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คํานํา 

พิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทยประกอบดวยอาคารจัดแสดงซ่ึงเคยเปนวังท่ีประทับของ
บุคคลท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร จํานวน 2 อาคาร ไดแก วังบางขุนพรหม และวังเทวะเวสม  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย ตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม เมื่อ
วันท่ี 9 มกราคม 2536 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมา
ทรงเปดตําหนักใหญ วังเทวะเวสม เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2547  

ภายในพิพิธภัณฑจัดแสดงเร่ืองราวเก่ียวกับเงินตราไทย ประวัติศาสตรและบทบาทหนาท่ี
ธนาคารกลางของประเทศ ตลอดจนเร่ืองราวของวังบางขุนพรหมและวังเทวะเวสม เพื่อใหสาธารณชน
ไดมีโอกาสศึกษาเรียนรู และชื่นชมวัตถุจัดแสดงท่ีทรงคุณคาในอาคารโบราณ ซ่ึงเปนมรดกสําคัญของ
ชาติ พิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดจัดทําหนังสือขึ้น เพ่ือใหผูเยี่ยมชมเรียนรูถึงเร่ืองราวใน
ประวัติศาสตรผานการชมวัตถุท่ีพิพิธภัณฑนํามาจัดแสดงและสามารถเลือกชมไดตามอัธยาศัย 

หนังสือชมพิพิธภัณฑเลมน้ี ไดสรรเลือกวัตถุชิ้นเดน เพ่ือเปนสื่อในการบอกเลาเร่ืองราวของวัตถุ
แตละชิ้นใหเห็นถึง ประวัติความเปนมา สภาพเศรษฐกิจในสมัยตางๆ และลักษณะเดนของวัตถุ หากผู
เย่ียมชมตองการศึกษาคนควารายละเอียดเพ่ิมขึ้น สามารถสืบคนเพ่ิมเติมไดจากสื่อมัลติมีเดีย เชน 
คอมพิวเตอร และวีดีทัศน ท่ีติดต้ังตามจุดตางๆ ในหองจัดแสดง นอกจากนี้ พิพิธภัณฑไดจัดใหมีหอง
สําหรับศึกษาคนควา คือ หองเปดโลกการเรียนรู ซ่ึงรวบรวมหนังสือท่ีเก่ียวของไวจํานวนหน่ึง  

รูปแบบการนําชมท่ีเปดโอกาสใหผูเยี่ยมชมสามารถเขาชมพิพิธภัณฑตามอัธยาศัย เปนอีก
รูปแบบหนึ่งท่ีพิพิธภัณฑขยายโอกาสใหผูเยี่ยมชมเขาถึงพิพิธภัณฑไดงายขึ้น อยางไรก็ตาม หนังสือชม
พิพิธภัณฑเลมนี้พิพิธภัณฑจัดทําขึ้นเปนเอกสารทดลองใชงาน เพื่อเปดรับขอแนะนําจากผูเยี่ยมชม
ตลอดจนขอคิดเห็นตาง ๆ เพ่ือท่ีพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทยจะไดนําไปปรับปรุงหนังสือให
สมบูรณ  และตรงกับความตองการของผูเยี่ยมชมตอไป 

พิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทยหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมน้ี จะเปนประโยชนกับผู
เย่ียมชมท่ีจะไดรับความรูและไดรูจักพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทยไดมากขึ้น และหวังวาจะไดรับ
คําแนะนําจากทานเพื่อนํามาปรับปรุงหนังสือกอนจัดพิมพฉบับจริง ตอไป 

 
นางสุภาวดี ปุณศรี 

ผูอํานวยการ พิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย 
        12 พฤษภาคม 2554 
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Foreword 
 The Museum of the Bank of Thailand consists of two exhibition halls, 
which, in the past, served as the residences of two important members of the Thai 
royal family.  They are the Bangkhumpromand Devavesm Palaces.  Their 
Majesties King Bhumibol Adyulyadej and Queen Sirikit presided over the opening 
ceremony of the Museum, which took place in the Grand Hall of 
BangkhumpromPalace on January 9th, 1993, and Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn opened the Museum in the Grand Hall of Devavesm 
Palace on November 27th, 2004.  
 The Museum exhibits stories about the Thai currency, the history and role 
of the Bank of Thailand (BOT), as well as an historical account of the 
Bangkhumpromand Dvasvesm Palaces that will enable the public to learn about 
and appreciate the value of the objects, which represent part of the country’s 
heritage, and are on display in the two historic buildings.  For this reason, the 
Museum has decided to publish this book, Thai History Through 100 Objects, that 
will narrate the history of the people living in Thai territory, dating back over 
25,000 years, through 100 of the Bank’s collected items displayed in the Museum. 
 The book will take readers back in time to witness, through innovative and 
creative items, how human beings lived in the past.  All of the objects were 
designed with meticulous care so that they were not only functional but could be 
appreciated and, subsequently, collected.  The Museum’s 100 selected items will 
mirror the social and economic conditions of different periods in human history.  
They range from tools that humans used to eke out their living, earthenware from 
the Pre-historical Age and beads and coins used as the medium of exchange to the 
banknotes that are in circulation nowadays.  Each is considered to be one of the 
Museum’s masterpieces. 
 The 100 pieces from our cultural heritage are presented in chronological 
order so as to tell the history and way of life of people of different periods.  They 
are not only important in themselves but also reflect their relationship with the 
social milieu, suggesting their role in society.  For example, a Dvaravati coin, 
inscribed with the Pallava alphabet, indicates that the area known as Thailand 
today was the location of the Kingdom of Dvaravati; the change from the use of 
bullet money to pressed coins reflects the expansion of Imperialism in this area 
and also the increase in the volume of trade that changed the Thai monetary 
system from producing money by hand to using machinery.  
 The history depicted in each item exhibited will enable readers to gain 
access to and understand the civilizations of the past.  All the items are able to 
link historical facts to the present. By presenting both  knowledge of and images 
from the past this book is an interesting history that is proud to present and we 
hope that readers will be able to take pride in the collected items, which are 
examples of the country’s valuable possessions.  
 Mrs.Supawadee Punsri 
 Director of the Bank of Thailand Museum 
 12 May /2011 
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การจัดแสดงในพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย 

ชั้นลาง  

โซน 1  

จัดแสดงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตร เงินตราในดินแดนสุวรรณภูมิ และ
วิวัฒนาการเงินตราไทยจนเปนเหรียญกษาปณไทยในปจจุบัน โบราณวัตถุท่ีพบในประเทศไทยโดยเฉพาะ
บริเวณแถบภาคอีสาน แสดงใหเห็นวากอนยุคประวัติศาสตรมีมนุษยรวมตัวกันต้ังเปนชุมชน และชุมชน
ดังกลาวไมไดอยูโดดเด่ียว แตมีการติดตอแลกเปลี่ยนสินคาระหวางชุมชนและกับดินแดนไกลโพน วัตถุท่ี
พบและมีชื่อเสียงไดแก หมอบานเชียง  ลูกปดบานเชียง ลูกปดหินคารเนเลียน  นอกจากน้ียังพบ
โบราณวัตถุชวงยุคตนประวัติศาสตรแถบภาคกลาง   ท่ีทุกคนควรรูจัก คือ ตะเกียงโรมันซ่ึงมีผูคนพบท่ี
เมืองพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี เหรียญตางประเทศยุคแรก ๆ  โดยในโซนนีม้ีการจัดแสดงสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนท่ีมีอายุรวมสมัยเดียวกันอีกดวย เชน เหรียญนกฮูก (เหรียญโบราณของกรีก) และเหรียญลิเดีย 
ท่ีผลิตมาราว 600 ปกอนคริสตศักราช ในสมัยของพระเจาแผนดินแหงอาณาจักรลิเดีย (Lydia) นอกจากนี้
ยังจัดแสดงส่ือกลางการแลกเปลี่ยนท่ีมีขนาดใหญ และมีน้ําหนักมากท่ีสุดในโลกคือ เงินเฟ  

เมื่อกาวสูยุคประวัติศาสตร มีอาณาจักรโบราณเกิดขึ้นบนดินแดนสุวรรณภูมิ เชน อาณาจักรทวารวดี 
อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรลานนา อาณาจักรลานชาง เปนตน อาณาจักรโบราณดังกลาวมีเงินตราของ
ตนเอง เชน เหรียญตราพระอาทิตย-ศรีวัตสะ เหรียญตราสังข-ศรีวัตสะ เหรียญตราภัทรปฏะ-ศรีวัตสะ 
เหรียญตราแมวัว-ลูกวัว เหรียญตราปูรณะฆฏะ  เหรียญลวปุระ  เงินดอกจันทน  เงินนโม เปนตน และ
เมื่ออาณาจักรรัฐไทยต้ังขึ้นบนดินแดนสุวรรณภูมิ รวมสมัยกับอาณาจักรลานนาและอาณาจักรลานชาง 
ตางก็มีเงินตราของตนเอง สําหรับอาณาลานนา มีเงินตราท่ีเปนท่ีรูจักกันดีคือ เงินเจียง เงินทอก เงินไซซี  
สวนอาณาจักรลานชาง มีเงินตราท่ีรูจักกันดีเชนกันคือ เงินฮอย  เงินลาด      

สําหรับเงินตราไทยท่ีมีกําเนิดในสมัยอาณาจักรสุโขทัยและท่ีไทยเราใชเปนเงินตราหลักกันเปนเวลา
ยาวนาน  และมีเอกลักษณอันโดดเดน เงินตรานี้เรียกกันวาเงินพดดวง  มีการซ่ึงใชตอเนื่องมาจนถึงสมัย
รัชกาลท่ี 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร ซ่ึงในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีพัฒนาการของเงินตราท่ีเรียกกันในปจจุบันวา
เหรียญกษาปณโดยเร่ิมจากเหรียญเมืองไท ท่ีมีกําเนิดในสมัยรัชกาลท่ี 3 เหรียญนี้เปนเพียงเหรียญ
ตัวอยางเพราะรัชกาลท่ี 3  ไมโปรดจึงไมไดดําเนินการผลิตตอ  ในสมัยรัชกาลท่ี 4 มีการนําเงินตรา
ตางประเทศมาใชในไทย โดยตอกตราพระแสงจักร-พระมหามงกุฎ ตราประจําพระองคของรัชกาลท่ี 4 
บนเหรียญเพ่ือใหนาเช่ือถือ และในสมัยนี้ยังมีการผลิตเหรียญกษาปณไทยเพื่อใชหมุนเวียนในประเทศ
จวบจนถึงปจจุบัน เหรียญกษาปณหมุนเวียนมีการผลิตหลายรัชกาลและหลายรุน นอกจากนี้ก็ยังมีการ
ใชหอยเบ้ียเปนสื่อกลางในการแลกเปล่ียนต้ังแตสมัยโบราณจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 4 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 มี
การใชปแทนเงินตราในระยะหน่ึงดวย  
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จัดแสดงวิวัฒนาการของการใชเงินกระดาษในระบบเงินตราไทยต้ังแต หมาย ใบพระราชทานเงินตรา 
อัฐกระดาษ บัตรธนาคาร ต๋ัวเงินกระดาษ หรือเงินกระดาษหลวง มาจนถึงธนบัตรท่ีใชกันอยูทุกวันน้ี 

ในหองนี้ผูชมจะไดรูจักเงินกระดาษชนิดแรกท่ีพิมพในวังหลวง ไมไกลจากท่ีบรรทมของรัชกาลท่ี 4  เงิน
กระดาษท่ีสั่งพิมพมาจากประเทศเยอรมนี แตไมไดออกใช ส่ิงท่ีสะดุดตาในหองนี้คือ กลุมของทองคํา
แทงซ่ึงเปนทองคําแทงท่ีเคยใชเปนทุนสํารองเงินตรา แตปจจุบันไดมีการไถถอนมาจัดแสดง รวมท้ังผูชม
จะไดชมธนบัตรแบบตาง ๆ ซ่ึงแตละแบบมีเอกลักษณเฉพาะตัวนับต้ังแตธนบัตรแบบหนึ่งท่ีออกใชในป 
2445 คือธนบัตรชนิดราคา        5 บาท จากนั้นชมธนบัตรท่ีมีการแกราคา ธนบัตรแบบท่ีมีพระบรม
ฉายาลักษณปรากฏบนธนบัตรเปนคร้ังแรก  ธนบัตรชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีมีฉายาแปลก ๆ  ชวนให
ติดตามชม เชน ธนบัตรกงเต็ก ธนบัตรไวทุกข ธนบัตรแบบบุก ธนบัตรไทยถีบ และธนบัตรท่ีมีรูปราง
หนาตาเหมือนดอลลารอเมริกัน 

สําหรับธนบัตรสมัยรัชกาลปจจุบัน ผูชมจะไดพบกับธนบัตรท่ีพิมพแลวไมไดนําออกใช บัตรธนาคารใบ
แรกท่ีมีการออกใช  ธนบัตรแบบแรกท่ีพิมพโดยโรงพิมพธนบัตรแหงประเทศไทย ธนบัตรชนิดราคา 50 
บาทท่ีผลิตดวยวัสดุท่ีเรียกกันวา “โพลีเมอร” และปจจุบันไมมีการหมุนเวียนใชในทองตลาดแลว 
สําหรับธนบัตรอีกสองใบท่ีไมควรพลาดการชมคือ ธนบัตรชนิดราคาสูงสุดในประวัติศาสตรการออกใช
ธนบัตร คือ ธนบัตรท่ีระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรสและวันบรมราชาภิเษก
ครบ 50 ป ชนิดราคา 500000 บาทซ่ึงจําหนายในราคา 1,000,000 บาท และธนบัตร 72 พรรษา 
สมเด็จพระราชินีท่ีมีรูปทรงเปนแบบแนวต้ังแลดูสะดุดตา 

