
2522
2523
2525
2530

ชนิดราคา
ซีกและเสี้ยว
ซีกและเสี้ยว (น้ําหนักโลหะน้อยกว่าราคาหน้าเหรียญเป็น
ครั้งแรก)
เฟื้อง สลึง และบาท
เสี้ยว อัฐ และโสฬส
เฟื้อง สลึง และบาท (ตราพระบรมรูปพระมหากษัตริย์)
2½, 5, 10 และ 20 สตางค์
1 สตางค์
5 และ 10 สตางค์
หนึ่งสลึง สองสลึง และหนึ่งบาท (ไม่ได้ใช้เป็นของแจกงานศพ)
หนึ่งบาท
หนึ่งสลึง และสองสลึง
25 และ 50 สตางค์
20 สตางค์
1, 5, 10 และ 20 สตางค์
5, 10, 25 และ 50 สตางค์
5 และ 10 สตางค์
25 และ 50 สตางค์
1 บาท
1 บาท
5 บาท
5 บาท
5 บาท (เพิ่มขนาดและเปลี่ยนลักษณะขอบ)
25 และ 50 สตางค์
1 บาท (ลดขนาด)
5 บาท (ลดขนาด)
1, 5 และ 10 สตางค์
25 และ 50 สตางค์
1 บาท
5 บาท
10 บาท

โลหะ
ทองแดง
ทองแดง
เงิน
ทองแดง
Ag90Cu10
Cu75Ni25
Cu95Sn4Zn1
Ni 100
Ag90Cu10
Ag80Cu20
Ag65Cu35
Ag65Cu35
Sn90Cu10
Sn90Cu10
Cu91Al9
Cu91Al9
Cu64Ag3Ni23Zn10
Cu75Ni25
Cu75Ni25
Cu75Ni25/Cu
Cu75Ni25/Cu
Cu65Zn35
Cu75Ni25
Cu75Ni25/Cu
Al97.5Mg2.5
Cu92Ni2Al6
Cu75Ni25
Cu75Ni25/Cu
วงนอก Cu75Ni25
วงใน Cu92Ni2Al6

พ.ศ.
2531
2548
2551
2551

ชนิดราคา
5 บาท (เปลี่ยนลวดลายด้านหลัง)
2 บาท
1, 5 และ 10 สตางค์
25 และ 50 สตางค์
1 บาท
25 บาท
10 บาท

โลหะ
Cu75Ni25/Cu
Ni/Fe
Al
Cu/Fe
Ni/Fe
Cu92Ni2Al6
Cu75Ni25/Cu
วงนอก Cu75Ni25
วงใน Cu92Ni2Al6

หมายเหตุ: เหรียญ พ.ศ. 2409 ความหนาลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับเหรียญ พ.ศ. 2408 ทําให้มีเนื้อโลหะ
น้อยกว่าราคาหน้าเหรียญ นับเป็นครั้งแรกที่มีการหย่อนค่าเงินในระบบเงินตราไทย
จากการสืบค้นข้อมูลและสอบถามอดีตเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องกับการออกแบบและกําหนดชนิด
ราคาของเงินตราไทยพบว่า การกําหนดชนิดราคาและลวดลายของเหรียญกษาปณ์ไทยก่อนปี พ.ศ. 2530
ขึ้นกับความพึงพอใจของผู้ปกครองหรือผู้บริหารในแต่ละช่วงเวลาไม่มีหลักเกณฑ์หรือแนวคิดเป็นมาตรฐาน
และไม่มีการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงหรื อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว จึงต้องปรับเปลี่ยนชนิด
ราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญบ่อยครั้ง ชนิดโลหะที่ใช้ผลิตเป็นไปตามสมัยนิยมโดยไม่ได้
ระบุอัตราส่วนผสมที่แน่ชัด การปรับเปลี่ยนขนาดและน้ําหนักของเหรียญชนิดราคาเดียวกันไม่แน่นอนบางครั้ง
ลดบางครั้งเพิ่ม
จนกระทั่ ง ปี พ.ศ. 2419 เริ่ ม มี ก ารระบุ อั ต ราส่ ว นผสมของเนื้ อ โลหะที่ ใ ช้ ผ ลิ ต แต่ ไ ม่ มี
พระราชบัญญัติเงินตรารองรับ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้
ออกพระราชบัญญัติเงินตรา ร.ศ. 122 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2446 ซึ่งมีบทบังคับเรื่องธนบัตรและ
เหรียญกษาปณ์เป็นครั้งแรก ในส่วนของเหรียญกษาปณ์ได้กําหนดให้ระบุลักษณะ ลวดลาย ส่วนผสมและ
น้ําหนักของเหรียญที่จะผลิต การรับแลกเหรียญชํารุด เหรียญปลอม การทําลายและการยกเลิกการใช้เหรียญ
ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2451 มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ท องคํ า ร.ศ. 127 เพื่ อ เปลี่ ย นระบบ
แลกเปลี่ยนเงินตราของไทยจากมาตรฐานโลหะเงินมาอิงมาตราทองคํา ซึ่งกําหนดอัตราคงที่ของเงินบาทตาม
หน่วยน้ําหนักของทองคํา และใช้ร่วมกับระบบทศนิยม โดยกําหนดให้เงิน 1 บาท มีค่าเท่ากับ 100 สตางค์
ในการนี้ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ า อยู่หั ว ได้โ ปรดเกล้ า ฯ ให้ สั่ ง ทํา เหรีย ญทองแดงชนิด ราคา
1 สตางค์ เหรียญนิกเกิลชนิดราคา 5 และ 10 สตางค์ มาจากประเทศเบลเยียม และนําออกใช้หมุนเวียนเมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2451 และสั่งทําเหรียญหนึ่งสลึง สองสลึง และหนึ่งบาท จากประเทศฝรั่งเศส แต่
ไม่ได้ออกใช้เป็นเหรียญกษาปณ์เนื่องจากพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตก่อ นที่จะมีการ
ประกาศใช้เหรียญ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้นําเหรียญเหล่านั้นไปพระราชทานเป็น
เหรียญที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2453 จาก
การเปลี่ยนแปลงข้างต้นนี้ถือได้ว่าเป็นการปฏิรูประบบเงินตราครั้งสําคัญของประเทศไทย
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ผลิตเหรียญบาทเพิ่มเติมหลายครั้ง
เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งแต่ละครั้งได้ระบุปี พ.ศ. ที่ผลิตไว้บนหน้าเหรียญ ทําให้ทราบว่าในสมัยนั้น
การผลิตเหรียญกระทําเป็นครั้งคราวเนื่องจากความต้องการใช้งานมีไม่มากนัก

ในปี พ.ศ. 2461 ราคาโลหะเงินเพิ่มขึ้น จนต้องยุติการผลิ ตเหรียญบาทจากโลหะเงินโดย
เปลี่ยนไปใช้ธนบัตรชนิดราคา 1 บาท ปรับลดขนาดของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 25 และ 50 สตางค์ และ
ได้ปรับลดส่วนผสมอีกหลายครั้งในระยะต่อมา
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2485 ได้ตัดสินใจนําดีบุกมาใช้ผลิตเหรียญชนิดราคา 1, 5, 10 และ
20 สตางค์ แทนเงิน
จากนั้นในปี พ.ศ. 2500 ได้ผลิตเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 1 บาท ออกใช้หมุนเวียนอีกครั้ง
หนึ่ง โดยใช้โลหะผสม Cu64Ag3Ni23Zn10 การที่ผสมโลหะเงินลงไปด้วยในอัตราร้อยละ 3 ทําให้คนส่วน
ใหญ่เรียกเหรียญกษาปณ์รุ่นนี้ว่า “เหรียญกษาปณ์เงิน ” แม้ว่าโดยข้อเท็จจริงการเติมเงินลงไปผสมในเนื้อ
โลหะจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อื่นใดนอกจากสร้างความรู้สึกว่ายังมีคุณค่า และการกระทําดังกล่าวทําให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นโดยไม่จําเป็น ดังนั้น ในปี 2505 จึงเปลี่ยนมาใช้โลหะผสมคิวโปรนิกเกิล ต่อมาได้ปรับ
ลดขนาดและรูปแบบหลายครั้ง และจากการขายตัวทางเศรษฐกิจที่มีมาอย่างต่อเนื่องทําให้การใช้ธนบัตรชนิด
ราคา 5 บาท ซึ่งเป็นธนบัตรชนิดราคาต่ําสุดมีอัตราการหมุนเวียนสูงทําให้อายุการใช้งานสั้นเป็นภาระในการ
ผลิตและทําลายเป็นอย่างมากในปี พ.ศ. 2515 รัฐบาลตัดสินใจออกใช้เหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 5 บาท
แทนธนบัตร ซึ่งมีลักษณะเป็นเหรียญเก้าเหลี่ยมแตกต่างจากเหรียญชนิดอื่น แต่ประสบปัญหาเรื่องการปลอม
แปลงจนต้องถอนคืนออกจากระบบ ในปี พ.ศ. 2520 จึงได้ผลิตเหรียญ 5 บาท โดยใช้โลหะคิวโปรนิกเกิล
สอดไส้ทองแดง จากนั้นได้ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะของเหรียญเรื่อยมาเพื่อความเหมาะสมและลด
ต้นทุนการผลิต จากปัญหาราคาโลหะที่เพิ่มสู งขึ้นและผู้บริโ ภคต้องการเหรียญที่มีขนาดได้มาตรฐานเพื่อ
นําไปใช้กับเครื่องหยอดเหรียญ
ในปี พ.ศ. 2530 กรมธนารักษ์จึงตัดสินใจออกใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่โดยคํานึงถึง
ความต้องการและสามารถในการใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในระยะยาว และนําระบบ Binary decimal
triplets system มาใช้ในการคํานวณเพื่อกําหนดชนิดราคาของเงินตราเป็นครั้งแรก โดยเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียนชุดปี พ.ศ. 2530 มี 8 ชนิดราคา ได้แก่ 1, 5, 10, 25 และ 50 สตางค์ 1, 5 และ 10 บาท ซึ่ง
ใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากเหรียญชนิดราคา 5 บาท มีขนาดและลวดลายด้านหลังใกล้เคียงและ
ซ้ําซ้อนกับเหรียญชนิดราคา 1 บาท ทําให้เกิดความสับสนในการจับจ่ายใช้สอย ในปี พ.ศ. 2531 จึงได้
ปรับเปลี่ยนลวดลายด้านหลังของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 5 บาท
จากการที่กรมธนารักษ์ปรับเปลี่ยนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญบ่อยครั้ง โดยไม่
ถอนคืนเหรียญชุดเดิม จึงมีเหรียญชนิดราคาเดียวกันมากมายหลายชนิดหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ บาง
ชนิดมีขนาดและลวดลายซ้ําซ้อนกับชนิดราคาอื่น ในปี พ.ศ. 2536 จึงได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติเงินตราโดย
กําหนดให้เหรียญแต่ละชนิดราคามีเพียงขนาดเดียวและไม่ให้มีขนาดซ้ําซ้อนกับเหรียญชนิดราคาอื่น ทําให้
ต้องถอนคืนเหรียญที่ผลิตก่อนปี 2530 ทั้งหมดออกจากระบบเศรษฐกิจ