ชั้นบน  
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ผูชมจะไดรูจักประวัติศาสตรของธนาคารแหงประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น โดยผานวัตถุจัดแสดงตาง ๆ  
ไดแก กุญแจทอง (จําลอง) ท่ีใชในพิธเีปดธนาคารแหงประเทศไทย  เหรียญเปดธนาคารแหงประเทศ
ไทย รวมท้ังพบกับวัตถุท่ีเปนตัวแทนความภาคภูมิใจของพนักงานธนาคารแหงประเทศไทยทุกคน คือ 
สมุดลงพระปรมาภิไธยของในหลวงรัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9  เมื่อคร้ังเสด็จมาเยี่ยมธนาคาร ซ่ึงถือ
เปนเกียรติสูงสุดของธนาคาร  นอกจากประวัติศาสตรของธนาคารแลว ผูชมยังไดพบกับวัตถุท่ีเกิดข้ึน
จากเหตุการณสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน บัตรชวยชาติ พันธบัตรทองคํา เหรียญคาสิโน รวมท้ังวัตถุท่ี
เหลือจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีหาชมไดยาก ในหองจัดแสดงนี้ท่ีเดียว คือ หีบใสธนบัตร  และส่ิง
สุดทายท่ีผูชมพบเห็นแลวจะรูสึกชื่นชมเชนเดียวกับพนักงานธนาคารแหงประเทศไทยท่ีปฏิบัติงานให
ธนาคารมาจนครบ 20 – 40 ป โดยมีตัวแทนของท่ีระลึกแหงการทํางานนานคือ เหรียญท่ีระลึกแหงการ
ทํางานนาน 20 ป  ซ่ึงเหรียญท่ีจัดแสดงนี้เปนเหรียญรุนแรก ท่ีพิพิธภัณฑไดรับมอบจากพนักงานรุนแรก
ของธนาคารแหงประเทศไทย 

โซน 4  

ในหองนี้ผูชมสามารถเรียนรูพระปรีชาสามารถของทูนกระหมอมบริพัตรในดานตาง ๆ ในหองบริพัตร 
จากวัตถุท่ีทําใหระลึกถึงพระองค คือ โนตเพลงลายพระหัตถ ตํารากลวยไม และไดพบกับฉลองพระองค
ครุยเนติบัณฑิตกิตติมศักด์ิ อันเก่ียวของกับพระกรณียกิจดานกฎหมาย จากนั้นพบกับแหนบบริพัตรท่ี
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สวยงาม ซ่ึงทูลกระหมอมประทานใหกับบุคคล      ตาง ๆ และสุดทายท่ีทําใหระลึกถึงพระชนมชีพชวง
สุดทาย คือ กระเบ้ืองมุงหลังคาตําหนักประเสบัน ท่ีเมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย 

เมื่อเดินออกจากหองบริพัตรแลว ผูชมจะไดพบกับหองสําคัญของวังบางขุนพรหมท่ีไมควรพลาดเมื่อมา
ชม คือ หองสีชมพู ณ หองนี้มีพระบรมรูปสีนํ้ามันของกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร พระเชษฐภคินีของ
ทูนกระหมอมบริพัตร  ภาพนี้วาดโดยนายจักรพันธุ โปษยกฤต ศิลปนแหงชาติท่ีมีฝมือเปนท่ีเลื่องลือ 
ภาพวาดอีกภาพท่ีงดงามไมแพกัน คือ พระบรมรูปสีน้ํามันของลนเกลารัชกาลท่ี 5 และทูนกระหมอม
บริพัตร วาดโดยศิลปนนาม วราวุธ ชูแสงทอง 

ถัดจากหองสีชมพูไป คือ หองสีน้ําเงิน  ในหองนี้มีพระบรมฉายาลักษณของกษัตริยสองประเทศ  พระ
บรมฉายาลักษณองคแรกเปนพระบรมฉายาลักษณในหลวงรัชกาลท่ี 8 ในพระอิริยาบถท่ีสาธารณชนไม
คอยไดพบเห็นนัก  พระบรมฉายาลักษณองคท่ีสองเปนพระบรมฉายาลักษณพระราชินีเอลิซาเบธ ท่ี 2  
ท่ีทรงประทานใหผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเปนท่ีระลึก เมื่อคร้ังเสด็จมาเยือนธนาคารเพ่ือ
ทอดพระเนตรการซอมกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 
2539 

ถัดจากหองสีน้ําเงิน ผูชมจะไดพบกับหองวิวัฒนไชยานุสรณ ซ่ึงมีการตกแตงภายในหองดวยบรรยากาศ
ท่ีเคยเปนหองทํางานของผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยระหวาง พ.ศ.2485-2525  ในหองนี้
เฟอรนิเจอรบางชิ้น  เชน ตูดานขางโตะทํางานของผูวาการเปนของเกาแก มาต้ังแตสมัย พ.ศ. 2485 
และกอนท่ีจะมาเปนหองทํางานของผูวาการ หองนี้ในอดีตเปนท่ีประทับของ “หมอมเจาประสงคสม”  
ชายาในทูนกระหมอมบริพัตร ทานเจาของวังบางขุนพรหมมากอน 

หองจุมภฏพงษบริพัตร 

เมื่อออกจากหองท่ีเคยเปนหองทํางานของผูวาการแลว เดินตามระเบียงผานโถงบันไดมา ผูชมจะไดพบ
กับหองจุมภฏพงษบริพัตร ซ่ึงมีการจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑในลักษณะของ Collection Study ท่ีผูชม
สามารถดูไดตามอัธยาศัยและดูไดอยางใกลชิด วัตถุช้ินท่ีนาชมเปนพิเศษ คือ เงินเจียงสบฝาง เงนิฮอย 
(พญานาค ชาง ดอกไม) เงินหอยโขง และพดดวง หาตรา  

วังเทวะเวสม 

วังท่ีประทับของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ทรงเปนบุคคลสําคัญในวง
ราชการสูงสุดรองจากรัชกาลท่ี 5 และในสมัยรัชกาลท่ี 6 ทรงเปนมหาอํามาตยนายก ในวังนี้ผูชมจะได
ชมวัตถุท่ีเลาเร่ืองเก่ียวกับสมเด็จกรมพระยาเทวะวงศวโรปการท่ีมีจัดแสดงอยูในหองเทพสถิตยสถาพร  
ณ หองนี้  ผูชมจะไดรับความรูเก่ียวกับพระอัจฉริยภาพของสมเด็จกรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ผาน
วัตถุจัดแสดง ไดแก เทวะประติทิน ท่ีแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในการทําปฏิทินทางสุริยคติ  กระดาน
หมากรุก แสดงถึงพระอัจฉริยภาพในเชิงหมากรุก  นอกจากพระอัจฉริยภาพแลวยังมีวัตถุจัดแสดงท่ี
แสดงถึงพระกรณียกิจท่ีสําคัญในเหตุการณเสียดินแดนคร้ังสําคัญใน ร.ศ.112  คือ สําเนาลายพระหัตถ  
และวัตถุช้ินสําคัญอีกสองช้ินท่ีไมควรพลาดชม คือ พระบรมรูปรัชกาลท่ี 5  ท่ีมีลายพระหัตถระบุวา
ประทานใหกับสมเด็จกรมพระยาฯ และหีบเคร่ืองพระสําอางคสวนพระองคท่ีมีความงามแบบเรียบงาย
และยังคงสภาพสมบูรณ 
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ผูชมสามารถชมเร่ืองราววัตถุพิพิธภัณฑจากหนังสือ 84 ช้ินสําคัญในพิพิธภัณฑ ธปท. ซ่ึงจะมีแผนผังหอง
จัดแสดง หมายเลขวัตถุรายการนั้น ภาพวัตถุ และคําอธิบาย  ซ่ึงผูชมเลือกอานไดขณะชมวัตถุในหองจัด
แสดง โดยในตูจัดแสดงจะมีเคร่ืองหมายแสดงหมายเลขวัตถุรายการนั้นท่ีตรงกับในหนังสือชมพิพิธภัณฑ
ธนาคารแหงประเทศไทย 

หากตองการรายละเอียดในเชิงลึกยิ่งขึ้น ผูชมสามารถคนควาเพิ่มเติมไดจากส่ือมัลติมีเดีย เชน 
คอมพิวเตอร และวีดีทัศน ท่ีติดต้ังตามจุดตางๆ ในหองจัดแสดง นอกจากนี้ พิพิธภัณฑไดจัดใหมีหอง
สําหรับศึกษาคนควา คือ หองเปดโลกการเรียนรู ท่ีเตรียมหนังสือท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
รวมท้ังสามารถสอบถามจากเจาหนาท่ีพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย หรือถามทาง email ท่ี 
museum@bot.or.th  

หนังสือเลมนี้เปนเอกสารทดลองใชงาน ซ่ึงคณะผูจัดทําต้ังใจใหผูชมพิพิธภัณฑมีความสะดวกใน
การศึกษาเรียนรูตามอัธยาศัย และเขาใจประวัติศาสตรรวมถึงความรูดานการเงินผานวัตถุจัดแสดง 
รวมท้ังไดช่ืนชมวัตถุโบราณอันทรงคุณคาซ่ึงเปนมรดกของชาติท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑธนาคารแหง
ประเทศไทย 

 

คณะผูจัดทํา 
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Exhibits in the Museum 
 

Ground floor 
Zone 1 

The items on display here include the exchange medium from the Pre-
historical Age, money from the Suvannabhumi Region and the different kinds of 
Thai money up to modern time when coins began to be used. Ancient objects found 
in Thailand, particularly those discovered in the Northeastern Region, indicate 
that human beings had settled and lived in communities even before history was 
recorded and these communities were not isolated from one another but bartered 
goods among themselves and with far away regions.  The famous objects to be 
found are, for example, Ban Chiang pottery, Ban Chiang beads and Carnelian 
beads.  Some of the objects belonging to the Early Historical Period were found in 
the Central Region and include a famous Roman lamp found in Meuang Phong 
Tuk in Kanchana Buri Province and foreign coins of the Early Historical Age.  This 
zone also presents an array of exchange media which are contemporaneous; for 
example, a coin with an owl inscription (Ancient Greek coins), and a Lydian coin, 
minted in approximately 600 BC during the time of the Kingdom of Lydia.  The 
exhibition also features the world’s largest and heaviest exchange medium—Fe 
money. 
 When human settlements were recorded in history, a number of ancient 
kingdoms were established in the Suvannabhumi Region.  These include the 
Dvaravati, Sri Vijaya, Lanna and Lanchang Kingdoms.  All of them had their own 
money made in the form of coins: for example, Dvaravati coins with the Sun and 
Sri Vatsa inscription; coins with a conch and Sri Vatsa inscription; coins inscribed 
with a throne and Sri Vatsa; coins with a cow and a calf inscription; coins inscribed 
with a jar; Lavapura coins, Dok Chan coins and Namo coins.  Ancient Thai 
kingdoms, contemporary to the Lanna and Lanchang Kingdoms, had their own 
coins in circulation.  The money used in the Lanna Kingdom consisted of Jiang, 
Tok and Sycee money whereas Hoi and Lad money were used in the Lanchang 
Kingdom. 

Thai money, which originated in the Sukhothai Kingdom and since then 
was used in the monetary system, was known as bullet money.  It served as a 
unique and major means of exchange until the reign of King Mongkut (Rama IV) 
in the Ratanakosin Period.  During the reign of King Chulalongkorn (Rama V), 
money underwent development and coins were introduced, starting with Muang 
Thai coins.  This kind of coin, in fact, was created as a sample in the reign of King 
Nang Klao (Rama III) but the King did not like it, so its production was 
discontinued. In the reign of King Mongkut, foreign coins were circulated in 
Thailand and, in order to create confidence in them, were stamped with the King’s 
royal insignia, consisting of the Chakra Disk and the Grand Crown. Thai coins 
have continued to be minted, in many batches and during many reigns, for 
circulation in the country since.  As well as coins, cowry money was also used as a 
means of exchange from the old days until the reign of King Mongkut.  In the reign 
of King Chulalongkorn, gambling-house tokens were also used in place of money 
for a certain period of time. 
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Zone 2 
The exhibits present the development of banknotes in the Thai monetary 

system, starting from the Mai or warrants, royal bills, Att notes, the Bat 
Thanakarn, treasury notes, as well as the banknotes in circulation used today.  