ตารางที่ 2 เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนก่อนการถอนคืน ในปี พ.ศ. 2536
ชนิดราคา
1 สตางค์

5 สตางค์

ภาพเหรียญ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญ

พ.ศ. 2485

เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 1.5 กรัม
โลหะ Sn90Cu10
ขอบ เรียบ กลางเหรียญ มีรูกลม

พ.ศ. 2530

เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 1.9 กรัม
โลหะ Al97.5Mg2.5
ขอบ เรียบ

พ.ศ. 2497

เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 1.25 กรัม
โลหะ Cu91Al9
ขอบ เรียบ

พ.ศ. 2500

ขนาด น้ําหนัก และโลหะเหมือนเดิม
แต่ปรับรายละเอียดลวดลายและเปลี่ยน
ปี พ.ศ. ที่หน้าเหรียญ

พ.ศ. 2530

เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 0.6 กรัม
โลหะ Al97.5Mg2.5
ขอบ เรียบ

10 สตางค์ พ.ศ. 2497

พ.ศ. 2500

เส้นผ่าศูนย์กลาง 17.5 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 1.75 กรัม
โลหะ Cu91Al9
ขอบ เรียบ
ขนาด น้ําหนัก และโลหะเหมือนเดิม แต่
ปรับรายละเอียดลวดลายและเปลี่ยนปี
พ.ศ. ที่หน้าเหรียญ

ชนิดราคา

ภาพเหรียญ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญ

10 สตางค์

พ.ศ. 2530

เส้นผ่าศูนย์กลาง 17.5 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 0.8 กรัม
โลหะ Al97.5Mg2.5
ขอบ เรียบ

25 สตางค์

พ.ศ. 2493

เส้นผ่าศูนย์กลาง 20.5 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 2.5 กรัม
โลหะ Cu91Al9
ขอบ เรียบ

พ.ศ. 2500

ขนาด น้ําหนัก และโลหะเหมือนเดิม
แต่ปรับรายละเอียดลวดลายและเปลี่ยน
ปี พ.ศ. ที่หน้าเหรียญ

พ.ศ. 2520

เส้นผ่าศูนย์กลาง 20.5 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 2.8 กรัม
โลหะ Cu65Zn35
ขอบ เรียบ
ขนาดเท่าเดิม น้ําหนักเปลี่ยนตาม
ค่าความถ่วงจําเพาะของโลหะที่ใช้ผลิต

พ.ศ. 2530

เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 1.9 กรัม
โลหะ Cu92Ni2Al6
ขอบ เฟือง

พ.ศ. 2493

Cu65Zn35 หมองคล้ําง่าย
เส้นผ่าศูนย์กลาง 23 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 4.5 กรัม
โลหะ Cu91Al9
ขอบ เรียบ

50 สตางค์

ชนิดราคา

ภาพเหรียญ

50 สตางค์ พ.ศ. 2500

1 บาท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญ
ขนาด น้ําหนัก และโลหะเหมือนเดิม แต่
ปรับรายละเอียดลวดลายและเปลี่ยนปี
พ.ศ. ที่หน้าเหรียญ

พ.ศ. 2523

เส้นผ่าศูนย์กลาง 23 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 4.9 กรัม
โลหะ Cu65Zn35
ขอบ เรียบ
ขนาดเท่าเดิม น้ําหนักเปลี่ยนตามค่าความ
ถ่วงจําเพาะของโลหะที่ใช้ผลิต

พ.ศ. 2530

เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 2.4 กรัม
โลหะ Cu92Ni2Al6
ขอบ เฟือง
Cu65Zn35 หมองคล้ําง่าย

พ.ศ. 2500

เส้นผ่าศูนย์กลาง 27 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 7.5 กรัม
โลหะ Ag3Ni23Cu64Zn10
ขอบ เฟือง

พ.ศ. 2505

เส้นผ่าศูนย์กลาง 27 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 7.5 กรัม
โลหะ Cu75Ni25
ขอบ เฟือง

พ.ศ. 2517

เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 7 กรัม
โลหะ Cu75Ni25
ขอบ เฟือง

ชนิดราคา
1 บาท

5 บาท

ภาพเหรียญ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญ

พ.ศ. 2520

เหมือนเหรียญ พ.ศ. 2517 เปลี่ยนเฉพาะ
ลวดลาย เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่าเรือ
สุพรรณหงส์สวยงามเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยว

พ.ศ. 2525

เหมือนเหรียญ พ.ศ. 2517 และ 2520
เปลี่ยนเฉพาะลวดลายเนื่องจากผู้บริหาร
เห็นว่าลวดลายของเหรียญควรสื่อถึงชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงให้ใช้รูป
วัดเพื่อสื่อถึงศาสนาพุทธอันเป็นศาสนา
ประจําชาติ

พ.ศ. 2530

เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 3.4 กรัม
โลหะ Cu75Ni25
ขอบเฟือง

พ.ศ. 2515

เส้นผ่าศูนย์กลาง 27 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 9 กรัม
โลหะ Cu75Ni25
ขอบ เก้าเหลี่ยม

พ.ศ. 2520

เส้นผ่าศูนย์กลาง 29.5 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 12 กรัม
โลหะ Cu75Ni25/Cu
ขอบ ตัวหนังสือและตรานกวายุภักษ์

พ.ศ. 2522

เหมือนเหรียญ พ.ศ. 2520 ปรับปรุง
เฉพาะตัวหนังสือและลวดลายที่ขอบ
เหรียญให้ชัดขึ้น

ชนิดราคา
5 บาท

ภาพเหรียญ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญ

พ.ศ. 2525

เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 12 กรัม
โลหะ Cu75Ni25/Cu
ขอบ เฟือง

พ.ศ. 2530

เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 7.5 กรัม
โลหะ Cu75Ni25/Cu
ขอบ เฟือง

พ.ศ. 2531

เหมือนเหรียญ พ.ศ. 2530 เปลี่ยน
ลวดลายให้แตกต่างจากเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียนชนิดราคา 1 บาท รุ่น พ.ศ.
2520

10 บาท พ.ศ. 2531

เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 8.5 กรัม
โลหะ : วงใน Cu92Ni2Al6
วงนอก Cu75Ni25
ขอบ เฟืองสลับเรียบ

หลังจากถอนคืนเหรียญเหล่านี้ออกจากระบบเศรษฐกิจทําให้มีเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนอยู่ใน
ระบบเศรษฐกิจเพีย งชนิดเดียว สามารถหมุนเวียนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งการใช้เพื่อจับจ่ายใช้สอยใน
ชีวิตประจําวันและการใช้งานกันเครื่องหยอดเหรียญ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน
การออกใช้
ยญกษาปณ์
ยนชนิ
ดราคา
2 บาท
การออกใช้
เหรีเยหรีญกษาปณ์
หมุหนมุเวีนยเวีนชนิ
ดราคา
2 บาท
จากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่มีมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้ราคาโลหะในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเหรียญกษาปณ์ จึงมีความ
จําเป็นต้องมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญกษาปณ์หมุนเวี ยนชุดปี พ.ศ.
๒๕๓๐ เพื่อลดต้นทุนการผลิต แต่เนื่องจากเหรียญกษาปณ์ชุด ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีขนาดเล็กมากไม่สามารถลด
ขนาดลงได้อีก ประกอบกับธุรกิจการให้บริการเครื่องหยอดเหรียญขยายตัวอย่างกว้างขวางไปทุกหนแห่งทั่ว

ประเทศ และเหรียญชุดนี้ออกใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้เพียง 10 ปี จึงไม่สมควรที่จะปรับเปลี่ยนใน
ขณะนั้น จึงได้แต่เพียงติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาโลหะและผลกระทบที่มีต่อต้นทุนเหรียญอย่างใกล้ชิด
จนกระทั่ งปี พ.ศ. 2548 ราคาโลหะเพิ่ ม สู ง ขึ้ นมากจนกระทบต่ อ ต้น ทุ น อย่ า งมี นั ยสํ า คั ญ
โดยเฉพาะต้นทุนเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๑ บาท อีกทั้งระบบเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างมากทําให้ปริมาณ
ความต้องการเหรียญเพิ่มขึ้นจนเกินกําลังการผลิตของสํานักกษาปณ์ และพบว่าปริมาณความต้องการเหรียญ
ชนิ ดราคา 1 บาท สูงมากผิดปกติ โดยมีปริมาณมากถึง ประมาณ 56% ของปริมาณเหรีย ญทั้งระบบ
กรมธนารักษ์จึ งได้ตัดสิ นใจออกใช้เหรี ยญกษาปณ์ช นิดราคา 2 บาท เพิ่มเติมในระบบเศรษฐกิจ เพื่อลด
ปริมาณความต้องเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 1 บาท ตามหลักการกําหนดชนิดเงินตราที่กล่าวแล้ว คือ ควรมี
เงินตราชนิดราคา ๒ บาท ระหว่างชนิดราคา ๑ และ ๕ บาท จึงจะสามารถหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และได้พิจารณานําเทคโนโลยีโลหะชุบเคลือบไส้เหล็กมาใช้ในการผลิตเหรียญกษาปณ์ไทยเป็นครั้งแรก
แต่เหรียญชนิดราคา ๒ บาท โลหะไส้เหล็กชุบนิกเกิลที่ออกใหม่นี้ผลิตขึ้นตามแนวคิดการจัดกลุ่มโลหะ โดย
เหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๒ บาท เป็นเหรียญที่อยู่กลุ่มเดียวกับเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๑ และ ๕ บาท จึง
ควรผลิตจากโลหะสีขาว และสามารถกําหนดขนาดของเหรียญเป็น ๒๒ มิลลิเมตร ซึ่งเว้นช่วงไว้แต่ เดิมแล้ว
แต่เนื่องจากประเทศเวียดนามได้ออกใช้เหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๒๐๐ Dong ผลิตจากโลหะไส้เหล็กชุบ
นิกเกิล ขนาด ๒๒ มิลลิเมตรไปก่อนแล้ว ทําให้กรมธนารักษ์ต้องกําหนดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญ
กษาปณ์ชนิดราคาเป็น ๒๑.๗๕ มิลลิเมตร
ตารางที่ 3 รายละเอียดเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 2 บาท
ชนิดราคา
2 บาท

ภาพเหรียญ
พ.ศ. 2548

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 21.75 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 4.4 กรัม
โลหะ Ni/Fe
ขอบ เฟืองสลับเรียบ

การออกใช้
ยญกษาปณ์
มุนยเวี
ปี พ.ศ.
2551
การออกใช้
เหรีเยหรีญกษาปณ์
หมุนหเวี
นชุยดนชุปี ดพ.ศ.
2551
จากปัญหาราคาโลหะที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนราคาโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญบาง
ชนิดราคามีมูลค่าเกินราคาหน้าเหรียญ และจากปัญหาความสับสนในการแยกความแตกต่างระหว่างเหรียญ
กษาปณ์ชนิดราคา 1 และ 2 บาท ซึ่งออกใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กรมธนารักษ์จึงตัดสินใจทบทวนเพื่อกําหนด
ชนิดราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญใหม่ทั้งระบบ และนําเหรียญกษาปณ์หมุนเวีบนชุด
ใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2551 จํานวน 9 ชนิดราคา ได้แก่ชนิดราคา 10 บาท 5 บาท 2 บาท
1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ แต่ปัจจุบันใช้หมุนเวียนจริงเพียง 6
ชนิดราคา คือ 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ และ 25 สตางค์ สําหรับเหรียญกษาปณ์ชนิด
ราคา 10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ ปัจจุบันผลิตชนิดราคาละ ๑๐,๐๐๐ เหรียญ สําหรับใช้จัดทําเป็น

ผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่ายเป็นของที่ระลึก ในการเผยแพร่ชนิดราคาเหรียญกษาปณ์ หมุนเวียนของประเทศไทย
และนําโลหะชุบเคลือบไส้เหล็กมาใช้ในการผลิต 3 ชนิดราคา โดยเหรียญ แต่ละชนิดราคามีรายละเอียดและ
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้
ตารางที่ 4 รายละเอียดเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดปี พ.ศ. 2551
ชนิดราคา
(บาท)

โลหะ

ขนาด ศ.ก.
(มิลลิเมตร)

น้้าหนัก
(กรัม)

๑๐

วงนอก: คิวโปรนิกเกิล
วงใน: อลูมิเนียมบรอนซ์

26

8.5

๕

คิวโปรนิกเกิลสอดไส้
ทองแดง

๒๔

๖.๐

๒

อลูมิเนียมบรอนซ์

๒๑.๗๕

๔

๑

ไส้เหล็กชุบนิกเกิล

๒๐

๓

๐.๕๐

ไส้เหล็กชุบทองแดง

๑๘

๒.๔

๐.๒๕

ไส้เหล็กชุบทองแดง

๑๖

๑.๙

๐.๑๐

อลูมิเนียม

๑๗.๕

๐.๘๐

๐.๐๕

อลูมิเนียม

๑๖.๕

๐.๖๐

๐.๐๑

อลูมิเนียม

๑๕.๐

๐.๕๐

หมายเหตุ: ในระบบเศรษฐกิจมีเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดเดิมหมุนเวียนอยู่ด้วย

ลักษณะเหรียญ

กระบวนการออกใช้
ยญกษาปณ์
ยนของไทย
กระบวนการออกใช้
เหรีเยหรีญกษาปณ์
หมุหนมุเวีนยเวีนของไทย
ในการออกใช้ เ หรี ย ญชุ ด ใหม่ แ ต่ ล ะครั้ ง ต้ อ งใช้ เ วลาเตรี ย มการอย่ า งน้ อ ย 3 ปี เ นื่ อ งจากมี
รายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินงานหลายขั้นตอน ดังนี้
1. การเตรี ย มการ โดยการศึกษา ทดลอง และกําหนดรายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะของ
เหรี ยญตามแนวทางที่กําหนด เพื่อนําเสนอกรมธนารักษ์และคณะกรรมการวางแผนเหรียญ แม้ว่าสํ านัก
กษาปณ์จะได้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่และติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มต้นทุนเหรียญอยู่ตลอดเวลา แต่
เมื่อมีการตัดสินใจที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญจะต้องมีการ
ทบทวนชนิดราคา กําหนดขนาด คัดเลือกชนิดโลหะ ลักษณะขอบ เทคนิคพิเศษ จัดทําตัวอย่าง พิจารณา
ความเหมาะสมด้านต้นทุน จัดทําโครงการ และสรุปข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางความเป็นไปได้ทั้งหมด
เพื่อนํ าเสนอกรมธนารั กษ์พิจ ารณา รวมทั้งการกําหนดวิธี การดํ าเนิน การกั บเหรี ยญชุด เดิม หากเห็ นว่ า
เหมาะสมก็จะนําเข้าหารือในคณะกรรมวางแผน เพื่อขอความเห็นชอบในการดําเนินโครงการในลําดับต่อไป
2. แต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานร่ ว มระหว่ า ภาครั ฐ และภาคประชาชน เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น จาก
ประชาชน ผู้ให้บริการผ่านเครื่องหยอดเหรียญ ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวข้อง ผู้ผลิตเครื่องหยอดเหรียญ ฯลฯ เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจ ระดมความคิดเห็น และรับข้อเสนอแนะ
ต่างๆ มาดําเนินการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม รวมทั้งการทําตัวอย่างเหรียญที่เป็นทางเลือกให้ผู้ผลิตเครื่อง
หยอดเหรี ย ญไปตรวจสอบและทดลองใช้ง าน (ในห้ องปฏิบัติก าร) ให้ คนตาบอดทดลองใช้เหรียญเพื่อ ดู
ความสามารถในการแยกความแตกต่างของเหรียญ และประชาชนทั่วไปเพื่อสอบถามความคิดเห็น
3. จัดทําผลการศึกษาด้านเทคนิคและเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้ฉบับสมบูรณ์ เพื่อประกอบการ
พิจารณาติดสินใจของผู้บริหารในระดับต่างๆ ในการดําเนินการโครงการให้ประสบความสําเร็จตามลําดับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ เมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการในขั้นต่อไปให้ ตรวจสอบว่าเหรียญที่จะ
ออกใช้มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซ้ําซ้อนกับเหรียญของประเทศอื่นหรือไม่ กับ Coin Registration
Office (CRO) ซึ่งปัจจุบันโรงกษาปณ์ประเทศฝรั่งเศสทําหน้าที่เป็นนายทะเบียน
4. จัดทํารูปแบบเหรียญและนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญ
ที่ระลึกพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบ
5. จัดทําโครงการเสนอกระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
6. ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตรูปแบบเหรียญ
7. จัดทําร่างกฎกระทรวงเสนอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเรื่องเรื่องให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาร่างกฎกระทรวง ประชุมตรวจร่างกฎกระทรวง
8. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้กระทรวงการคลังเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรงการคลังลงนาม และส่งไป
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
9. ดําเนินการผลิต ซึ่งดําเนินการตามแผนจัดหาวัตถุดิบและเหรียญตัวเปล่าที่ได้กําหนดไว้ ซึ่ง
หากถอนเหรียญชุดเดิมออกจากระบบเศรษฐกิจจะต้องผลิตเหรียญสํารองให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณ
การจ่ายแลก และจ่ายแลกเหรียญให้กับผู้บริการเครื่องหยอดเหรี ยญเพื่อนําไป Calibrate เครื่องฯ ภายใต้
เงือนไขที่กําหนด (ใช้เพื่อ Calibrate เครื่องเท่านั้น) โดยลงนามเป็นหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน
10. ประชาสัมพันธ์ ซึ่งดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อให้ประชาชนทราบความ
เคลื่อนไหว แต่จะทําถี่และมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนคุ้นเคยไม่สับสนเมื่อนําเหรียญชุดใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