In this room, visitors will have the chance to see the first kind of banknote 
printed in the Grand Palace.  The place of printing was not far from living quarters 
of King Mongkut and the paper used was imported from Germany.  However, the 
banknotes were notcirculated.  The highlight of this room is a collection of gold 
bars, which were once used as a monetary reserve but have been withdrawn for 
the exhibition.  Visitors can see many unique banknotes; for example, 5-Baht 
banknotes issued in 1902, banknotes whose denomination has been corrected, 
banknotes that feature an image of the monarch for the first time, banknotes with 
quaint names that were issued during the Second World War such as Kong Teck 
notes, Mourning notes, Invasion notes, Thai Theeb notes, and notes that resemble 
U.S. dollar bills. 
 As for the banknotes issued in the present reign, visitors have the chance to 
see banknotes that were printed but not put into circulation, the first Bat 
Thanakarn printed by the BOT, and 50-Baht polymer banknotes that are no longer 
in circulation.  Two other banknotes that visitors should not miss are banknotes 
with the highest value ever in Thai monetary history—a 500000-Baht 
commemorative banknote on the occasion of the Fiftieth Wedding Anniversary of 
Their Majesties King Bhumibol Adulyadej and Queen Sirikit and the Coronation, 
which has a 1,000,000 Baht market value, and a vertical banknote to 
commemorate the seventy second birthday of Her Majesty Queen Sirikit. 
Upper Floor  
Zone 3 
 Visitors are introduced to the history of the BOT through a variety of 
exhibits; for example, the Gold Key (a replica) used at the inaugural ceremony of 
the BOT, coins issued to commemorate the opening of the BOT and those items 
that all the employees of the BOT take pride in—the guest-books featuring the 
signatures of King Ananda Mahidol and King Bhumibol Adulyadej.  As well as the 
BOT  history, visitors can see objects which are the result of critical economic 
situations; for example, Government Savings bonds, Gold bonds, casino coins and, 
a rare remnant from the Second World War that can be seen here only—wooden 
chests for collecting banknotes. Finally, this zone features the commemorative 
coins that are presented as a reward and a token of appreciation for 20 to 40 year 
service by the BOT  employees.  The commemorative coin that is exhibited here 
was given to the Museum by one of the first batch of employees of the BOT.  
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Zone 4 
  His Royal Highness Prince Paribatra’s talent can be seen in different items 
exhibited in the Paribatra Room . The objects that remind visitors of the Prince 
are, for example, musical scores penned by the Prince, a textbook on orchids, an 
honorary barrister-at-law gown that is a testimony of the Prince’s involvement in 
legal activities and the Paribatra clip he had made as a gift.  The final phase of the 
Prince’s life is represented by the roof tiles taken from his royal residence, 
Praseban Mansion in Bandung, Indonesia. 
 After leaving the Paribatra Room , visitors enter one of the most important 
rooms  of the BangkhumpromPalace, the Pink Room , which features an oil 
painting of Khrom Luang Sri Ratanakosin, the elder sister of Prince Paribatra, 
painted by the renowned Artist of the Nation, Chakrabandhu Posayakrit.  Another 
oil painting which is of equally aesthetic value is that depicting King 
Chulalongkorn and Prince Paribatra painted by Warawuth Chusaengthong. 
 Next to the Pink Room is the Blue Room , which features the photographs 
of two monarchs from two countries.  The first photograph is that of King Ananda 
Mahidol in the pose that not many people have the chance to see.  The other is a 
photograph of Queen Elizabeth II, given to the Governor of the Bank of Thailand, 
when she came to view a rehearsal of the Royal Barge Procession for the 
celebration of the Golden Jubilee of King Bhumibol Adulyadej’s coronation in 1996. 

Next to the Blue Room is the Wiwattana Chaiyanusorn Room , which is 
decorated in the same style as the Office of the Governor of the Bank of Thailand 
from 1942 to 1982.  Some pieces of furniture such as a cupboard by the side of the 
Governor’s table is an original acquired in 1942.  In the past, this room was the 
private quarters of M.C. Prasongasom, the royal consort of Prince Paribatra—the 
owner of Bangkhumprom Palace. 
The Chumbhotbongse Paribatra Room   
 After leaving the former office of the Governor of the Bank of Thailand, 
visitors proceeding along the corridor and passing the foyer arrive at the 
Chumbhotpongse Paribatra Room .  The exhibits in this room are presented in a 
collection style offering visitors the chance to see the objects on display at close 
quarters.  Objects of interest are Sob Fang Jiang money, Hoi money (with the 
Naga serpent, an elephant and flower inscriptions), cowry money and bullet money 
with five inscriptions. 
Devavesm Palace 
 This was a royal residence of Somdetch Phrachao Boromwongthoe Khrom 
Phraya Devavong Varopakarn, who held the highest administrative position in the 
reign of King Chulalongkorn and, in the reign of King Vajiravudh (Rama VI), held 
the position of the Maha Ammat Nayok.  Objects that introduce visitors to the 
Prince’s background and talents are on display in the Thepsathitsathaphon Room 
and include the Deva Calendar, demonstrating the Prince’s ability to create the 
solar calendar, a chess board that is a testimony of the Prince’s talent at chess and 
a copy of an article in the Prince’s hand-writing featuring his activities during the 
R.S. 112 Incident which resulted in Thailand losing some parts of its territory.  
Two objects that visitors should not miss are a photograph of King Chulalongkorn, 
which was a gift to the Prince and features the King’s writing, and an accessory 
chest, which looks simple but beautiful and is still in a perfect condition.  
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 Visitors can read the story of the displayed items from a guide book which 
features 100 important items in the Museum, the floor plan of the rooms and 
photographs of each object with an accompanying explainations. Individual 
numbering of the objects corresponds to that presented in the Museum’s guide 
book. 
 For visitors seeking more information on the exhibits, a range of interactive 
multimedia is available at various locations in the rooms and encompass 
computers and video players.  Visitors can make inquiries to the Museum’s 
officials or contact them by email at museum@bot.or.th. 
 This book is a pilot project through which the organizing committee intends 
to make it convenient for visitors to learn more about Thai history and its 
monetary system through the Museum’s exhibits and to enable visitors to 
appreciate the nation’s invaluable objects that are on display in  the BOT  
Museum. 
 
 
     The Organizing Committee 
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แผนผังชั้นลาง (Lower Floor Plan) 
โซน 1 โซน 1 (Zone 1)                       โซน 2 โซน 1 (Zone 2) 

 
แผนผังชั้นบน (Uppwer Floor Plan) 

โซน 3 โซน 1 (Zone 3)                                     โซน 4 โซน 1 (Zone 4) 
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ชั้นลาง (Upper Floor) 
โซน 1 (Zone 1) 
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1. หมอบานเชียง (Banchiang Pottery) 

ภาชนะดินเผาบานเชียงเปนเคร่ืองใชท่ีเร่ิมปรากฏต้ังแตชั้นดินลางสุดของแหลงโบราณคดีบานเชียง      
มีการใชท้ังในชีวิตประจําวันและการฝงศพ ภาชนะดินเผาแบบสําคัญ ๆ ของบานเชียงนั้น สวนใหญพบ
ในหลุมฝงศพสมัยตาง ๆ สวนภาชนะดินเผาท่ีใชในชีวิตประจําวันซ่ึงพบอยูนอกหลุมศพ ไมนิยมตกแตง
ผิว และมักพบเปนเศษภาชนะ ภาชนะดินเผาบานเชียง แบงออกเปน ๓ ยุค มีแบบเดนเฉพาะตัวของแต
ละสมัย กลาวโดยสรุปคือ 

ยุคตน (ประมาณ ๕,๖๐๐-๓,๐๐๐ ป) มีภาชนะดินเผามีฐานเต้ีย ๆ ตกแตงดวยลายเชือกทาบและลาย
ขีดเปนเสนคดโคง  

ยุคกลาง (ประมาณ ๓,๐๐๐-๒,๓๐๐ ป) มีภาชนะดินเผาสีขาว สวนไหลหักมุมเปนสัน กนภาชนะแหลม 
บางคร้ังมีการตกแตงท่ีบริเวณใตปากภาชนะดวยลายเสนขีดและลายเขียนสีแดง  

ยุคปลาย (ประมาณ ๒,๓๐๐-๑,๘๐๐ ป) มีภาชนะดินเผาตกแตงดวยลายเขียนสีแดงบนผิวสีนวลหรือบน
ผิวสีแดง และมภีาชนะดินเผาตกแตงดวยการทาน้ําโคลนสีแดงและขัดมัน 

จากการศึกษาเนื้อดินของภาชนะดินเผาในแหลงโบราณคดีบานเชียง พบวามีการเตรียมดินดวยการผสม
แกลบขาวกับดินเหนียวและดินเช้ือ ซ่ึงเปนสวนผสมท่ีมีคุณสมบัติชวยใหเนื้อภาชนะทนความรอนไดดี 
และเพิ่มความแกรงของภาชนะดินเผา เคร่ืองปนลายเขียนสีแดงท่ีนําความสนใจสูบานเชียงแตแรก เปน
เคร่ืองปนในสมัยปลาย ชาวบานเชียงสมัยนี้ไมทําพิธีทุบภาชนะท่ีแบบบางท้ิงไวบนศพอยางสมัยกอน แต
เปล่ียนเปนวางภาชนะท่ีหนักและหนากวาท้ังใบไวแทน การเขียนลายเสนสีแดงบนภาชนะดินเผาท้ังใบ
เปนวิธีการตกแตงภาชนะดินเผาท่ีนิยมทําในยุคปลาย โดยเปนข้ันตอนท่ีทําหลังจากเผาภาชนะแลว สีท่ี
ใชเขียนอาจทําจากดินเทศ (แรฮีมาไทต) ผสมกับยางไม ลวดลายท่ีปรากฏบนภาชนะดินเผาแตละใบมี
ลักษณะเปนเอกลักษณเฉพาะ แสดงใหเห็นถึงความชํานาญขั้นสูงของผูเขียน ภาชนะดินเผาบานเชียงท่ี
จัดแสดงอยูใน พพภ. นี้อยูในยุคปลายนี้เอง ตามลักษณะท่ีตกแตงดวยลายเขียนสีแดงบนผิวภาชนะสีแดง 
  

 

ยุคสมัย       กอนประวัติศาสตร 
Period       Prehistoric 
       24 x 23 ซ.ม. (cm.)  
วัสดุ       ดินเผา (Baked clay) 
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1. Ban Chiang Pottery 
Ban Chiang earthenware refers to utensils that were found in the lowest soil 

strata of the Ban Chiang archaeological site.  They were used in daily life as well 
as for funerals.  Most of the major pieces were found in graves of different periods.  
Those used in daily life were found in fragments outside the graves and their 
surfaces are not decorated. 
      Ban Chiang earthenware can be divided into three periods, each with its 
unique characteristics as follows: 
The early period (approximately 5,600-3,000 years ago) consisting of earthenware 
vessels on low bases and decorated with a rope design and curvy lines. 
The middle period (approximately 3,000-2,300 years ago) consisting of white 
earthenware vessels, which upper section has an angular and sharp bend tapering 
to the bottom.  Some of the utensils are decorated underneath the rim with lines 
and red designs.  
The final period (approximately 2,300-1,800 years ago) featuring earthenware 
decorated with red designs on a creamy white or red surface. Some have been 
glazed with red mud liquid and polished. 
 A study of the texture of the earthenware found in the Ban Chiang 
archeological site reveals that the ingredients for making the earthenware were 
prepared from a mixture of paddy husks, clay and fertile soil which helped to make 
the vessels heat resistant and strong.  The pottery decorated with red designs 
attracted people’s interest to Ban Chiang in the first place; however, the items 
found actually belong to the final period.  People living in the final period did not 
break their fragile utensils into pieces and leave them on the burial grounds as 
people in the previous periods had done.  They simply placed heavy and thick 
vessels on the graves.  The red designs on the pottery were a decorative technique 
popular during the final period and the painting would have been done after the 
pottery had been baked.  The red colour may have been obtained from a mixture of 
Hematite and resin. The design of each utensil is unique showing the expertise of 
its painter.  The Ban Chiang earthenware exhibited in the Museum belongs to the 
final period as is evident in the red designs on their red surfaces.   
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2. ลูกปดบานเชียง (Banchiang Beads) 

 

 

ยุคสมัย  กอนประวัติศาสตร 
Period  Prehistoric  
  0.5 – 1.5 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  ลูกปดแกว (Glass Bead) 

 

ลูกปด เปนวัตถุท่ีมีลักษณะเปนเม็ด  มีหลายรูปทรง  เจาะรูเพ่ือใชรอยเขาไปในเสนดาย      หรือเชือก 
ซ่ึงเปนวัสดุท่ีทนและไมขาดงาย ลูกปดเปนส่ิงท่ีมนุษยทําขึ้นและใชเมื่อหลายพันปมาแลว  มนุษยในสมัย
แรกๆ  ทําลูกปดจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เชน กระดูกสัตว เขี้ยว เปลือกหอย เมล็ดพืช เปลือกไม ยาง
ไม ตอมามนุษยทําลูกปดจากวัสดุท่ีทําข้ึนเอง เชน  

ดินเผา แกว สําริด ทอง เปนตน ลูกปดถูกใชเปนหลักฐานทางโบราณคดีต้ังแตยุคกอน
ประวัติศาสตร เนื่องจากมักมีการขุดพบลูกปดมากมายในแหลงอารยธรรมเกาแกท้ังหลาย  

ลูกปดท่ีพบท่ีบานเชียงมีหลายรูปแบบและทําจากวัสดุตางๆ  เชน  หินคารนีเลียน(Carnelian) ดินเผา 
กระดูกสัตว เปลือกหอย และท่ีโดดเดนมาก คือ ลูกปดแกว ลูกปด  บานเชียงมีบทบาทและหนาท่ีเปน
เคร่ืองประดับท่ีบอกถึงสถานภาพทางสังคมของผูใส      ใชเปนเคร่ืองรางของขลัง ปองกันคุมครองจาก
ภัยอันตรายตาง ๆ ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และสันนิษฐานวาใชในการแลกเปลี่ยนสิ่งของ ท่ีมี
คุณคาแทนเงินตราได 

ลูกปดท่ีพบในแหลงโบราณคดียุคโลหะท่ีบานเชียง มีท้ังหินคารนีเลียนและอะเกต ลูกแกวเปนแทงรูป
ยาวท่ีเจาะรู ลูกปดแกวเปนแผนกลม ๆ เล็ก ๆ สีสม และโดยเฉพาะอยางยิ่งลูกปดแกวท่ีเปนสีน้ําเงินอม
ฟาและเขียว รูปทรงคลายถังเบียร ซ่ึงไมพบท่ีอ่ืน ทําใหสันนิษฐานวาอาจทําขึ้นเองท่ีบานเชียงเมื่อ
ประมาณ 2,000 ปมาแลว 
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2. Ban Chiang Beads 
The beads come in different shapes and have holes bored, through which a 

thread or rope made of some durable material was strung.   During the early 
period, humans made beads from natural raw materials; for example, animal 
bones, teeth, shells, plant seeds, bark and resin.  Later, they made beads from 
materials they created such as baked clay, glass, bronze and gold.  Beads have 
been treated as archaeological evidence of the Pre-historical Age because they are 
plentiful in the cradles of ancient civilizations. 