รวมทั้งประชุมผู้ใช้เหรียญรายใหญ่เพื่อทราบกําหนดการต่างๆ รวมทั้งวันเวลาที่จะนําเหรียญชุดใหม่ออกใช้
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และการดําเนินการกับเหรียญชุดเดิม
11. นําเหรียญกษาปณ์ชุดใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และดําเนินการกับเหรียญชุดเดิมตามแผนที่
กําหนดไว้ รวมทั้งส่งข้อมูลของเหรียญขุดใหม่ไปลงทะเบียนกับ Coin Registration Office เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความซ้ําซ้อนกับเหรียญของประเทศอื่นในอนาคต
าหนดรายละเอี
ลักษณะเฉพาะของเหรี
ยญกษาปณ์
การก้การก้
าหนดรายละเอี
ยดคุยณดคุลักณษณะเฉพาะของเหรี
ยญกษาปณ์
หมุนหเวีมุยนนเวียน
1. สิ่ ง ส้ า คัญ ที่ ต้ อ งพิ จ ารณา เพื่ อให้ ไ ด้ เ หรีย ญที่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ กํา หนดตามกฎหมาย มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน และตระหนักถึงผลกระทบด้านต่างๆ ที่จะอาจจะเกิดขึ้น มี ข้อควรพิจารณา
ดังนี้
๑.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเหรียญกษาปณ์เป็นเงิน ตราที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย
นั่นคือ ต้องมีกฎหมายมารองรับเหรียญกษาปณ์ที่ผลิต ดังนั้น การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
เหรียญจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่กําหนด เช่น ในกรณีของเหรียญกษาปณ์ไทยจะต้องผลิตให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2536 อย่างไรก็ตาม หากเหรียญที่ต้องการออกใช้มีลักษณะไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้างต้นก็สามารถ
ที่จะปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติให้สามารถรองรับเหรียญกษาปณ์นั้นได้ตามเหตุผลและความจําเป็นที่อ้าง
ถึง และเหรียญกษาปณ์ทุกประเภทและชนิดราคาต้องออกกฎกระทรวงรองรับ รวมทั้งการนําความกราบ
บังคมทูลเพื่อขอพระบรมราชานุญาตในการกําหนดลวดลายบนหน้าเหรียญก่อนส่งสํานักงานกฤษฎี กาเพื่อ
ออกกฎกระทรวง เหล่านี้เป็นต้น
๑.๒ ความสามารถด้านการผลิ ต เทคนิคที่นํามาใช้เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือการเพิ่ม
ความสามารถในการแยกความแตกต่างของเหรียญ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ต้องเหมาะกับการผลิตเหรียญ
เป็นจํานวนมาก (Mass production) รวมทั้งความสามารถด้านเทคนิคในการทําเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น จานบังคับเหรียญ ดวงตรา เป็นต้น
๑.๓ วัตถุประสงค์การใช้งาน เนื่องจากการคัดเลือกชนิดโลหะและการกําหนดรายละเอียด
ทางเทคนิคหลายประการส่งผลกระทบต่อการใช้งานในเครื่องหยอดเหรียญ ดังนั้น หากต้องใช้งานเครื่อง
หยอดเหรียญ การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญต้องพิจารณาถึงข้อจํากัดนั้นด้วย ซึ่งการ
พิจาณาคัดเลือกโลหะและการกําหนดรายละเอี ยดด้านเทคนิคต้องให้เกิดความประหยัดสูงสุด รวมทั้งในกรณี
ที่เหรียญมีมูลค่าน้อยเมื่อจ่ายออกไปแล้วคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นคุณค่า ทําให้การหมุนเวียนเป็นแบบทางเดียว
ในกรณีเช่นนี้อาจต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการผลิต (ยกเลิกการผลิตชนิดราคานั้นๆ)
๑.๔ ต้นทุนที่ใช้ในการผลิต แม้ว่าเหรียญกษาปณ์จะผลิตขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
จับจ่ายใช้สอยให้กับประชาชนในระดับหน่วยย่อย เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยสะดวก
ราบรื่น แต่เพื่อไม่ให้เกิดภาระกับงบประมาณแผ่นดินรายได้โดยรวมจากการจ่ายแลกควรสูงกว่าต้นทุนการ
ผลิต และเนื่องจากการเปลี่ยนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญหรือการออกเหรียญชนิดใหม่กระทบ
ต่อธุรกิจการให้บริการผ่านเครื่องหยอดเหรียญซึ่งมีจํานวนมาก และติดตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่ง
ต้องปรับแต่งระบบการตรวจสอบของเครื่องเหล่านั้นให้สามารถรับเหรียญที่ออกใช้ใหม่ จําเป็นต้องใช้ทั้งเวลา
และค่าใช้จ่ายมาก การออกใช้เหรียญชนิดใหม่หรือการปรับเปลี่ยนเหรียญเดิมควรทิ้งเวลาให้ห่างกันไม่น้อย
กว่า 20 ปี ประชาชนและผู้ให้บริ การเครื่องหยอดเหรียญจึงจะยอมรับได้ ดังนั้นการพิจารณากําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญจึงมีความเหมาะสมทั้งในปั จจุบันที่มีต้นทุนเหมาะสมไม่จูงใจให้เกิด

การปลอมแปลง และไม่เกิดปัญหาต้นทุนการผลิตเกินราคาหน้าเหรียญจนทําให้ เกิดภาระขาดทุนหรือราคา
โลหะมีมูลค่าเกินราคาหน้าเหรียญจนเกิดแรงจูงใจที่ทําให้ประชาชนนําโลหะที่ใช้ในการผลิตไปหลอมเพื่อใช้
ประโยชน์อย่างอื่นในอนาคต
๑.๕ ความสามารถในการป้องกันการปลอมแปลง ทั้งการใช้หมุนเวียนตามปกติและการใช้
งานกับเครื่องหยอดเหรียญ ซึ่งสถานการณ์ในประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปลอมแปลงค่อนข้างสูง ที่
ผ่านมาพบการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 1, 5 และ 10 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้หมุนเวียน
ตามปกติ และพบการผลิตเป็นเหรียญตัวเปล่าไปใช้กับเครื่องหยอดเหรียญ ซึ่งเป็นกระทําเฉพาะจุด กิจกรรม
ขนาดเล็ก สามารถที่ตรวจสอบและแก้ไขได้ แต่ที่เป็นปัญหามากสุดคือกรณีการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์
ชนิดราคา 5 บาท รูปทรงเก้าเหลี่ยม ที่ผลิตจากโลหะผสมคิวโปรนิกเกิลซึ่งเป็นโลหะสีขาวล้วน โดยการลอก
ลายจากเหรีย ญจริ งมาเป็น ต้น แบบในการหล่อฉีดด้วยโลหะตะกั่ว ผสมดีบุก จนทําให้ ต้องถอนคืนเหรียญ
ดังกล่าวออกจากระบบเศรษฐกิจ
๑.6 ความทนทานต่อการสึกหรอ (Wear resistance) เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนมีการ
สึ ก หรอจากการใช้ งานตามปกติ เนื่ อ งจากเกิด การขั ดสี ระหว่า งเหรี ย ญด้ ว ยกัน และระหว่า งเหรี ยญกั บ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่ องนั บเหรียญ เครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติ เป็นต้น อายุการใช้งานของ
เหรียญจึงมีความสัมพันธ์กับประเภทของโลหะที่ใช้ผลิต จํานวนครั้งและสภาพแวดล้อมของการใช้หมุนเวียน
ความสูงของลวดลายและขอบเหรียญ ซึ่งโลหะที่มีค่าความแข็งมากจะมีความทนทานต่อการสึกหรอสูง ค่า
ความแข็งจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อถูกขึ้นรูปเย็นจากการตีตรา ซึ่งการเพิ่มของค่าความแข็งของโลหะผสมจะมากกว่า
การเพิ่มของค่าความแข็งของโลหะบริสุทธิ์อันเนื่องมาจากการขัดขวางการเกิด Plastic deformation ของ
โลหะที่นํามาผสม สําหรับการวัดอัตราการสึกหรอของเหรียญสามารถวัดได้โดยการเปรียบเทียบน้ําหนักของ
เหรียญที่ลดลงในช่วงเวลาหนึ่ง หรือการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยการเร่งปฏิกิริยาในสภาพแวดล้อมที่
เทียบเคียงกับสภาพความเป็นจริง
๑.7 ความทนทานต่อการกัดกร่อน (Corrosion resistance) เป็นคุณสมบัติของโลหะที่
สามารถทนทานจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนในอากาศ การสัมผัสกับสารเคมี และความชื้น
ขณะใช้งาน อัตราเร็วในการกัดกร่อนของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนขึ้นกับชนิดของโลหะที่ใช้ผลิต อุณหภูมิ
ความชื้นในบรรยากาศ การสัมผัสสารเคมี ระยะเวลาที่สัมผัสกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ การมีสิ่งสกปรกหรือรอย
ที่เกิดจากการขัดสีบนผิวเหรียญ และสภาพแวดล้อมในการหมุนเวียนเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ใช้หมุนเวียน
ในประเทศที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นจะถูกกัดกร่อนเร็วกว่าเหรียญที่ใช้หมุนเวียนในประเทศที่อากาศแห้ง
อุณหภูมิปานกลาง และความชื้นต่ํา ปัญหาการกัดกร่อนของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนส่วนใหญ่ พบว่าเกิดจาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทําให้เหรียญเกิดการหมองคล้ํา สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกับเหรียญที่ ผลิตจากโลหะผสม
ทองแดง
๑.8 ความเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากเหรียญเป็นเงินตราของประเทศ จึงต้องออกแบบ
ลวดลายให้โดยเด่นที่แสดงถึงความเป็นชาตินั้นๆ อีกทั้งเหรียญแต่ละชนิดราคาก็ต้องมีความโดดเด่นแตกต่าง
จากเหรียญชนิดราคาอื่นอย่างเห็นได้ชัด เพื่อความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยและการตรวจสอบสัญญาณใน
เครื่องหยอดเหรียญ
๑.9 การยอมรับจากประชาชน เป็นสิ่งสําคัญที่สุด ซึ่งการที่ประชาชนจะเกิดการยอมรั บ
ต่อเมื่ อเข้า ใจเหตุผ ลความจํ าเป็ น มีสี สั นสวยงามน่าใช้ส มเป็นเงิ นตราของประเทศ มี ขนาดและน้ํ าหนั ก
เหมาะสม สามารถหยิบจับได้ง่าย ไม่เป็นภาระในการพกพามากเกินไป สามารถแยกความแตกต่างของเหรียญ