The beads discovered in Ban Chiang are different in shape and material; for 
example, Carnelian, baked clay, animal bones, shells and, most distinctively, glass.  
Ban Chiang beads served as accessories that mirror the social status of the wearer. 
They were used as amulets to protect the wearer from harm or in religious rites, 
and it was assumed that they were used as a means of barter. 

 The beads of the Metal Archeological Age in Ban Chiang are made of 
Carnelian and Agate.  They are in the shape of a long bar, with holes; some are 
small round disks and orange in colour; some are turquoise or green in colour with 
the shape of a beer barrel. These kinds of glass beads are not found elsewhere 
prompting the assumption that they are local products made approximately 2,000 
years ago. 
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3. ลูกปดหินคารเนเลียน (Carnelian Beads) 

 

 

ยุคสมัย  กอนประวัติศาสตร 
Period  Prehistoric  
  0.3 – 2 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  หินคารเนเลียน (Carnelian) 

หินคารนีเลียนเปนหินสีสมออน สมแก ไมมีลาย สีสวนมากจะเปนสีสมเสมอกัน มีลักษณะสวยงามแวว
วาวคลายแกว มักจะทําเปนลูกปดท่ีเปนลูกประคําเม็ดกลม ๆ ซ่ึงจะมีรองรอยสึกกรอนบาง อันเปนจุด
สังเกตของเกาหรือทําข้ึนใหมได บางนําหินคารนีเลียนแกะเปนรูปคนหรือสัตว ซ่ึงเปนโบราณวัตถุท่ีหา
ยาก บางก็นํามาแปรรูป เขียนลายสีขาวเรียกวา ลูกปดสมขาว หรือ Etched Carnelian Beads ซ่ึงเปน
ลูกปดชนิดท่ีหายากเชนกัน 

ลูกปดหินคารนีเลียนในประเทศไทย พบในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จะพบใน
สมัยกอนประวัติศาสตรของยุคเหล็กเปนตนมา หรือเมื่อประมาณ ๒,๕๐๐ ปมาแลว แหลงสําคัญท่ีพบใน
ภาคกลาง คือ แหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี เมืองโบราณอูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี และอําเภอโคกสําโรง จังหวดลพบุรี ซ่ึงท่ีภาคกลางนี ้มีแหลงหินคารนีเลียนท่ีจังหวัดลพบุรี 
ซ่ึงอาจนํามาใชทําลูกปดหินคารนีเลียนในประเทศไทยดวย ภาคอีสานพบท่ีแหลงโบราณคดีเนินอุโลก 
จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมีอายุระหวาง ๒,๓๐๐-๑,๗๐๐ ป เปนแหลงชุมชนยุคเหล็กสมัยกอน
ประวัติศาสตรต้ังอยูในแองโคราช บริเวณลุมแมน้ํามูลตอนลาง สวนแหลงสําคัญท่ีพบในภาคใต เชน 
อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี แหลงโบราณคดีภูเขาทอง จังหวัดระนอง  

ลูกปดหินคารนีเลียนมีความสําคัญตอประวัติศาสตรในดินแดนประเทศไทย เพราะเปนลูกปดจากแดน
ไกล อันแสดงถึงความเปนดินแดนเมืองทาและเสนทางการคาในอดีตของดินแดนแถบนี้ แสดงใหเห็นวา
ชวง ๔,๐๐๐-๓,๐๐๐ ปมาแลว มีผูคนท่ีมีวัฒนธรรมแตกตางกันหลายกลุมชาติพันธุแพรกระจายอยูใน
เขตภูมิภาคตาง ๆ ของพ้ืนท่ีท่ีเปนประเทศไทยปจจุบัน      มีการติดตอแลกเปล่ียนสิ่งของและผลผลิต
ระหวางชุมชนในภูมิภาคเดียวกันและตางภูมิภาคปรากฏขึ้นอยางกวางขวาง ดังนั้นลูกปดหินคารนีเลียน
จึงเปนพยานหลักฐานสําคัญท่ีแสดง ใหเห็นถึงการติดตอคาขายตางภูมิภาค โดยผานพอคาจากเมืองทา
ตาง ๆ เชน เมืองอริกาเมดุ (Arikamedu) ซ่ึงอยูทางฝงตะวันออกของอินเดียภาคใต    
  

 หนา 18 

 

3. Carnelian Beads 
Carnelian is of a dark or light orange colour and there is no design in the stone 

texture, making the colour even throughout the whole piece.  They reflect light in 
the same way as glass.  Generally, they are round in shape.  The wear or tear in 
the stone helps to identify whether it is old or new.  Some are carved into human 
or animal form and they are considered rare objects. Some have been modified by 
being painted with white designs and are known as etched carnelian beads that 
are difficult to find. 
 Carnelian beads in Thailand have been found in the Central Region, the 
Northeast and the South.  They belong to the Pre-historical Metal Age or are dated 
approximately 2,500 years ago.  Those found in the Central Region were excavated 
from the Ban Don Tapetch archaeological site in Kanchana Buri Province, the 
Ancient City of U-Thong in Suphan Buri Province and the Khok Samrong District 
in Lop Buri Province, which is a natural source of carnelian in the Central Region.  
This might be where the supply of carnelian was found that was made into beads.  
The beads, which were found in the Noen U-loke archaeological site in Nakhon 
Ratcha Sima Province, are approximately 2,300-1,700 years old.  This site was a 
small community in the Pre-historic Metal Age, located in the Korat Basin in the 
lower Moon River Alluvium.  In the South, the beads were found in Khlong Tom 
District in Krabi Province and the Phu Khao Thong archaeological site in Ranong 
Province. 
 Carnelian beads are important to the history of the ancient kingdoms which 
are now modern-day Thailand because they came from far away, suggesting that 
this area was the location of seaports and functioned as a trade route in the past.  
4,000-3,000 years ago, people of diverse cultural and ethnic backgrounds spread 
throughout this area.  They made contact and bartered their products with people 
in the same region and those from faraway lands.  Carnelian beads are evidence of 
the trade transactions between regions conducted by merchants via different ports, 
for example, in Arikamedu, a seaport on the east coast of South India.  
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4. เหรียญลิเดีย (Lydian Coin) 

 

ยุคสมัย  ประมาณ 2,500 ปมาแลว 
Period  About 2,500 years ago 
  ……. ซ.ม. (cm.) ……. ก. (g.) 
วัสดุ  เงิน (Silver) 

ลิเดีย (Lydia) เปนอาณาจักรโบราณ ต้ังอยูบนฝงแมน้ําเฮอรมุสกับแมน้ําเคยเสตอร ริมฝงตะวันออกของ
ทะเลอีเจียน (ทางทิศตะวันตกของเอเชียไมเนอร) มีเมืองหลวงช่ือ ซารดิส (Sardis) ต้ังอยูระหวาง
จังหวัดอิชมีรและจังหวัดมานิสา ในประเทศตุรกีปจจุบัน อาณาจักรลิเดียเกิดขึ้นในชวง 1,200 ป กอน
คริสตกาล และในระหวาง 560-547 ปกอนคริสตกาล ลิเดียมีกษัตริยองคสําคัญทรงพระนามวา “ครี
ซัส”(Croesus) ทรงขยายอํานาจตีไดหัวเมืองกรีกเปนเมืองข้ึนเกือบท้ังหมดแลวทรงสงเสริมการคาอยาง
ขวาง ทรงเร่ิมใชทองคําเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและประดิษฐเหรียญกษาปณข้ึนใชเปนคร้ัง
แรก ประวัติศาสตรถือวาชาวลิเดียเปนชนชาติแรกท่ีคิดประดิษฐเหรียญกษาปณขึ้นใชในการคา 
อาณาจักรลิเดียสมัยพระเจาครีซัสมีช่ือเสียงดานความมั่งค่ังมาก จนมีคํากลาวเปรียบเทียบเก่ียวกับความ
มั่งมีของผูใดผูหนึ่งวา “มั่งมีราวกับพระเจาครีซัส” อาณาจักรลีเดียอวสานเมื่อพระเจาไซรัสมหาราช
กษัตริยแหงเปอเซียรตีได และพระเจาครีซัส      ทรงถูกจับเปนเชลย   

เหรียญลิเดียมีอายุประมาณ 560-547 ปกอนคริสตศักราช ดินแดนแถบน้ีมีโลหะอัลลอยท่ีเรียกวา 
อิเลคตรัม (Electrum) เปนสวนผสมของทองคําและเงิน (Gold-Silver Alloy) ท่ีมีอยูในธรรมชาติ ชน
ชาติลิเดียนําอิเลคตรัมมาตัดแบงออกเปนกอนเล็ก ๆ ตามขนาดนํ้าหนักมาตรฐานของทางราชการแลวตี
ดวยฆอนเปนรูปสิงโต หรือสิงโตกับวัว ไมมีอักษรจารึกบนเหรียญ ขนาดราว 11x13 มิลลิเมตร มีชนิด
ราคา ½  1/3  ¼ และ1 Siglos ระยะแรกผลิตจากอิเลคตรัม ตอมาเมื่อสามารถแยกโลหะไดแลว จึงมี
ชนิดท่ีผลิตเปนเนื้อเงิน และทองคํา การผลิตเหรียญทําโดยการแกะแทงแมพิมพ แลวนําแผนโลหะมา
วางใตแมพิมพ ใชคอนทุบแมพิมพลงไป เรียกวิธีนี้วา Hammer Strike ซ่ึงวิธีการผลิตนี้ไดกลายเปน
ตนแบบการผลิตเหรียญกษาปณของชนชาติตาง ๆ ในเวลาตอมา  

เหรียญลิเดียท่ีจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทยเปนชนิดท่ีทําจากโลหะเงิน 
ชนิดราคา 1 Siglos  ลิเดียเปนอาณาจักรเล็ก ๆ ดังนั้นเงินตราลิเดียจึงมีชวงอายุสั้น แตส่ิงท่ีสําคัญก็คือ 
โลกยกยองวาเหรียญ ลิเดีย เปนเงินกษาปณชนิดแรกของโลก  
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4.Lydian Coin 
Lydia was an ancient kingdom situated on the banks of the Hermus and 

Keystore Rivers on the east coast of the Aegean Sea or west of Asia Minor. Its 
capital was Sardis, located between Ishmir and Manisa in present day Turkey.  
The kingdom was founded around  1,000 BC, and between 560-547 BC it was ruled 
by King Croesus, who expanded the kingdom to most parts of Ancient Greece.  The 
King promoted trade and began to use gold as a means of barter.  He had coins 
minted for the first time and Lydia is considered to be the first nation to mint coins 
for trade purposes.  The reign of King Croesus was prosperous, hence the simile 
describing wealthy people, “As wealthy as King Croesus”.  The Kingdom of Lydia 
came to an end when it was defeated by King Syrus the Great of Turkey, King 
Croesus being taken hostage. 

Lydian coins, 560-547 BC were made from the local natural alloy known as 
Electrum, which is a mixture of gold and silver.  The Lydians cut Electrum into 
small ingots of a standard official weight before hammering it to create the image 
of a lion or a lion and a cow on the coins, without alphabet inscription. The coins 
were 11x13 millimetres in size and the denominations were ½, 1/3 and ¼ Siglos.  
During the early period of production, the coins were made of alloy.  However, 
after the Lydians had learnt how to separate gold from silver, silver coins and gold 
coins were minted.  In the production, a mould was made and a metal sheet was 
placed underneath the mould before it was struck with a hammer, giving this 
production process the name of the “Hammer Strike” process, which inspired the 
method of coin production in other nations later on.  