แต่ละชนิดราคาได้ง่ายเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอย และเกิดปัญหาการปลอมแปลงทั้งการใช้
งานตามปกติและการใช้งานกับเครื่องหยอกเหรียญ
๑.๑0 ความปลอดภัยในการใช้งาน โลหะที่นํามาใช้ผลิตเหรียญกษาปณ์ต้องไม่เป็น อันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ใช้เหรียญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเหรียญซึ่งต้อง
สัมผัสเหรียญเป็นประจํา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในกระบวนการผลิต เช่น นิกเกิลที่ทําให้เกิด การแพ้นิกเกิล (Nickel
angelic) ซึ่งมีอาการเป็นผื่น คัน บางประเทศจึงหลีกเลี่ยงที่จะนํานิกเกิลมาใช้ในการผลิตเหรียญกษาปณ์
โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปซึ่งเห็นได้จากเหรียญยูโรที่ไม่มีการนํานิกเกิลมาใช้เป็นส่วนผสม และโลหะที่มี
สังกะสีเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากสังกะสีที่หลอมละลายระเหยเป็นไอโลหะซึ่งมีพิษต่อร่างกาย แม้ว่าจะมี
ระบบบําบัดที่ดีแต่ก็มีความเสี่ยงที่พนักงานจะได้รับสารระเหยดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจําเป็นจึงควร
หลีกเลี่ยงการใช้โลหะที่มีสังกะสีเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น
๑.๑1 ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีมาตรฐานและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามา
ควบคุมการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก เนื่องจากประชาชนมีการตื่นตัวและตระหนัก
เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตเหรียญกษาปณ์จึงต้องคํานึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมด้วย แม้ว่าจะมีการบําบัดหรือเปลี่ยนสภาพไม่ให้เกิดอันตราย แต่ความต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บ
และทําลายก็ยังมีอยู่ จึงควรเลือกใช้โลหะที่มีกากของเสียจากกระบวนการผลิตน้อยที่สุด และหลีกเลี่ยงการใช้
โลหะหนักที่มีพิษร้ายแรง เช่น ตะกั่ว พลวง เป็นต้น รวมทั้งกระบวนการผลิตที่ต้องใช้สารเคมีเป็นจํานวนมาก
เช่นเหรียญชุบเคลือบไส้เหล็ก โดยเฉพาะการบวนการที่ใช้ Cyanide เป็นส่วนประกอบ แม้ว่าจะมีระบบกําจัด
ที่มีประสิทธิภาพ แต่หากเกิดการรั่วไหลจะเกิดปัญหาที่ร้ายแรงตามมาได้
๑.๑2 แหล่งวัตถุดิบ เนื่องจากเงินตราเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
แหล่งผลิตจึงต้องมีมากพอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนเหรียญ และการแข่งขันด้านราคาในการจัดหา
หากเป็นไปได้ควรมีแหล่งผลิตในประเทศเพื่อความมั่นคงหากเกิดภาวะสงคราม ซึ่งเป็นปัญหาในการขนส่ง
โดยเฉพาะเงินตราของประเทศ
๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญกษาปณ์ เพื่อให้ได้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่มี
ลักษณะเป็นไปตามความต้องการและข้อกําหนดข้างต้นในการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนจะต้องดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ การกําหนดชนิดราคา โดยใช้หลัก Binary decimal triplets system ในการคํานวณ
๒.๒ จัดกลุ่มเหรียญ หากเหรียญที่ผลิตมีมากกว่า 5 ชนิด ควรแบ่งเหรียญออกเป็นกลุ่มๆ
เพื่อความสะดวกในการคัดเลือกโลหะที่ใช้ผลิตให้สอดคล้องกับราคาหน้าเหรียญและวัตถุประสงค์การใช้งาน
เนื่องจากการใช้โลหะเดียวผลิตทุกเหรียญทําให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น เหรียญบางชนิดไม่ได้นําไปใช้กับ
เครื่องหยอดเหรียญหากใช้โลหะประเภทเดียวกับชนิดที่ใช้กับเครื่องหยอดเหรียญจะทําให้ต้นทุนการผลิตสูง
เกินจําเป็น หรือถ้าราคาหน้าเหรียญต่างกันมากประชาชนอาจปลอมแปลงโดยนําเหรียญจะชนิดราคาต่ําไป
หลอมเป็นชนิดราคาสูงทั้งเพื่อผลิตเหรียญปลอมสําหรับใช้หมุนเวียน และนําไปใช้กับเครื่องหยอดเหรียญ
นอกจากนั้นการจัดเหรียญเป็นกลุ่มยังช่วยให้สามารถกําหนดขนาดของเหรียญซ้อนทับระหว่างขนาดของ
เหรียญกลุ่มอื่นได้ (Overlap) ทําให้เหรียญที่กําหนดมีขนาดไม่เล็กและใหญ่จนเกินไป และระยะห่างระหว่าง
ขนาดของเหรียญแต่ละชนิดราคามีมากพอที่จะทําให้สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน เช่น เหรียญยู
โร โดยเหรียญ 1, 5 และ 10 ยูโรเซ็นต์ ใช้โลหะกลุ่มสีแดง เหรียญ 10, 20 และ 50 ยูโรเซ็นต์ ใช้โลหะกลุ่ม
สีเหลือง (สีทอง) 1 และ 2 ยูโร ใช้โลหะสองสี เหล่านี้เป็นต้น

๒.๓ การกํ า หนดขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง แม้ ว่ า จากผลการศึ ก ษาจะให้ กํ า หนดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญได้เล็กสุดที่ขนาด 15 มิลลิเมตร และสูงสุดได้ถึง 33 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นช่วง
แนะนําที่สามารถยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องกําหนดคุณสมบัติอย่างอื่นให้รองรับด้วยจึงจะสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น น้ําหนัก ความหนา เป็นต้น หากเหรียญกําหนดให้เล็ก บาง และเบา จะเกิดความไม่
สะดวกในการหยิบจับเพื่อใช้งานจริง และหากเหรียญมีขนาดเกิน 30 มิลลิเมตร หนา และหนัก ย่อมเป็น
ภาระในการพกพา การกําหนดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญในความเป็นจริงจึงมีช่วงที่แคบกว่าที่เครื่อง
หยอดเหรียญสามารถรองรับได้ และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญกลุ่มเดียวกัน ควรห่างกันประมาณ
2.5-3.0 มิลลิเมตร หากน้อยกว่านี้จะทําให้เกิดปัญหาการแยกความแตกต่างของเหรียญ อย่างเช่นเหรียญ
กษาปณ์ของไทยกลุ่มสีเดียวกันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางห่างกันเพียง 2 มิลลิเมตร ทําให้การแยกความแตกต่าง
ระหว่าง 25 และ 50 สตางค์ 1, 2 (สีขาว) และ 5 บาท มีปัญหา เป็นต้น และไม่ได้นําหลักการกําหนดกลุ่ม
สีมาใช้ประโยชน์ในการกําหนดขนาดของเหรียญ
๒.๔ ชนิดโลหะ โดยการพิจาณาชนิดโลหะให้เหมาะกับกลุ่มเหรียญ โดยปกติจะกําหนดให้มีสี
ที่แตกต่างกัน และคํานึงถึงต้นทุนและวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสําคัญโดยเฉพาะการใช้งานกับเครื่องหยอด
เหรียญ ความทนทานต่อการหมองคล้ํา สีสันเงางาม ดูมีคุณค่าสมเป็นเงินตราของประเทศ และอื่นๆ ตามที่
กล่าวแล้ว นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาถึงความสามารถในการผลิตเป็นเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน กล่าวคือ ต้อง
มีคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลที่เหมาะสมทั้งการนําไปใช้เป็นเหรียญกษาปณ์และการผลิต
ได้แก่ ความแข็งแรง (Strength) โลหะที่มีความแข็งแรงสูงสามารถต้านรับแรงที่มากระทําได้มาก ทําให้
กระบวนการขึ้นรูปต้องใช้แรงกระทําที่สูง ส่งผลกระทบต่อการสึกหรอของเครื่องจักรและอุปกรณ์ แต่ถ้าความ
แข็งแรงมีค่าต่ํา การคงรูปจะไม่ดีและมีความทนทานในการสึกหรอต่ํา ความแข็ง (Hardness) คือ แรงต้าน
ของโลหะต่อการเกิด Plastic deformation ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวัสดุได้รับแรงเค้นมากพอที่จะทําให้เกิดการเสีย
รูปร่างอย่างถาวร เป็นคุณสมบัติเด่นของโลหะที่เป็นประโยชน์ในการขึ้นรูปอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการกด การรีด
การทุบ การดึง หรือการตีตรา ทั้งนี้ โลหะที่ใช้ในการผลิตเหรียญกษาปณ์ต้องมีค่าความแข็งไม่ต่ําจนเกินไปจน
กระทบต่อการคงรูปของลวดลายบนผิวเหรียญและการทนทานต่อการสึกหรอ แต่ต้องไม่สูงจนเกินไปเพราะจะ
ทําให้ขึ้นรูปยากและดวงตรามีอายุการใช้งานสั้น Yield strength เป็นค่าความแข็งแรงที่ต้านทานความเค้น
(แรงต่อพื้นที)่ สูงสุดที่ทําให้วัสดุเสียรูปร่างอย่างถาวร ซึ่งปกติต้องมีค่าต่ําเพื่อลดแรงกดในการตีตรา แต่ก็ต้อง
สู ง พอที่ จ ะทํ า ให้ เ หรี ย ญสามารถทนทานต่ อ การสึ ก หรอได้ ดี เพื่ อ ยื ด อายุ ก ารใช้ ง านของเหรี ย ญ Work
hardening เป็นขนาดของงานที่กระทําต่อโลหะ ซึ่งควรมีค่าต่ําเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเหรียญตัวเปล่าและการตีตรา และมีค่าทางแม่เ หล็กและไฟฟ้า เหมาะที่จ ะนําเหรียญ
นั ้น ไปใช้ก ับ เครื ่อ งหยอดเหรีย ญ เป็ น เอกลั ก ษณ์ และมี ค่ า แตกต่ า งจากโลหะอื่ น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ที่
เครื่องตรวจสอบจะสามารถแยกความแตกต่างได้ โดยเฉพาะโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญกษาปณ์ชนิดที่มีราคาหน้า
เหรียญสูง ๆ เพื่อให้สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น โลหะที่ใช้ในการผลิ ต
เหรียญกษาปณ์ส่วนใหญ่จะเป็นโลหะผสมของโลหะหลายชนิดเพื่อให้ได้ค่าทางแม่เหล็กและไฟฟ้าแตกต่างจาก
โลหะอื่นที่มีใช้อยู่ทั่วไปในท้องตลาด และต้องคํานึงถึงมูลค่าของโลหะที่ได้จากการนํากลับมาใช้ใหม่ด้วย
(Recycle) แม้ว่าเหรียญกษาปณ์จะเป็นเงินตราที่ผลิตขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยของ
ประชาชนโดยไม่มุ่งหวังกําไรโดยเฉพาะในสมัยโบราณที่ใช้ทองคําและเงินผลิตเป็นเงินตรา มูลค่าของเหรียญ
จะเท่ากับมูลค่าของทองคําและเงินที่ใช้ในการผลิต แต่เมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้นมี การคํานึงถึงความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจเนื่องจากรัฐต้องสิ้นเปลืองเงินทุนเป็นจํานวนมากในการผลิตเหรียญกษาปณ์ และสามารถ
นําเงินส่วนเกินไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ในการผลิตเหรียญกษาปณ์โดยทั่วไปจึงนิยมเลือกใช้โลหะที่มีมูลค่า