The Lydian coin displayed in the Museum is a 1 Singlos silver coin.  Though 
Lydia was a small, short-lived kingdom, its coins are world famous as the first 
coins to be minted. 
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5. เหรียญกรีกนกฮูกแหงเอเธนส (Greece Althena Owl Coin) 

 

 

ยุคสมัย  ประมาณ 2,400 ปมาแลว 
Period  About 2,400 years ago 
  ……. ซ.ม. (cm.) ……. ก. (g.) 
วัสดุ  เงิน (Silver)  

 

ชนชาติกรีกไดเรียนรูวิธีการผลิตเหรียญกษาปณอยางมีระบบจากชาวลิเดียน จึงไดนําระบบการแบง
น้ําหนักตามมาตรฐานและการประทับตราของผูปกครองเมืองเพื่อรับรองน้ําหนัก มาใชผลิตเงินตราของ
ตนเอง โดยท่ีเมืองเอเธนสมีเหมืองแรเงินเปนของตนเอง จึงสามารถใชแรเงินผลิตเหรียญกษาปณเงินข้ึน
เปนจํานวนมาก ในเวลาไมชาชาวกรีกท่ีเปนพอคาก็นําเอาเงินตราของตนเองในระบบใหมน้ี เดินทางไป
คาขายยังเมืองทาตาง ๆ ท่ีต้ังอยูโดยรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน ระบบการผลิตเหรียญกษาปณท่ีมี
มาตรฐานและมีพิกัดราคาจึงไดแพรกระจายออกไป 

เหรียญกษาปณกรีกท่ีผลิตออกใชในหวง 449-413 ปกอนคริสตศักราช เปนรูปนกฮูกซ่ึงเปนสัญลักษณ
ของเทพีเอธีนาแหงกรุงเอเธนส มีตัวอักษร AOE โดยอักษร O  มีจุดตรงกลาง อานออกเสียง th 
(หมายถึงกรุงเอเธนส) เปนเหรียญกรีกยุคแรก ปกติเหรียญนกฮูกมีชนิดราคา 4 แดรกมา ซ่ึงเปนชนิด
ราคามาตรฐาน มีขนาดราว 23x24 มิลลิเมตร เหรียญโบราณน้ีมีชนิดราคาขึ้นอยูกับน้ําหนัก กลาวคือ 1 
แดรกมามีน้ําหนักประมาณ 4.3 กรัม อันเปนน้ําหนักของโลหะเงิน นอกจากนี้ยังมีชนิดราคา 10 แดรก
มา เหรียญนกฮูกนี้ยังมีการผลิตนอกกรุงเอเธนส เปนท่ียอมรับและใชท่ัวไปในดินแดนกรีก รวมท้ังเปน
เหรียญท่ีไดรับความเช่ือถือยอมรับวามีคาใชชําระหนี้ไดโดยประเทศตาง ๆ รอบทะเลเมดิเตอรเรเนียนใน
สมัยโบราณ รูปแบบของเหรียญนกฮูกจึงไมเปล่ียนแบบตราท่ีประทับเปนเวลานาน โดยมีการผลิตขึ้นใช
ติดตอกันนานถึง 150 ป และมีอิทธิพลตอรูปแบบของเหรียญกษาปณของเมอืงสําคัญตาง ๆ โดยรอบ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน รวมท้ังใชเปนแบบตัวอยางในการผลิตเหรียญกษาปณของตนเองต้ังแตตุรกี อิรัก 
อิหราน อาราเบียใต อิตาลี ปาเลสไตนและอียิปต  เหรียญกรีกนกฮูกแหงเอเธนสจึงเปนสัญลักษณของ
เหรียญโบราณยุคแรก ๆ ของโลก  
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5.Athena’s Owl Coin of Ancient Greece 
The ancient Greeks learnt the method of coin production from the Lydians and 

they applied the allocation of the standard weight system and the stamp of the 
ruler’s seal on coins to certify the weight of their own coins.  As Athens had its own 
silver mines they were able to produce a large number of silver coins and soon 
afterwards Greek merchants carried their coins, produced by the new monetary 
system, to the ports around the Mediterranean Sea that they came to trade with.  
This made the standard production system and the range of monetary values of 
the coins become popular. 

Greek coins, produced between 449 -413 BC were inscribed with an owl, which 
was the symbol of the Goddess Athena of Athens.  They displayed the letters AOE 
and the O had a dot in the centre and this letter was pronounced like the “th” 
sound in Athens. A standard Athena’s Owl coin was of 4 dragma in value.  Each 
was approximately 23x24 millimetres in size.  The value of each coin depended on 
its weight; one dragma weighed approximately 4.3 grammes, which is the weight 
of silver.  There were also 10 dragma coins.  Some of the owl coins were produced 
outside Athens and they were accepted and used throughout Greece. They were 
accepted as a means of paying debts in all the countries around the Mediterranean 
Sea.  For this reason, the stamp on the coins remained the same for a long time 
and the production continued for 150 consecutive years.  They also influenced the 
form of coins of other important cities around the Mediterranean Sea and were 
used as the prototype for coin production in Turkey, Iran, Iraq, Saudi Arabia, 
Italy, Palestine and Egypt.  They are thus taken to be a symbol of ancient coins of 
the early historical period. 
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6. เงินเฟ (จําลอง) (Fe Money (Replica)) 

 
  ยุคสมัย  ประมาณ 2,400 ปมาแลว 

Period  About 2,400 years ago 
  Ø 48 ซ.ม. (cm.)     
วัสดุ  เรซ่ิน (Rasin) 
                   (วัสดุจริง  หิน (Stone) 

โลกรูจักเกาะแย็ปจากการท่ีชาวเกาะเคยใชเงินหิน (Stone Money) ซ่ึงถือวาเปนเงินหรือเหรียญท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลก เรารูจักเงินชนิดนี้ในชื่อ “เงินเฟ” ท้ังนี้ชาวเกาะเรียกเงินชนิดนี้วา “ Fe' หรือ Rai” 
เกาะแย็ป (Yap) มีความยาวเพียง 30 ก.ม. เปนเกาะท่ีเล็กมากของหมูเกาะไมโครนีเซีย ซ่ึงต้ังอยูทาง
ตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟก เกาะแย็ปหรือรัฐแย็ปมีเมืองหลวงชื่อ Colonia เปนสวนหน่ึงของ 
“สหพันธรัฐไมโครนีเซีย ต้ังแต ค.ศ. 1986 ชาวแย็ป เรียกตนเองวา “Wa'ab” ปจจุบันชาวเกาะแย็ปมี
ประมาณ 8,000 คน 

เงินเฟมีลักษณะเปนแผนหินเจาะรูคลายโดนัท หินท่ีใชทําเงินหินคือ Aragonite เปนแรธาตุในกลุม
หินปูน ชอรคและหินออน หินชนิดนี้ไมไดมีอยูท่ีเกาะแย็ป แตมีท่ีเกาะปาเลา (Palau) ซ่ึงอยูหางไปทาง
ตะวันตกของแย็ป 400 ก.ม. แลวนํากลับมาบนแพ คนหนุมถูกสงโดยหัวหนาหมูบานของพวกเขาไปท่ี
เกาะปาเลา เพ่ือท่ีจะผลิตเงินหิน ซ่ึงสกัดดวยมือโดยไมไดใชเคร่ืองจักรกล แตพวกเขาตองจายคาเอก
สิทธิ์ บางคร้ังเปนลูกปดแกวซ่ึงใชแทนเงินบนเกาะปาเลาหรือจายเปนครกท่ีทําจากเปลือกหอยมือเสือ 
ซ่ึงมันถูกใชเปนเงินบนเกาะแย็ปดวย  
ชิ้นท่ีใหญท่ีสุดมีเสนผานศูนยกลางราว 4 เมตร แตเฉลี่ยแลวจะมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 
ราวคร่ึงเมตรถึงสองเมตร ชิ้นเล็กท่ีสุดพบวามีขนาดเสนผานศูนยกลาง 7 ซ.ม. เงินเฟมี  
2 ลกัษณะ คือ 1) มีพ้ืนผิวขรุขระ หนาและมีขนาดใหญมาก 2) มีความละเอียดประณีตกวา มีพ้ืนผิวขัด
เรียบ แผนหินมักทํานูนมี 2-3 ระดับ  มีขนาดเล็กกวาแบบท่ี 1 ขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกินกวา 1.5 
เมตร และดูใหมกวาแบบท่ี 1 แตไมมีขอมูลดานอายุสมัยท่ีผลิตเพียงแตทราบวาเงินเฟชิ้นสุดทายทําขึ้น
ใน ค.ศ.1931 ชาวเกาะไมทราบประวัติศาสตรของเงินเหลานี้ ปกติแลวเงินหินจะวางอยูหนาบานเพ่ือ
แสดงความรํ่ารวยและอํานาจ เงินขนาดใหญท่ีมีเจาของรวมกันจะวางไวท่ีศาลาของหมูบาน เพราะมี
น้ําหนักมากเกินกวาท่ีจะเคลื่อนยาย เงินท่ีวางไวเหลานี้ชาวเกาะจะทราบกันดีวาชิ้นไหนเปนของใคร 

ปจจุบันเงินเฟคงเหลืออยูท่ีเกาะน้ีราว 6,000-7,000 ช้ิน ภายหลังจากทหารญ่ีปุนทําลายเงินน้ีจํานวน
มากระหวางท่ีครอบครองเกาะนี้ระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยนํามาทําเปนกอนกรวดเพ่ือใชในการ
กอสราง ทุกวันนี้เงินเฟมิไดใชเพ่ือเปนคาปรับหรือซ้ือท่ีดินเชนในอดีต ปจจุบันชาวเกาะนี้ใชเงินดอลลาร
สหรัฐกันแลว  
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6. Fe Money (Replica) 
The world knows Yap Island for the islanders’ use of stone money, which are 

the largest coins in the world and are known by the name Fe money.  The 
islanders called their money Fe or Rai.  Yap Island, only 30 kilometres in length, is 
a small island in the Micronesian Archipelago in the West Pacific and has Colonia 
as its capital.  It has been part of the Micronesian Federation since 1986. Its local 
people call themselves “Wa’ab”.  Currently the population of this island is 8,000. 

Fe money is a round flat doughnut-like stone, with a hole bored in the middle.  
The stone used for making the money is Aragonite and it belongs to the limestone, 
chalk and marble group.  In fact, the stone was found in Palau Island, which is 400 
kilometres west of Yap Island.  It was carried by raft from Palau Island by young 
men sent by their village headsman to look for Aragonite stone.  The stone was 
excavated by human labour not machinery.  They had to pay for the right to 
excavate the stone and the payment was sometimes in the form of glass beads that 
were used for trading on Palau Island, or mortars made of Tridacna Squamosa 
shells that were used as money on Yap Island. 

The largest Fe money is 4 metres in diameter but on average, they are 
approximately half a metre to 2 metres in diameter. The smallest Fe money found 
is 7 centimetres in diameter.  Fe money comes in two types: 1) Very large and 
thick with a rough surface; 2) More refined than the first type, with a polished 
surface, the stone being embossed in two to three levels.  The second type is 
smaller than the first type, not more than 1.5 metres in diameter and looks newer 
than the first type.  There is no evidence of the date of the production and all that 
is known is that the last Fe money was made in 1931.  The islanders know nothing 
about the history of the money.  Normally, the money would be placed in front of 
the house to indicate the house owner’s wealth and power; larger money that was 
co-owned would be placed in the village’s pavilion because it was too heavy to move 
but the islanders knew who owned which piece of money. 

 At present, approximately 6,000-7,000 pieces of Fe money are left on the 
island after many were destroyed by Japanese soldiers who controlled the island 
during the Second World War and the stone money was broken into pebbles to be 
used in construction.  Nowadays, Fe money is no longer used as payment for fines 
or for buying land as in the past, and the islanders now use US dollars for business 
transactions. 
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7. ตะเกียงโรมัน (จําลอง) (Roman Lamp (Replica)) 

 

อยูระหวางการถายภาพ 

 

ยุคสมัย  ราวพุทธศตวรรษท่ี 6-10        
Period  About 1st – 5th Century A.D. 
วัสดุ  สําริด (Bronze) 

หนังสือพิมพกรุงเทพ ฯ เดลิเมล ฉบับวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2470  ไดพาดหัวขาววา“ชาวนาราชบุรี 
ไดขุดพบโครงกระดูกขนาดใหญทามกลางพระพุทธรูปเงินและทอง” และเลารายละเอียดของการขุดพบ
สมบัติอันมีคามากมายจากกรุศิลาแลง “...ประชาชนท่ีไดทราบเร่ืองการคนพบนี้ก็พากันไปยังสถานท่ี
แหงนั้นเพื่อขุดหาทรัพยสมบัติอ่ืนๆ อีก  และไดทําลายโครงกระดูกนั้นเสีย  เพื่อแบงแจกกันคนละเล็ก
ละนอย….”  

เมื่อสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ นายกราชบัณฑิตยสภาในเวลานั้น ทรง
รับทราบขาวจากหนังสือพิมพ จึงมอบหมายให ศาสตราจารยยอรช เซเดส ภัณฑรักษของสภา เดินทาง
ไปสืบสวนในเบ้ืองตน พบของโบราณมีคาท่ีชาวบานยึดครองไว ท้ังชวาลาโรมันทําดวยสําริดและ
หลักฐานท่ีมีคาทางประวัติศาสตรและโบราณคดีอีกจํานวนมาก  จากนั้นจึงไดมีการขุดคนทางโบราณคดี
ท่ี เมืองพงตึก (ขณะนั้นข้ึนอยูกับจังหวัดราชบุรี ปจจุบันอยูในเขตอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี) ใน
วันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2470 โดย Signor Manfredi เปนหัวหนาในการขุดคนคร้ังนี้ สรุปไดวาเปน
ชุมชนโบราณสมัยทวารวดี อายุในราวพุทธศตวรรษท่ี 5-14 เปนชุมชนแวะพัก – ทางผานชั่วคราว ของ
กองคาราวาน บนเสนทางโบราณท่ีเชื่อมโยงการติดตอระหวางสุวรรณภูมิกับวัฒนธรรมอินเดีย-เปอร
เชีย-กรีก-โรมัน ตามเสนทางจากอาวเบงกอลเขามาทางชองเขาของดานพระเจดียสามองค ลงสูลํานํ้า
แควนอย ตัดเขาสูแควใหญและแมน้ําแมกลอง ซ่ึงอาจเปนการติดตอโดยตรงกับพอคาโรมันท่ีเขามาต้ัง
ถิ่นฐานตามเมืองทาชายฝงของอินเดีย หรือติดตอผานพอคาชาวอินเดียท่ีเดินทางมาจากเมืองทาตางๆ 
ของอินเดียภาคใต 