ประมาณ 40 % ของราคาหน้าเหรียญ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงและควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ให้เกินราคา
หน้าเหรียญ แต่เมื่อเทคโนโลยีการผลิตเจริญก้าวหน้าขึ้น สามารถใช้เทคนิคการผลิตช่วยป้องกันการปลอม
แปลง จึงนิยมใช้โลหะที่มีต้นทุนต่ําสุดโดยที่เหรียญยังคงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนําโลหะคิว
โปรนิกเกิลสอดไส้ทองแดงและโลหะสองสีมาใช้ในการผลิตเหรียญชนิดราคาสูง ซึ่งมูลค่าโลหะต่ํากว่า 40 %
ของราคาหน้าเหรียญ จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าโลหะที่ใช้ผ ลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนต้องประกอบด้ว ย
คุณสมบัติหลายประการ ในการคัดเลือกโลหะเพื่อใช้ผลิตเหรียญกษาปณ์แต่ละชนิดราคาจึงต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบตามกลุ่มชนิดราคาของเหรียญ เนื่องจากเหรียญกษาปณ์แต่ละกลุ่มมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน
การเลือกโลหะที่มีคุณสมบัติดีเลิศโดยไม่คํานึงถึงความเหมาะสมในการใช้งานจะทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการผลิต
สูงเกินความจําเป็น หรือเลือกโลหะที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต มีสีสันไม่สวยงาม หมอง
คล้ํ า ง่ า ย หรื อ ปลอมแปลงได้ ง่ า ยก็ จ ะทํ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการผลิ ต ประชาชนไม่ ย อมรั บ หรื อ เกิ ด ความ
ระส่ําระสายทางเศรษฐกิจ ในที่นี้จะได้รวบรวมคุณสมบัติที่สําคัญของโลหะที่ใช้ในการผลิตเหรียญกษาปณ์
เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและสะดวกในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
ตารางที่ 5 คุณสมบัติของโลหะที่นิยมน้ามาใช้ผลิตเหรียญกษาปณ์
โลหะ
สีแดง
ทองแดง
ไส้เหล็กชุบทองแดง
ทองแดงสอดไส้อลูมิเนียม
ไส้สังกะสีชุบทองแดง
สีเหลือง
ทองเหลือง
อลูมิเนียมบรอนซ์
นิกเกิลบรอนซ์
นอดิกโกลด์
ไส้เหล็กชุบทองเหลือง
ไส้เหล็กชุบบรอนซ์
ไส้สังกะสีชุบบรอนซ์
สีขาว
นิกเกิล
คิวโปรนิกเกิล
Stainless steel
Nickel silver
อลูมิเนียม
ไส้เหล็กชุบนิกเกิล

ความคงทน
การสึกหรอ การกัดกร่อน

การตีตรา

การใช้งานกับ
เครื่องหยอดเหรียญ

1
1
1
1

1
1
1
1

4
3
2
2

1
1
1
1

1
3
3
3
1
1
1

2
3
3
3
2
2
2

4
3
3
4
3
3
2

2
3
3
3
1
1
1

4
4
4
2
1
4

4
3
3
2
1
4

3
4
1
1
4
3

3
3
3
3
1
3

โลหะ

ความคงทน
การสึกหรอ การกัดกร่อน
1
2

การตีตรา

การใช้งานกับ
เครื่องหยอดเหรียญ

White bronze plated
2
1
steel
Composite
โลหะสองสี (Bi-metal)
*
*
*
4
โลหะสอดไส้ (Clad)
*
*
2
4
หมายเหตุ : 1. 4 – ดีมาก
3 – ดี
2 – พอใช้ 1 – ไม่ดี
2. * ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโลหะที่ใช้เป็นส่วนประกอบ
3. ความหนาของโลหะส่วนที่เคลือบของเหรียญไส้เหล็กควรมากกว่า 35 ไมครอน
๒.๕ รูปทรง ที่กล่าวมาพูดถึงในกรณีของเหรียญกลมแบนซึ่งนิยมผลิตโดยทั่วไป เนื่องจาก
เป็นเหรียญที่ผลิตได้ง่าย และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้งานกับเครื่องหยอดเหรียญมากที่สุด อย่างไรก็
ตาม มีการใช้เหรียญรูปทรงอื่นๆ ในหลายประเทศ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตและการแยก
ความแตกต่างของเหรียญ โดยเฉพาะการผลิตเหรียญชนิดราคาที่ไม่ใช้หมุนเวียน หรือใช้หมุนเวียนแต่ไม่ใช้กับ
เครื่องหยอดเหรียญ โดยเฉพาะการผลิตเหรียญของไทยซึ่งมีมากถึง 9 ชนิดราคา โดยเหรียญกษาปณ์ชนิด
ราคา 1, 5 และ 10 สตางค์ ไม่ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งผลิตเพียงปีละ 1,0000 เหรียญต่อชนิด
ราคา เพื่อจัดทําแผงเหรียญของสํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในการเผยแพร่เงินตราไทยเท่านั้น เหรียญ
กษาปณ์ชนิดราคา 25 และ 50 สตางค์ ไม่ได้ใช้งานกับเครื่องหยอดเหรียญ สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงเพื่อ
ความสะดวกในการแยกความแตกต่างของเหรียญ
ตารางที่ 6 ตัวอย่างรูปทรงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
รายการ
1. รูปทรงสี่เหลี่ยม

ชนิดราคา
1 เซน

ประเทศ
อินเดีย

2. เจ็ดเหลี่ยม

1 gourde

สาธารณรัฐเฮติ

รายการ
3. เก้าเหลี่ยม

ชนิดราคา
5 บาท

4. หลายเหลี่ยม

2 ดอลล่าร์

5. ดอกไม้

6. รูกลางเหรียญ

7. หลายเหลี่ยมและสองสี

5. ดอกไม้

ประเทศ
ประเทศไทย

ฮ่องกง

5 ลารีมัลดีฟส์

หมู่เกาะมัลดีฟส์

5 เยน

ญี่ปุ่น

500 ลีโอน

สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนี

5 ลารีมัลดีฟส์

หมู่เกาะมัลดีฟส์

หมายเหตุ หากออกแบบมุมให้รัศมีค วามโค้งกว้างมากพอ สามารถใช้ตัวเปล่ากลมในการตีตราได้ ยกเว้น
เหรียญรูปทรงสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมจําเป็นต้องใช้ตัวเปล่าลักษณะเดียวกับเหรียญกษาปณ์
และต้องออกแบบอุปกรณ์สํารับป้อนเหรียญเข้าเครื่องตีตราให้เหมาะสม
๒.6 ลักษณะขอบเหรียญ ซึ่งโดยปกติจะเป็นตัวกําหนดรูปทรงของเหรียญ อย่างไรก็ตาม
บริเวณขอบเหรียญมีเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการแยกความแตกต่างของเหรียญและป้องกันการปลอม
แปลง เช่น ขอบเรียบ เฟืองหยาบ เฟืองละเอียด เฟืองเอียง เฟืองสลับเรียบ ร่อง หยัก ตัวหนังสือ สัญลักษณ์
เฟืองและตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ ฯลฯ

ภาพที่ 1 ลักษณะขอบเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
๒.7 ความหนาขอบ ขอบเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนแต่ละด้านต้องสูงกว่าลวดลายเล็กน้อย
เพื่อป้ องกันการสึกหรอของลวดลายบนหน้าเหรียญขณะใช้งาน และต้องไม่สูงเกินไปจนส่ งผลกระทบต่อ
คุณภาพการตีตราและอายุการใช้งานของดวงตรา ซึ่งกรณีของเหรียญสําเร็จค่าความหนาขอบคือค่าความหนา
โดยรวมของเหรียญ อย่างไรก็ตาม ในการกําหนดเบื้องต้นนี้เป็นการตรวจสอบค่าความหนาโดยประมาณ
เนื่องจากค่าความหนาขึ้นกับขนาดและน้ําหนักที่กําหนด เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านการผลิตและการใช้
งานเท่านั้น
๒.8 พิกัดควบคุมหรือค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด (Tolerance) ขึ้นกับความสามารถด้านการผลิต
ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเหรียญตัวเปล่าจนถึงเหรียญสําเร็จ เช่น การรีดในปัจจุบันมีค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เกิน
0.02 มิล ลิเมตร ส่งผลต่อพิกัดควบคุมความหนาและน้ําหนักเหรียญ ความสามารถในการทําจานบังคับ
เหรียญและชนิดของจานบังคับส่งผลต่อการควบคุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดของโลหะ
ไส้เหล็กสูงกว่าเหรียญโลหะเนื้อเดียวขึ้นกับความสามารถในขั้นตอนการชุบเคลือบ ซึ่งค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดของ
น้ําหนักเหรียญจะต้องกําหนดให้เหมาะสม และต้องตระหนักด้วยว่ามีความสัมพันธ์กับการกําหนดคุ ณสมบัติ
ของเหรียญชํารุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตระราชบัญญัติเงินตรา 2501 ที่ระบุว่า “เหรียญกษาปณ์ที่สึกหรอไป
ตามธรรมดาจนมีน้ําหนักลดลงเกินกว่าสองเท่าครึ่งของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด เป็นเหรียญชํารุด” และเพื่อให้
ได้เหรียญที่มีคุณภาพสม่ําเสมอและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบจํานวนเหรียญจากการนับบรรจุซึ่งส่วน
ใหญ่จะบรรจุถุงละ 100 เหรียญ จะระบุค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดน้ําหนักเหรียญจํานวน 100 เหรียญไว้ด้วย
เท่ากับจํานวนน้ําหนักของเหรียญ 1 เหรียญ ซึ่งการตรวจสอบซ้ําโดยการชั่งน้ําหนักจะสามารถบ่งบอกถึงที่
เหรียญขาดจํานวนได้ตั้งแต่ 1 เหรียญขึ้นไป พิกัดควบคุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและในปัจจุบันที่สอดคล้องกับ

การทํางานของเครื่องหยอดเหรียญไม่เกิน ±0.1 มิลลิเมตร น้ําหนักไม่เกิน 1% ของน้ําหนักเหรียญ ทั้งนี้ต้อง
พิจ ารณาขนาดและความหนาของเหรี ย ญควบคู่ไปด้ว ย โดยสามารถคํานวณให้ เหมาะสมได้โ ดยใช้ห ลั ก
วิศวกรรมโดยทั่วไป
๒.9 ลวดลาย เป็นลักษณะที่สําคัญอย่างหนึ่งของเหรียญ นอกจากแสดงถึงงานศิลปะที่
งดงามแล้ว ลวดลายของเหรียญจะบ่งบอกเอกลักษณ์ที่สําคัญของชาติเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของชาตินั้น
และชนิดราคาของเหรียญ โดยส่วนใหญ่ด้านหน้าเหรียญจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์
ประธานาธิบดี บุคคลสําคัญ หรือสัญลักษณ์ประจําประเทศ และเป็นภาพเหมือนกับทุกชนิดราคา ซึ่งจะทําให้
เกิดข้อจํากัดในการแยกความแตกต่างของเหรียญที่จะต้องพิจาณาคุณสมบัติอื่นให้เหมาะสมเพื่อช่วยในการ
แยกความแตกต่างของเหรียญให้สังเกตเห็นได้โดยง่าย ส่วนด้านหลังมีตัวเลขบอกชนิดราคาของเหรียญซึ่งส่วน
ใหญ่จะเน้นให้ตัวเลขบอกชนิดราคาให้มีขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้ใช้เหรียญสังเกตเห็นราคาได้โดยง่าย ชื่อประเทศ
และลวดลายซึ่งแต่ละชนิดราคาจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม มีหลายประเทศที่ด้านหลังเหรียญ
เน้นตัวเลขบอกชนิดราคาโดยไม่มีลวดลายของเหรียญแต่อย่างใด นอกจากลวดลายสําคัญที่ต้องมีแล้วจะต้อง
พิจาณาถึงลักษณะรูปแบบของเหรียญและเทคนิคพิเศษอื่นที่ใช้ป้องกันการปลอมแปลงประกอบด้วย เพื่อให้
ลวดลายทั้งหมดผสมกลมกลืนได้อย่างลงตัว เพื่อคงความงามทางด้านศิลปะไว้อย่างครบถ้วย และสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.10 เทคนิคพิเศษ การออกแบบลวดลายของเหรียญนอกจากจะมีลักษณะตามที่กล่าวแล้ว
ปัจจุบันนิยมจัดให้มีเทคนิคหรือลวดลายพิเศษไว้ด้วย แต่ต้องจัดวางหรือกําหนดตําแหน่งให้ผสมกลมกลืน เพื่อ
ความสวยงามและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการปลอมแปลง หลากหลายวิธี เช่น
 ขอบตัวหนังสือ (Edge lettering) ซึ่งขอบเหรียญจะต้องหนาเพียงพอที่จะพิมพ์
ตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ที่ต้องการ หากเป็นข้อความภาษาไทยจะมีปัญหาเพราะมีสระและวรรณยุกต์ทั้ง
ด้านบนและด้านล่าง ทําให้ต้องผลิตเหรียญขอบหนามากเกินไป ทั้งนี้ สามารถใช้สัญลักษณ์แทนได้ การใช้
เทคนิคนี้จะต้องกล่อมตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ที่เหรียญตัวเปล่าก่อนนํามาตีตรา ซึ่งการกล่อมตัวหนังสือและ
สัญลักษณ์จะทําให้ขนาดของตัวเปล่าเล็กลง และโลหะที่ใช้ผลิตได้ดีต้องแข็งพอสมควร หากเนื้อนิ่มเกินไปจะ
ทําให้รูปทรงของตัวหนังสือและสัญลักษณ์เสียการคงรูป ขาดความสวยงาม เช่น การใช้โลหะคิวโปรนิกเกิล
สอดไส้ทองแดงไม่เหมาะสมเพราะเนื้อทองแดงนิ่มทําให้ข้อความบิดเบี้ยวไปจากเดิมและไม่คมชัด จนต้อง
ยกเลิกในที่สุด และทําให้สินเปลืองค่าใช้จ่ายจากการกล่อมข้างเหรียญสองครั้ง
 ทําจุดไข่ปลาหรือตัวหนังสือในร่องของขอบเหรียญ
 ภาพแฝง (Latent Feature) โดยการออกแบบลวดลายให้สามารถมองเห็นภาพที่
แตกต่างเมื่อเอียงทํามุมในการมองแตกต่างกัน (Syria 5 ปอนด์) แต่เนื่องจากลวดลายบางมากเป็นนาโนเมตร
ทําให้มีอายุการใช้งานสั้น เมื่อเหรียญใช้งานได้ 5-10 ปี ต้องเก็บคืนเนื่องจากลวดลายลบเลือนจนประชาชน
ไม่สามารถมองเห็นว่าเป็นเหรียญจริงหรือปลอม

ภาพที่ 2 ลักษณะของ Latent image บนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

 การทําเป็นร่องเล็กๆ (Fine Engraving)

คล้ายกับเส้นเล็กๆ ที่พิมพ์ในธนบัตร

(เหรียญเนเธอร์แลนด์)

ภาพที่ 3 ลักษณะลายเส้นที่ใช้ป้องกันการปลอมแปลง
 จุดเล็กๆ (Micro dots) เป็นจุดขนาดเล็ก อาจออกแบบเป็นสัญลั กษณ์พิเศษหรือ
เป็นส่วนประกอบของลวดลายก็ได้ โดยกําหนดตําแหน่งให้เหมาะสม กลมกลืน กับลวดลายของเหรียญ

ภาพที่ 4 ลักษณะเหรียญที่ใช้ Microdot
 พิมพ์ลายสี เพื่อให้เหรียญที่ได้มีลักษณะโดยเด่น สวยงาม และมีลักษณะแตกต่าง
จากเหรียญของประเทศอื่น เป็นเทคนิคใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษาทดลอง และออกใช้หมุนเวียนเป็นชุด
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่ระลึกในประเทศแคนาดา

ภาพที่ 5 เหรียญพิมพ์สี
 เทคนิคอื่นๆ เป็นการผสมผสานหลายเทคนิคเข้าด้วยกัน เพื่อให้ยากต่อการปลอม
แปลง ตลอดจนการทําพื้นผิวเหรียญแบบต่าง ได้แก่ ลายเส้นขนาดเล็ก ผิวส้ม ผิวขรุขระ ฯลฯ