ตะเกียงโรมันสําริดนี้สูง 27 ซ.ม. มีจงอยสําหรับจุดไส ชองกลมดานบนสําหรับเทน้ํามันและมีดามสําหรับ
ถือ ศ.เซเดสเปนผูพบจากชาวบานท่ีเขามาขุดหาสมบัติในพงตึก  ศ.เซเดส สันนิษฐานวาเปนตะเกียง
แบบกรีก-โรมัน ทําขึ้นในดินแดนแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน และลงความเห็นวาเปนตะเกียงท่ีใช
เก่ียวกับการศพ โดยท่ีดามตะเกียงเปนรูปลายใบปาลมอยูระหวางปลาโลมา 2 ตัว ในเทพนิยาย
ปลาโลมาเปนพาหนะนําผูท่ีตายแลวไปยังหมูเกาะท่ีมีโชค สวนภาพท่ีสลักบนฝาตะเกียงเปนเศียรของ
เทพซิเลนุส (Silenus) สวมมงกุฎเถาวัลย เทพเจาผูเปนโอรสแหงพ้ืนดิน จึงเก่ียวของกับพิธีการบูชา
ผูตาย ศ.เซเดสกําหนดอายุวาอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี 6-7   

ตอมา ศ.ชารล ปชารด มีความเห็นวาตะเกียงนี้คงหลอท่ีนครอเล็กซานเดรีย ในอียิปตชวงพุทธศตวรรษท่ี 
8-9 สมัยท่ีชาวโรมันปกครอง คงไมใชแขวนในท่ีฝงศพและคงเปนของท่ีพอคาอินเดียนําเขามาในไทย 
หลังจากนั้นโรเบิรต บราวน ต้ังขอสันนิษฐานวานาจะมีตนกําเนิดในประเทศกรีก ชวงอยูใตการปกครอง
ของอาณาจักรไบแซนไทนหวงพุทธศตวรรษท่ี 8-10  ปจจุบันตะเกียงนี้ อยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร  สําหรับตะเกียงโรมันท่ีจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย เปนวัตถุจําลอง 
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7.Roman Lamp (Replica) 
A headline of The Bangkok Daily Mail newspaper on July 28th, 1927 stated, 

“Ratchaburi Farmers Find a Large Skeleton Amidst Gold and Silver Buddha 
Images” and the article described details of the excavation of a laterite cache 
where people had found a large number of valuable objects, “…People who had 
heard about this discovery went to the spot to look for other properties and they 
broke the skeletons into small pieces to distribute them between one another. …” 
 When Somdetch Phrachao Boromwongthoe Khrom Phraya Damrong 
Rajanupharp, President of the Royal Society at the time, heard the news, he 
assigned Professor George Sadés, the curator of the Royal Society, to investigate 
the case. Sadés found that the ancient objects that villagers held included a bronze 
Roman lamp and many other objects of historical and archaeological value.  On 
August 27th, 1927, an archaeological excavation was carried out in Mueang Phong 
Tuk, which was then under the administration of Ratchaburi Province and is now 
part of the Tha Maka District, Kanchana Buri Province.  This mission was headed 
by Signor Manfredi, who suggested that this area had been the location of an 
ancient community of the Dvaravati Period, dating between the 5th -14th Buddhist 
Era.  It was a rest area for caravans located on the ancient route that linked the 
Suvannabhumi Region with the civilizations of India, Persia, Greece and Rome.  
The route could be traced along Bengal Bay arriving at the Pass at the Phra Chedi 
Sam Ong Outpost and moving further along the Khwai Noi River before making a 
short cut to the Khwai Yai and the Mae Klong Rivers.  This may have been the 
route for direct contact with Roman merchants who had settled in Indian seaports 
or the contact might have been through Indian merchants who served as 
middlemen and came from different seaports in the South of India. 
 The Roman lamp is 27 centimetres in height, has a spout to contain a wick, 
a round opening at the top for inserting oil and a handle.  Professor Sadés obtained 
this lamp from a villager who had excavated the site in Phong Tuk. He assumed 
that it was a Greco-Roman lamp manufactured in the Mediterranean area and 
thought that it was used for funeral rites because the handle had been decorated 
with a palm leaf design, flanked by two dolphins.  According to legend, dolphins 
conveyed the dead to the Island of Fortune. The lid of the lamp is sculptured with 
the head of the god, Silenus, wearing a crown.  This god was a son of Earth so his 
life was connected with the rites for the dead.  Professor Sadés estimated that the 
lamp was made in the 6th-7th Buddhist Era. 
 Later, Professor Charles Pichard thought that the lamp had been cast in 
Alexandria, Egypt around the 8th -9th Buddhist Era when Alexandria was ruled by 
the Romans.  It is likely that this object was not used for burial rites and it might 
have brought to this area of Thailand by an Indian merchant.  Later still, Robert 
Brown suggested that it had been made in Greece under Byzantine rule around 
the 8th -10th Buddhist Era.  At present, the lamp is kept at the National Museum 
in Bangkok; the one on display at the Museum is a replica. 
  



 หนา 27 

8. เหรียญทวารวดี รูปแมวัวลูกวัว (จําลอง) (Dvaravati Coin Cow & Calf-Inscription(Replica))    

  

อยูระหวางการถายภาพ 

 

ยุคสมัย        ทวารวดี (พุทธศตวรรษท่ี 12-16) 
Period        Dvaravati (7th – 11th Century A.D.) 
         Ø 48 ซ.ม. (cm.)    
วัสดุ            โลหะ (Metal) 
                 (วัสดุจริง  เงิน (Silver) 

 

คําวา “ทวารวดี” มีความหมายวา “เมืองหลายประตู” เนื่องจากอาณาจักรทวารวดีต้ังอยูบนชัยภูมิอัน
เปรียบเสมือนประตูสูอาณาจักรตางๆ ไดท้ังทางบกและทางทะเล จึงมีพอคาจากตางถิ่นเดินทางเขามา
คาขายเปนจํานวนมาก ชื่อของทวารดีมีการกลาวอางถึงเปนคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. 2427 โดยนายแซมวล 
บีล (Samuel Beal) ซ่ึงเปนบุคคลแรกท่ีกลาวถึงช่ืออาณาจักรโถโลโปติ (To lo po ti) ในบันทึกของ
นักบวชจีนชื่อ ซวนซัง (Hsuan Tsang) และ อ้ีจิง (I-Tsing)  กลาววาเปนอาณาจักรท่ีต้ังอยูระหวาง
ดินแดนพมาและกัมพูชา ซ่ึงก็คืออาณาจักรทวารวดีท่ีต้ังอยูในประเทศไทยปจจุบัน อาณาจักรทวารวดีมี
เงินตราท่ีใชเปนสื่อกลางในการคาขายหลากหลายรูปแบบ มีลักษณะกลมแบนทําดวยโลหะเงิน ทองคํา 
ตราประทับบนเหรียญทวารวดีมีหลายตรา โดยแบงเปนเหรียญท่ีมีจารึก และเหรียญท่ีไมมีจารึก  

เหรียญทวารวดีท่ีจัดแสดงนี้จําลองมาจากเหรียญรูปแมวัว-ลูกวัว เปนเหรียญท่ีมีจารึกดานหนึ่งเปนภาษา
สันสกฤต อักษรแบบปลลวะ ขอความวา “ศรีทวารวติศวรปุณยะ” แปลวา “พระเจาศรีทวารวดีผูมีบุญ
อันประเสริฐ” หรือ “การบุณยของพระเจาศรีทวารวดี”อีกดานหนึ่งเปนรูปแมวัวกับลูกวัว ซ่ึงสัญลักษณ
รูปแมวัวกับลูกวัวเปนสัญลักษณท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณของผลิตผลทางการเกษตรและปศุสัตว 
เหรียญท่ีมีจารึกขุดพบคร้ังแรกบรรจุอยูในหมอดินเผาและฝงไวใตศาสนสถานท่ีเมืองนครปฐมโบราณ ใน
พ.ศ. 2486 และพบท่ีเมืองอ่ืน ๆ อีก เชน อูทอง ราชบุรี สิงหบุรี ลพบุรี เปนตน  

อักษรปลลวะ เปนรูปอักษรท่ีใชอยูในสมัยพระเจาศิวะสกันทวรมัน กษัตริยแหงราชวงศ   ปลลวะ 
ประเทศอินเดียตอนใต มีอายุในระหวางพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ ภาษาท่ีใชมีท้ังภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร 
ภาษาบาลี และภาษามอญ อักษรปลลวะใชรวมสมัยกับพุทธศิลปะสมัยทวารวดี และเมื่อกาลเวลาผาน
ไป รูปอักษรแบบนี้ไดพัฒนาไปเปนอักษรมอญโบราณ อักษรขอมโบราณ อักษรขอม และรวมถึง
อักษรไทยดวย จึงทําใหทราบไดวารูปอักษรแบบแรกท่ีปรากฏในประเทศไทย คือ อักษรปลลวะ 
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8.Dvaravati Coin : Cow and  Calf Inscription (Replica) 
The word Dvaravati means “a city with many gates” because the Dvaravati 

Kingdom was located at a place that could be compared to a gateway to other 
kingdoms, both by land and by sea.  Therefore, a large number of foreign 
merchants came to trade in this kingdom.  The name Dvaravati was mentioned for 
the first time in 1884 by Samuel Beal, who referred to the name of an ancient 
kingdom, To Lo Po Ti, in the record of two Chinese clergymen, Hsuan Tsang and I-
Tsing, describing it as the kingdom located between Burma and Cambodia.  This 
ancient kingdom was the Dvaravati Kingdom in the area currently known as 
Thailand.  It used many forms of money as a medium of trade.  There were flat, 
round coins made of silver or gold and the stamps on the coins varied.  They were 
divided into coins with inscriptions and those without inscriptions. 

The exhibited Dvaravati coin with a cow and a calf inscription is a replica.  
It is inscribed on one side in Sanskrit, with Pallava characters that read, “Sri 
Dvaravatisuanpunya,” meaning “King Sri Dvaravati who has great merit” or “the 
merit of King Sri Dvaravati”.  On the other side is the inscription of a cow and a 
calf, which symbolizes fertility and abundance in agriculture and livestock.  In 
1943, coins with inscriptions were first found in baked-clay pots buried in ancient 
religious sanctuaries in the ancient city of Nakhon Pathom as well as in other 
provinces; for example, U-thong, Ratchaburi, Singhburi and Lopburi. 

The Pallava alphabet was used in the reign of King Sivaskuntaworamun of 
the Pallava Dynasty in the South of India.  It dates back to the 12th Buddhist 
Century.  The languages that were written in Pallava characters were Sanskrit, 
Khom, Pali and Mon.  The Pallava alphabet co-existed with the Buddhist art of the 
Dvaravati Period. As time passed, this kind of alphabet developed into the ancient 
Mon alphabet and the ancient Khom alphabet as well as the Thai alphabet.  It can 
be assumed that the first kind of alphabet found in Thailand was the Pallava 
alphabet. 
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9. เหรียญทวารวดี รูปปูรณะฆฏะ (จําลอง) (Dvaravati Coin Jar and Inscription(Replica))    

 

  อยูระหวางการถายภาพ 

 

 

 

เหรียญทวารวดีท่ีมีจารึกนอกจากมีสัญลักษณเปนรูปแมวัวลูกวัวแลว ท่ีมีการขุดพบยังมีรูปหมอ
ปูรณะฆฏะ (หมอนํ้าท่ีมีพันธุพฤกษา) ซ่ึงเปนสัญลักษณท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ ตามความเชื่อของ
ชาวอินเดียทุกศาสนา และอีกดานหน่ึงมีจารึกเปนภาษาสันสกฤต อักษรแบบ ปลลวะ ขอความวา “ศรี
ทวารวติศวรปุณยะ” แปลวา “พระเจาศรีทวารวดีผูมีบุญอันประเสริฐ” หรือ “การบุณยของพระเจาศรี
ทวารวดี” แหลงท่ีพบเชนเมืองคูบัว/ราชบุรี     เมืองคูเมือง/สิงหบุรี เมืองพรหมทิน/ลพบุรี เมืองดงคอน
และเมืองอูตะเภา/ชัยนาท เปนตน  

 

9. Dvaravati Coin : Jar and Inscription (Replica) 
As well as the Dvaravati coin with a cow and a calf inscription, ancient coins 

with the inscription of a jar overflowing with flowers and vegetation symbolizing 
fertility according to the belief of all religions in India were found. On the other 
side of the coins was a Sanskrit inscription in the Pallava alphabet, which reads, 
“King Sri Dvaravatisavarapunya,” meaning “King Sri Dvaravati who has great 
merit” or “the merit of King Sri Dvaravati”.  These coins were found in Khu Bua in 
Ratchburi Province, Khu Mueang in Singhaburi Province, Phromtin in Lopburi 
Province, Dong Khon and U-Taphao in Chainat Province. 

ยุคสมัย        ทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16)  
Period        Dvaravati (7th – 11th Century A.D.) 
         Ø 48 ซ.ม. (cm.)             
วัสดุ            โลหะ (Metal) 

                 (วัสดุจริง  เงิน (Silver) 
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10.  เหรียญทวารวดี รูปพระอาทิตย – ศรีวัตสะ (Dvaravati Coin with Sun and    Sri-vatsa)    

 

  

เหรียญทวารวดีท่ีไมมีจารึก จําแนกไดเปนกลุมใหญตามสัญลักษณท่ีปรากฏบนเหรียญ คือ กลุมท่ีมี
สัญลักษณรูปพระอาทิตย - ศรีวัตสะ และกลุมท่ีมีสัญลักษณรูปสังข - ศรีวัตสะ นอกจากนี้ดานหนาของ
เหรียญยังมีสัญลักษณอ่ืน ๆ อีก เชน ภัทรปฏะ (บัลลังก) ฑมรุ     (กลองสองหนา) กวางตัวเมีย  และวัว
มีโหนก เปนตน สวนดานหลังยังคงเปนสัญลักษณ   รูปศรีวัตสะ 

เหรียญทวารวดีท่ีจัดแสดงน้ี ดานหนามีรูปพระอาทิตยอุทัย (พระอาทิตยกําลังสองแสง) มีเสนรอบวงและลาย
ไขปลาลอมรอบ สัญลักษณรูปพระอาทิตย หมายถึงความอุดมสมบูรณของพืชพันธุธัญญาหาร ดานหลัง มีรูป
ศรีวัตสะ และสัญลักษณท่ีเปนมงคลประกอบ เชน รูปกลอง 2 หนา (ฑมรุ) รูปสวัสดิกะ เปนตน ศรีวัตสะ 
แปลวา “ท่ีประทับของศรี” เทพีศรีหรือพระลักษมีเปนเทพีแหงความอุดมสมบูรณและความรุงเรือง 
สัญลักษณรูปศรีวัตสะ หมายถึงความมั่งค่ังท่ีประทานโดยศรี ซ่ึงพํานักอยูในพระมหากษัตริยท่ีมี
ทศพิธราชธรรม โดยจะนําความมั่งค่ังอุดมสมบูรณมาสูบานเมืองท่ีพระองคปกครอง สัญลักษณรูปฑมรุ หรือ
กลอง 2 หนา เปนสัญลักษณของการสรางโลก มักปรากฏในพระหัตถของพระศิวะ สวนสัญลักษณรูปสวัสดิกะ 
เปนหนึ่งในมงคล 8 ในพระราชพิธีราชาภิเษก อีกท้ังเปนเคร่ืองหมายแสดงความสุขสวัสดี เหรียญนี้พบคร้ัง
แรกท่ีเมืองออกแกว ประเทศเวียดนาม (เมืองทาของรัฐฟูนัน) สําหรับในประเทศไทยพบคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. 
2418 ท่ีตําบลบานเหมือง  แขวงเมืองบางลมุง และตอมามีผูพบอีกหลายแหง เชน นครปฐม ลพบุรี ปราจีนบุรี 
ชัยนาท สุโขทัย พิจิตร เปนตน อยางไรก็ดี เหรียญลักษณะนี้พบเปนจํานวนมากในประเทศพมา ท้ังนี้ ยังพบ
แมพิมพเหรียญรูปพระอาทิตย-ศรีวัตสะ ในประเทศไทยดวย 
  

ยุคสมัย     ทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16)  
Period     Dvaravati (7th – 11th  Century A.D.) 
              Ø 3.1 ซ.ม. (cm.)   7.2 ก. (g.)  
วัสด ุ        เงิน  (Silver) 
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10. Dvaravati Coin : Sun and Sri Vatsa 
Dvaravati coins without inscriptions can be classified into major groups 

according to the images on the coins; namely, the group consisting of coins with the 
Sun and Sri Vatsa inscription and the group of coins with a conch and Sri Vatsa 
inscription. Also, the obverse of some of these ancient coins is stamped with the 
image of a throne, a two-faced drum, a doe and a cow with a hump, and the reverse 
displays the Sri Vatsa symbol. 

The obverse of the Dvaravati coin on display in this exhibition depicts the 
image of the rising Sun encircled by a line, which is framed by a line of dots.  The 
Sun symbolizes the abundance of grain and vegetation; the reverse shows the Sri 
Vatsa and auspicious objects; for example a two-faced drum and a Swastika.  Sri 
Vatsa means “the seat of Sri,” the Sri Goddess or the Goddess Luxmi, who is the 
goddess of fertility and prosperity; therefore, Sri Vatsa symbolizes the prosperity 
bestowed by Sri upon a monarch who rules by the Ten Virtues of the Monarch to 
bring fertility to his kingdom.  The two-faced drum symbolizes the creation of the 
world and this image is usually depicted on the hand of Siva. The Swastika is one 
of the Eight Auspices used in the Coronation ceremony as well as a symbol of 
happiness and well-being.  This coin was found in Ogkaew in Vietnam (a seaport of 
the State of Funam).  It was first found in Thailand in 1875 in Ban Mueang Sub-
district, Bang Lamung District.  Later on, they were found in many other 
provinces; for example, Nakhon Pathom, Lopburi, Prachin Buri, Chainat, 
Sukhothai and Pichit.  They were plentiful in Burma.  The mould of this kind of 
coin was also found in Thailand. 
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11.   เหรียญทวารวดี รูปสังข – ศรีวัตสะ (Dvaravati Coin with Sangha and Sri vatsa)    

     

เหรียญทวารวดีท่ีพบมากอีกรูปแบบหนึ่งคือเหรียญรูปสังข - ศรีวัตสะ ซ่ึงดานหนามีรูปสังข          มี
เสนรอบวงและลายไขปลาลอมรอบ สัญลักษณรูปสังขหมายถึงความอุดมสมบูรณ ความมั่งค่ัง ดานหลัง 
มีรูปศรีวัตสะ และสัญลักษณท่ีเปนมงคลประกอบ เชน รูปกลอง 2 หนา (ฑมรุ) รูปสวัสดิกะ เปนตน ศรี
วัตสะ แปลวา “ท่ีประทับของศรี” เทพีศรีหรือพระลักษมีเปนเทพีแหงความอุดมสมบูรณและความ
รุงเรือง สัญลักษณรูปศรีวัตสะ หมายถึงความมั่งค่ังท่ีประทานโดยศรี ซ่ึงพํานักอยูในพระมหากษัตริยท่ีมี
ทศพิธราชธรรม โดยจะนําความมั่งค่ังอุดมสมบูรณมาสูบานเมืองท่ีพระองคปกครอง สัญลักษณรูปฑมรุ 
หรือกลอง 2 หนา เปนสัญลักษณของการสรางโลก มักปรากฏในพระหัตถของพระศิวะ สวนสัญลักษณ
รูปสวัสดิกะ เปนหนึ่งในมงคล 8 ในพระราชพิธีราชาภิเษก อีกท้ังเปนเคร่ืองหมายแสดงความสุขสวัสดี 

เหรียญทวารวดีรูปสังข/ศรีวัตสะท่ีพบตามแหลงโบราณคดีและเมืองโบราณสมัยทวารวดีจะมีหลาย
รูปแบบ ท่ีแตกตางกันไปจะเปนขนาดของสังขซ่ึงจะมีท้ังขนาดใหญและเล็ก สวนรูปแบบของศรีวัตสะมี
หลากหลาย แตท่ีสําคัญคือตองมีสัญลักษณรูปงูหรือนาคเปนเสนรอบนอก  ดานนอกจะมีสัญลักษณอัน
เปนมงคล เชน วัชระ (สายฟา) ภัทรปฏะ (บัลลังก) อังกุศะ (ขอสับชาง) จามร (แส) 

มีการพบแมพิมพเหรียญรูปสังข-ศรีวัตสะในประเทศไทยดวย ขณะเดียวกันมีการพบเหรียญลักษณะนี้
จํานวนหนึ่งท่ีเมืองออกแกวประเทศเวียดนาม และยังพบเหรียญรูปสังข-ศรีวัตสะ ท่ีมีรายละเอียด
แตกตางออกไปเปนจํานวนมากในประเทศพมา  

 
  

 

ยุคสมัย  ทวารวดี (พุทธศตวรรษท่ี 12-16)  
Period   Dvaravati (7th – 11th Century A.D.) 
   Ø 2.8ซ.ม. (cm.) 9.161 ก.(g) 
วัสดุ  เงิน  (Silver) 
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11. Dvaravati Coin : Sangha and Sri Vatsa  
Another kind of Dvaravati coin found in large numbers is the one with a conch 

and Sri Vatsa inscribed on the front, encircled by a line framed with a line of dots.  
The conch symbolizes fertility and prosperity and the back depicts Sri Vatsa and 
auspicious symbols; for example, a two-faced drum and a Swastika.  Sri Vatsa 
means “the seat of Sri,” the Sri Goddess or the Goddess Luxmi, who is the goddess 
of fertility and prosperity; therefore, Sri Vatsa symbolizes the prosperity bestowed 
by Sri upon a monarch who rules by the Ten Virtues of the Monarch to bring 
prosperity to his kingdom.  The two-faced drum symbolizes the creation of the 
world and this image is usually depicted on the hands of God Siva.  The Swastika 
is one of the Eight Auspices used in the Coronation ceremony as well as a symbol 
of happiness and well-being. 
 The coins with a conch and Sri Vatsa inscription found in archaeological 
sites and ancient cities of the Dvaravati Period vary in form.  What makes them 
different is the size of the conch; some are large and some small. Sri Vatsa also 
comes in various forms but the significant point is that it is framed by a serpent or 
a Naga. Outside the frame many auspicious objects may be featured; for example, 
a thunderbolt, a throne, an elephant’s hook and a whisk.  
 The mould of this kind of coin was found in Thailand.  A large number of 
the coins were found in Ogkaew in Vietnam and those inscribed with different 
details were found in a great number in Burma. 
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12.  เหรียญทวารวดี รูปภัทรปฏะ-ศรีวัตสะ (Dvaravati Coin with Bhadrapith and Sri vatsa)    

   

ยุคสมัย  ทวารวดี (พุทธศตวรรษท่ี 12-16) 
Period  Dvaravati (7th – 11th Century A.D.) 
                Ø 3.2ซ.ม. (cm.) 10.47 ก.(g) 
วัสดุ  เงิน  (Silver) 

 

เหรียญทวารวดีรูปภัทรปฏะ-ศรีวัตสะ เปนเหรียญแบบไมมีจารึกท่ีมีขนาดเล็ก ดานหนามีรูปภัทรปฏะ มี
เสนรอบวงและลายไขปลาลอมรอบ ซ่ึงสัญลักษณรูปภัทรปฏะ (บัลลังกรูปสี่เหลี่ยมผืนผา) เปนเคร่ือง
ราชูปโภคของกษัตริยท่ีแสดงถึงอํานาจ ดานหลัง มีรูปศรีวัตสะ (ภายในมีจุดไขปลา  9 จุด)  เหรียญแบบ
น้ีพบไมมากนัก เทาท่ีมีรายงานในประเทศไทยพบท่ีเมืองอูทอง/สุพรรณบุรี ท่ีบานทาแค อําเภอเมือง/
ลพบุรี และท่ีโคกสําโรง/ลพบุรี แตพบมากท่ีประเทศพมาเมืองศรีเกษตร และเมืองฮาลิน  นอกจากน้ียัง
พบแมพิมพดินเผาท่ีเมืองศรีเกษตรดวย  
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12. Dvaravati Coin :  Bhadrapith and Sri Vatsa inscription 
This Dvaravati coin with Bhadrapith and Sri Vatsa inscription is a small coin 

without an alphabetical inscription.  The front depicts an image of the Bhadrapith 
encircled by a line and a dotted line. The Bhadrapith is a part of the royal regalia, 
signifying power; the back depicts Sri Vatsa, (with nine dotted lines inside).  These 
coins were not found in abundance. In Thailand they were found in U-thong 
District in Suphan Buri Province, Ban Tha Kae in Mueang District and Kok 
Samrong District in Lopburi Province.  In addition, they were mostly found in 
Srikaset, Burma. Baked-clay moulds were found in Srikaset. 
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13.  เหรียญลวปุระ (Lavapura Coin) 

       

 

 

อาณาจักรลพบุรีหรือละโวเปนอาณาจักรโบราณในดินแดนลุมแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันออก  มี
ศูนยกลางอยูท่ีเมืองละโว (จังหวัดลพบุรี) มีความเจริญรุงเรืองในยุคเดียวกับอาณาจักรทวารวดี ตอมา
อาณาจักรละโวเร่ิมเสื่อมอํานาจลงและตกเปนเมืองข้ึนของอาณาจักรทวารวดี และภายหลังไดตกอยู
ภายใตอํานาจของอาณาจักรเจนละ และหลังจาก พ.ศ. 1826 เมืองละโวไดถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของ
อาณาจักรสุโขทัย 

เหรียญลวปุระ ดานหนึง่ของเหรียญมีอักษรสันสกฤตอานวา“ลว” อีกดานหนึ่งอานวา“ปุระ” ซ่ึงรวมแลว
หมายถึงละโว (ลพบุรี) เหรียญลวะปุระนี้สันนิษฐานวา นาจะเปนเหรียญท่ีทําขึ้นเปนท่ีระลึกของ
อาณาจักรลพบุรี เนื่องจากพบในปริมาณท่ีนอยมาก เหรียญนี้พบท่ีเมืองโบราณอูทองในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรีปจจุบัน การคนพบเหรียญท่ีจารึกคําวา “ลวปุระ”        ท่ีอูทองไดนําไปสูขอสันนิษฐานวา
เมืองลพบุรีเคยเปนเมืองสําคัญในอาณาจักรทวารวดี  
  

ยุคสมัย    ลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ 12-18)  
Period    Lopburi (7th – 13th Century A.D.) 
     Ø 1.4 ซ.ม. (cm.)    
วัสด ุ       เงิน  (Silver) 
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13. Lavapura Coin 
The Kingdom of Lopburi or Lavoe was an ancient kingdom located on the east 

bank of the Chao Phraya River Basin with Lavoe, currently Lopburi Province, as 
its centre.  It was contemporaneous with the Dvaravati Kingdom.  It was in a state 
of decline when it came under the rule of the Dvaravati Kingdom and, 
subsequently, the Jenla Kingdom.  In 1383, it was annexed to the Kingdom of 
Sukhothai. 
 One side of the Lavapura coin depicts Sanskrit characters, which read 
“Lava” and on the other side reads “Pura”. When these two words are combined 
into one, it refers to Lavoe or Lopburi.  It is assumed that the coins were made as 
commemorative coins of the Kingdom of Lopburi as not many of them were found.  
They were discovered in the ancient city of U-thong, which is currently in Suphan 
Buri Province.  The discovery of this kind of coin in U-thong has led to an 
assumption that Lopburi Province served as a major town of the Dvaravati 
Kingdom.  
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14.  เงินดอกจันทน  (Dok Chan Money) 