ภาพที่ 6 เทคนิคแบบผสมผสานเพื่อป้องกันการปลอมแปลง
5.3 การจัดทําข้อกําหนดในกฎกระทรวง เป็นการออกกฎหมายเพื่อประกาศให้ประชาชน
รับทราบว่าเงินตราของรัฐบาลไทยมีลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งต้องระบุรายละเอียดที่ประชาชนสัมผัสได้ในทุกมิติ
ให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนสังเกตเห็นข้อแตกต่างระหว่างเหรียญจริงและเหรียญปลอมได้โดยง่าย รวมทั้ง การ
ระบุค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดโดยเฉพาะขนาดและน้ําหนักซึ่งต้องใช้ในการบ่งชี้ความชํารุดบกพร่องของเหรียญ
กษาปณ์ โดยจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับชนิดโลหะ เช่น โลหะสีขาว (ไส้เหล็กชุบนิกเกิล) ระบุส่ วนผสม
ของโลหะหลัก ไส้เหล็กมีเหล็กร้อยละ ๙๙ ± ๑ นิกเกิลส่วนที่เคลือบร้อยละ ๙๙ ± ๑ ลักษณะของลวดลายทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง รวมทั้งชนิดและลักษณะของขอบเหรียญ เช่น เป็นเฟืองจักรมีจํานวน ๑๐๔ ฟันเฟือง
เป็นต้น ซึ่งต้องใช้ข้อความที่รัดกุม ชัดเจน เข้าใจง่าย ให้เท่าที่จําเป็นและไม่ทําให้ประชาชนเกิดความสับสน
ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง เช่น ความหนาส่วนที่เคลือบ สารปนเปื้อนในเนื้อโลหะ ความหนาเหรียญ
ความกลม ความเรียบ เป็นต้น
5.4 การจัดทําข้อกําหนดด้านเทคนิค เพื่อควบคุมคุณภาพของเหรียญให้ สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นสาเหตุที่ทําเกิดปัญหาในการผลิต เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพการผลิตและ
เป็นข้อกําหนดในการจัดซื้อเหรียญกษาปณ์สําเร็จรูป เช่น ความหนาส่วนที่เคลือบ ชนิดและร้อยละของสาร
ปนเปื้อน ความกลม ความเรียบ เป็ นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการศึกษาทดลองเกี่ยวกับความสามารถ
ด้านการผลิตและประสิทธิภาพการใช้งานโดยเฉพาะการป้องกันการปลอมแปลง
กระบวนการผลิตตเหรี
เหรียยญกษาปณ์
ญกษาปณ์
กระบวนการผลิ
เพื่อเป็นพื้นฐานในการทําความเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการผลิตเหรียญ
กษาปณ์ชุบเคลือบไส้เหล็กที่จะผู้ขอรับการประเมินจึงจะกล่าวถึงกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์โดยทั่วไป
พอสังเขป
ดังนี้
1. การผลิตเหรียญตัวเปล่า ซึ่งก็คือแผ่นโลหะที่ยังไม่มีลวดลายบนหน้าเหรียญ โดยจะต้องมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค สอดคล้องกับชนิดโลหะและเหรียญสําเร็จที่จะผลิต ซึ่ง มีขั้นตอน
การผลิตที่สําคัญ ดังนี้
๑.๑ การหลอมและหล่อโลหะ (Melting and casting) เพื่อปรับส่วนผสมของโลหะให้
เป็นไปตามที่กําหนด และจัดทําเป็นแท่งโลหะที่มีขนาดความกว้างสอดคล้องกับกระบวนการรีดและตัดตัวใน
ลําดับถัดไปการรีดแผ่นโลหะ (Rolling) นําแท่งโลหะที่ได้จากการหลอมและหล่อมารีดลดความหนาจนได้แผ่น
โลหะที่มผี ิวเรียบเงางาม และมีค่าความหนารวมทั้งพิกัดควบคุมเท่ากับความหนาของเหรียญตัวเปล่าที่กําหนด
1.2 การตัดตัว (Blanking) นําแผ่นโลหะที่ได้มาตัดตัว เพื่อให้ได้เหรียญตัวเปล่าที่มีขนาด
และพิกัดความคุมตามที่กําหนด ซึ่งจะสอดคล้องกับน้ําหนักของเหรียญที่กําหนดหรือได้เหรียญตัวเปล่าที่มี
น้ําหนักอยู่ในพิกัดควบคุม

1.3 การกล่อมข้างหรือยกขอบเหรียญ (Rimming) มีหลายรูปทรงขึ้นกับลักษณะของขอบ
เหรียญสําเร็จ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ขอบเหรียญสําเร็จมีความสมบูรณ์คมชัด และไม่มีเนื้อโลหะส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่ง
จะทําให้ขอบเหรียญมีความคมคม ทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เหรียญ ถุงบรรจุเหรียญฉีกขาด หรือทําหน้าให้ผิว
เหรียญเกิดรอนขีดข่วนหรือตําหนิจากการขัดสีของขอบเหรียญหนึ่งกับหน้าเหรียญอื่นๆ ระหว่างการนับบรรจุ
และการขนย้าย นอกจากนี้อาจทําเป็นตัวหนังสือ ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ ที่ขอบเหรียญได้ด้วย
1.4 การอบอ่อน (Annealing) เป็นการนําเหรียญตัวเปล่ามาให้ความร้อนภายใต้การควบคุม
บรรยากาศเพื่อป้องกันผิวโลหะให้สะอาดเกิดคราบ Oxide น้อยสุด ทําให้เนื้อโลหะอ่อนตัวหรือปรับเปลี่ยน
โครงสร้างภายในของเนื้อโลหะให้มีความเหมาะสมในการตีตราขึ้นรูป โดยอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบ
อ่อนขึ้นกับขนาดและชนิดโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญตัวเปล่า
1.5 การล้างทําความสะอาดและการอบแห้ง นําเหรียญตัวเปล่าที่ผ่านการอบอ่อนมาล้าง
ด้วยน้ํา สารละลายกรดและสารเคมี เพื่อขจัดคราบน้ํามัน คราบเขม่า และสิ่งสกปรกบนพื้นผิวเหรียญตัวเปล่า
แล้วอบให้แห้ง
2. การผลิตดวงตราหรือแม่พิมพ์ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อ ถ่ายทอดลวดลายลงบนหน้า
เหรียญ และเพื่อให้ดวงตราที่มีอายุการใช้งานได้นาน และเหรียญที่ตีตราได้มีลวดลายคมชัด ในการจัดทํา
แม่แบบและแม่ตราต้องมีการวิเคราะห์ ข้อมูล เช่น ขนาดของเหรียญสํ าเร็จ ชนิดของเหรียญตัว เปล่ าซึ่ ง
คุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกัน เช่น ความเหนียว ความแข็ง ความหนา เป็นต้น จึงต้องมีการร่วมหารือ
กันกับหน่วยงานผลิตอื่นเพื่อกําหนดค่าท้องกระทะของแม่ตรา ความสูงของลวดลาย ความกว้างของขอบ
เหรียญ ฯลฯ ให้เหมาะสม เพื่อให้ดวงตราที่ผลิตสามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการ
ผลิตที่สําคัญดังนี้
๒.๑ การออกแบบ ลวดลายด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญ โดยคํานึงถึงความถูกต้อง
สวยงาม และรายละเอียดด้านเทคนิคที่สัมพันธ์กับกระบวนการผลิต โดยรูปแบบจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะบุคคลหรือผู้บริหารระดับสูงสุดของประเทศ ซึ่งในกรณีของเหรียญกษาปณ์ประเทศไทยลวดลาย
ด้านหน้าจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่
ปรึกษาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก เมื่อแบบผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว จึง
นําขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
2.2 การปั้ น แบบ เมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตรูปแบบแล้ว จึ งทําการปั้นแบบด้ว ยดิน
น้ํามันให้ มีขนาดประมาณ ๕-๘ เท่าของเหรียญจริง นําไปหล่อ เป็น แม่แบบปูนปลาสเตอร์และตกแต่งให้
เรียบร้อยโดยเทแม่แบบปูนปลาสเตอร์กลับไปกลับมา ๒-๓ ครั้ง จนได้แม่แบบที่มีลวดลายคมชัดสมบูรณ์ ก่อน
นําไปหล่อแบบพิมพ์ยางซิลิโคน และหล่อแม่แบบอีพ๊อกซี่เพื่อใช้สําหรับการย่อลาย ทั้งนี้ ในปัจจุบันอาจแสกน
ลวดลายและสร้างแม่แบบด้ายเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องปั้นแบบก็ได้ขึ้นกับความสูงต่ําของลวดลายและ
ชนิดของเหรียญ
๒.3 การผลิตแม่ตรา ปัจจุบันมีหลายวิธี ได้แก่ การสร้างแม่แบบเหรียญในคอมพิวเตอร์แล้ว
แกะเป็นแม่ลายลงด้วยเครื่องแกะลวดลายที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) หรือนําแม่แบบปูนพลาสเตอร์แส
กนเข้าเครื่องแกะ CNC หรือนําแม่แบบอีพ๊อกซี่ไปเข้าเครื่องย่อลาย (Engraving machine) เพื่อย่อลายลงบน
แท่งเหล็กให้ได้ขนาดเท่าเหรียญจริง แท่งเหล็กที่ได้เรียกว่า “แม่ย่อลาย” หรือ “แม่ตรา” (Master dies)
จากนั้นนําแม่ย่อลายไปตบแต่งลวดลาย กลึง ชุบแข็ง และถอนลวดลาย (อัดด้วยแรงกดสูง) ลงบนแท่งเหล็ก
ทรงแหลม (หุ่นแหลม) ได้ “แม่ลายลง” (Matrix) นําไปตกแต่ง กลึง ชุบแข็ง และถอนใหม่ได้ “แม่ลายขึ้น”
เรียกว่า “แม่ถอน” (Master punch)

๒.๔ การผลิตดวงตรา นําแม่ถอนที่ได้ไปถอนทําดวงตรา (Working dies)ด้วยวิธีการและ
เครื่องจักรเดียวกันกับการถอนทําแม่ลายลงและแม่ตรา จากนั้นนําดวงตราไปกลึงให้ได้ขนาดที่จะใส่ประกอบ
กับเครื่องตีตรา ชุบแข็งขัดผิวหน้าและชุบเคลือบผิวหน้าแบบ PVD เพื่อยืดอายุการใช้งานของดวงตรา ซึ่งอายุ
การใช้งานของดวงตราเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและกําลังการผลิต
3. การผลิตจานบังคับเหรียญ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบที่ใช้คู่กับดวงตราในการตีตราเหรียญ
กษาปณ์ เพื่อบังคับเหรียญให้อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมในการตีตรา ควบคุมขนาดเหรียญ และลักษณะขอบ
เช่น ขอบเรียบ เฟือง เฟืองสลับเรียบ หยัก ฯลฯ
4. การตีตรา เพื่อถ่ายทอดลวดลายจากดวงตราลงบนเหรียญตัวเปล่า หลังจากได้ดวงตราแล้ว
โดยนําดวงตราประกอบเข้ากับเครื่องตีตรา แล้วผ่านเหรียญตัวเปล่าเข้าเครื่องตีตรา ตีตราเหรียญด้วยแรงกดที่
แตกต่างกันขึ้นกับประเภทของเหรียญ
5. การนับบรรจุ โดยจะต้องกําหนดวิธีการและจํานวนเหรียญที่บรรจุให้สอดคล้องกับชนิดราคา
เหรียญ ความต้องการของผู้ใช้เหรียญ ความสะดวกในการขนย้ายและจ่ายแลก และต้นทุน