 

 

 

 

 

 

อาณาจักรศรีวิชัยมีอาณาเขตครอบคลุมภาคใตของประเทศไทย แหลมมลายู 
ชองแคบ         มะละกา เกาะสุมาตรา และเกาะชวาในอินโดนีเซีย มีราชธานีท่ีเมืองปาเล็มบัง ในเกาะ
สุมาตรา ประชาชนนิยมต้ังบานเรือนอยูแถบชายทะเล ทําการคาและเรียกเก็บภาษีจากเรือท่ีผานไปมา
ระหวางจีนและอินเดีย อาณาจักรนี้มีความเจริญและมีอํานาจมาก มีชาวตางชาติเดินทางเขามาติดตอ
แลกเปลี่ยนสินคากันมาก หลักฐานการขุดพบสื่อกลางหรือเงินตราในแถบอาณาจักรแหงนีแ้สดงใหเห็น
วามีศูนยกลางความเจริญท่ีภาคใตของไทย แถบเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี และเมือง
นครศรีธรรมราช สันนิษฐานวาเงินดอกจันเปนเงินตราท่ีใชในอาณาจักรศรีวิชัย 

เหรียญดังกลาวมีช่ือวาเงินดอกจันทน เนื่องจากลักษณะของเงินดอกจันทนดานหนามีตราประทับ เปน
รูปคลายดอกจันทนมี 4 กลีบ อีกดานหนึ่งมีอักษรภาษาสันสกฤตอานวา “วร” แปลวา “ประเสริฐ เลิศ 
ดีงาม” เงินดอกจันทนมีท้ังท่ีทําดวยโลหะเงินและโลหะทอง ใชวิธีการผลิตแบบตีดวยฆอนบนแมพิมพ 
พบมากท่ีอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี และอําเภอสทิงพระ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา  

 
  

ยุคสมัย          ศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-18) 
Period          Srivijaya (8th – 13th Century A.D.) 
                   Ø 1.27 x 0.27 ซม. (cm.) 1.681 ก. (g.) 
วัสดุ              เงิน (Silver) 
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14. Dok Chan Money 
The Kingdom of Srivijaya expanded its rule to the South of Thailand, the 

Malay Peninsula, the Straits of Malacca and Sumatra and Java in Indonesia, 
having Palembang in Sumatra as its capital.  People lived along the coast and they 
traded with and collected taxes from the ships that travelled between India and 
China.  The Kingdom prospered and was very powerful.  Many foreign merchants 
came to trade with this Kingdom.  The excavation of the money in this kingdom 
shows that its centre was in the South of Thailand, in Chaiya District in Surat 
Thani Province and Nakhon Si Thammarat Province.  It is believed that Dok Chan 
money was used in the Kingdom of Srivijaya. 
 The coin was named Dok Chan because of its appearance; its front was 
stamped with a four-petalled flower, which resembled the Dok Chan; the other 
side was inscribed with Sanskrit letters that read, “Vara,” meaning excellent, 
utmost or virtuous. Dok Chan coins were made of silver and gold. Silver or gold 
sheets were placed under a mould which was struck with a hammer.  They were 
found plentifully in Chaiya District in Surat Thani Province, Sating Phra and 
Ranode Districts in Songkhla Province. 
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15.  เงินนโมตาไก  (Namo Money) 

 

      

การสรางเงินนโมท่ีเมืองนครศรีธรรมราช สันนิษฐานวาสรางขึ้นเพ่ือใชในพิธีขับไลไขหา ท่ีเกิดขึ้นในสมัย
พระเจาศรีธรรมโศกราช  ซ่ึงมีการทําพิธีโปรยเงินนโมและพรมนํ้ามนตไปท่ัว เมือง ชาวเมือง
นครศรีธรรมราชมีความเชื่อกันวาเงินนโมเปนเคร่ืองรางของขลังท่ีสามารถปองกันสิ่งชั่วรายได จึง
พยายามเสาะแสวงหามาเปนสมบัติสวนตัวเพ่ือความเปนสิริมงคลแกตนเอง นอกจากนี้ยังมีผูนําเงินนโม
มาทําเปนสรอยขอมือและหัวแหวนเพื่อเปนเคร่ืองราง 

เงินนโมทําดวยนวโลหะ (โลหะ 9 อยาง) ซ่ึงการผสมโลหะเหลานี้เขาดวยกันนั้นตองมีกรรมวิธีพิเศษใน
สมัยโบราณเรียกวา "การเลนแรแปรธาตุ”  เงินนโมมีการตอกตราเปนอักษรสันสกฤตโบราณคลายอักษร 
“น” (ยอมาจากนโมหรือนมัส) สวนอีกดานหน่ึงมีรอยบากเปนรองตรงกลาง และมีรอยฆอน เงินนโม
แบงเปน 4 กลุม ตามลักษณะของเงิน คือ 

1. เงินนโมเม็ดขาวสาร มีสัณฐานคลายเมล็ดขาวสาร คอนขางยาว ผลิตในราวพุทธศตวรรษท่ี 14-15  
2. เงินนโมข้ีหนู มีลักษณะรูปทรงกระบอก ปอมส้ัน ปองกลางเล็กนอย ตัวอักษรท่ีปรากฎอยูบนเม็ดนั้น

มีหลายแบบ  ผลิตในราวพุทธศตวรรษท่ี 17-18  
3. เงินนโมตาไก มีรูปทรงคอนขางกลม มีท้ังรูปกลมรีและกลมมน ผลิตในราวพุทธศตวรรษท่ี 20 เปน

ตนมา  
4. เงินนโมแบบพดดวงและเหรียญตีตรานโม คือเงินพดดวงและเหรียญกลมแบนท่ีตีตรา นโม เทาท่ีพบ

มีหลายแบบแตกตางกันไปตามตราท่ีใชประทับ เชน รูปสิงห รูปพญานาค  เปนตน ผลิตในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 22 

สําหรับเงินตรานโมท่ีจัดแสดงเปนเงินตรานโมแบบตาไก ท่ีไดช่ือวา “ตาไก” เพราะมีรูปลักษณคลายตา
ไก เงินนโมชนิดน้ีพบมากท่ีสุด โดยพบแบบกระจัดกระจายตามพ้ืนดิน พบบรรจุในภาชนะท่ีฝงดิน หรือ
เปนพุทธบูชา แหลงท่ีพบอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอ   ไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 
อําเภอสทิงพระ จงหวัดสงขลา และยังมีพบในแมนํ้าเจาพระยา  เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
  

ยุคสมัย     ศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-18)  
Period     Srivijaya (8th – 13th Century A.D.) 
              0.8 x 0.44 ซ.ม (cm.) 1.18 ก. (g.) 
วัสด ุ        โลหะผสม (Metal) 



 หนา 41 

15. Namo Money 
It is believed that Namo money in Nakhon Si Thammarat was made to be used 

in the ceremony to ward off the cholera epidemic that broke out in the reign of 
King Srithammasokraj.  In the ceremony, Namo coins were scattered and lustral 
water was sprinkled all over the city. Now, local Nakhon Si Thammarat people 
regard Namo money as amulets that are able to protect them from evil so they 
want to acquire it as a possession; some make them into bracelets and rings to use 
as charms.   

Namo coins are made of nine metals; its blending process depends on a special 
technique known in the old days as “alchemy”. They are stamped on the front with 
an ancient Sanskrit character that resembles a letter N, an abbreviation of Namo 
or Namas.  The other side is cut into a fissure in the middle and stamped with a 
hammer.  Namo money is divided into 4 groups according to type:  
1. The Rice-Grain Namo, resembling a long rice grain, made in the 14th and 15th 
Buddhist Centuries; 
2.  The Rat’s Dropping Namo, cylindrical and short in shape, slightly bulging in 
the middle, having different letters inscribed on the coins, produced in the 17th and 
18th  Buddhist Centuries; 
3. The Chicken’s Eye Namo, coming in both a round and an oval shape, produced 
in the 20th Buddhist Century onwards; 
4.  Namo money in the style of bullet money and coins stamped with the Namo 
seal, referring to bullet money, and flat coins that are stamped with the Namo 
seal, found in different forms, depending on the inscription, for example, the 
Singha and the Naga, made in the 22nd Buddhist Century. 
 The Namo money on display is Chicken’s Eye Namo money, which obtains 
its name from its shape that resembles a chicken’s eye.  It has been found more 
than other kinds of Namo money, scattered on the ground, contained in utensils 
that had been buried in the ground or being used as sacred objects in the worship 
of the Lord Buddha.  They were found in Mueang District in Nakhon Si 
Thammarat Province, Chaiya District in Surat Thani Province, Sating Phra 
District in Songkhla Province and the Chao Phraya River in the area of Ayuthaya 
Province. 
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16. เงินเจียงเฟยไร (Jiang Money) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินเจียงเปนเงินตราของอาณาจักรลานนา ทําดวยโลหะเงิน ดัดแปลงมาจากเงินกําไลมือ มีลักษณะ
คลายเกือกมาสองอันติดกัน สวนท่ีตอบากลึกเพ่ือใหสามารถหักออกไดสําหรับใชเปนเงินปลีก  และเพ่ือ
ดูความบริสุทธิ์ของเนื้อเงิน เรียกกันวา “เงินเจียง” ตามสําเนียงพ้ืนเมืองทางภาคเหนือซ่ึงมาจากคําวา 
“เชียง” อันเปนคํานําหนาชื่อเมือง มีตราประทับท้ังหมด 3 ตราในแตละดาน คือ  

ตราประทับดานซายมือ คือตราประจําเมืองของทางราชการหรือของเจาผูครองนคร 

ตราประทับดานขวามือ คือตราแสดงน้ําหนัก เงินเจียงขนาดมาตรฐานหนัก 5 บาทของลานนา 
(เทียบเทา  4 บาท หรือ 1 ตําลึงของภาคกลาง) เงินเจียงมีเนื้อเงินผสมอยูสูงมาก นับวาเปนเงินตราท่ีมี
คาสูงสุดของอาณาจักรลานนา  

ตราประทับตรงกลาง คือตราท่ีบอกวาเงินนี้ทํามาจากเมืองใด ช่ือเมืองท่ีปรากฎบนเงินเจียงท่ีพบมี
มากกวา 70 เมือง เชน แสน คือเชียงแสน หม คือเชียงใหม สบฝางคือฝาง นานคือนาน คอนหรือดอน
คือลําปาง แพรคือแพร เปนตน  

เงินเจียงเฟยไรเปนเงินเจียงท่ีทําขึ้นท่ีเมืองเฟยไร (เฟยไฮ หรือ เฟอยไฮ) ปจจุบันเปนหมูบานหนึ่งอยูใน
ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สําหรับเงินเจียงเฟยไรนี้ถือเปนเงินเจียงท่ีหายาก
ชนิดหนึ่ง  
  

ยุคสมัย       ลานนา (พุทธศตวรรษที่ 19-23)  
Period       Lanna (14th – 18th Century A.D.) 
                4 x 3.24 ซ.ม. (cm.)  61.2 ก. (g.) 
วัสดุ           เงิน (Silver) 
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16. Jiang Money 
Jiang money belonged to the Lanna Kingdom. It was modified from silver 

bracelets making it resemble two horseshoes attached to each other.  The 
connecting part was cut deep to make it possible to break the money into pieces so 
that it could be used as small change and to test the purity of silver.  The name 
Jiang is the northern pronunciation of the word “Chiang” which is used at the 
beginning of city names.  There were three seals on each side.  
The seal on the left is an official seal of the government or the ruler of the city. The 
seal on the right represents the weight; standard Lanna Jiang money weighed 5 
Baht (equivalent to 4 Baht or 1 Tamlung in the Central Region measurement 
system).  It was high in silver content and thus deemed to have the highest value 
of all Lanna money. 
     The seal in the centre indicates the place of production; more than 70 names of 
cities were inscribed on Jiang money; they include Saen (Chiang Saen), Hom 
(Chiang Mai), Sob Phang (Phang), Naan (Nan), Khon (Lampang), Prae (Phrae), 
etc. 

Jiang Fei Rai money is money made in Fei Rai or Fei Hai or Fuey Hai, which 
today is one of the villages in Ban Pong Sub-district in Wiang Pa Pao District, 
Chiang Rai Province.  Jiang Fei Rai money is considered to be the rarest of Jiang 
money. 
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17. เงินทอกนาน (Tok Nan Money) 

 

 

เงินทอกสันนิษฐานวาเร่ิมมีใชในรัชสมัยพอขุนเม็งราย  เงินทอกมีรูปรางแตกตางกัน ทําขึ้นจากโลหะ
ผสมชนิดตาง ๆ กันจึงเปนเงินตราท่ีมีมูลคาตํ่าตามมูลคาของโลหะท่ีทําข้ึน บางคร้ังเรียกช่ือตามรูปราง  
เชน เงินปากหมูหรือเงินหอยโขง เงินวงตีนมา  

เงินทอกนานเปนเงินตราท่ีผลิตขึ้นใชในลานนา ทําดวยโลหะผสมระหวางเงินกับทองแดง โดยมีสวนท่ี
เปนเนื้อเงินนอยมาก  มีหลายขนาด มีเสนผานศูนยกลางระหวาง 35-43 มิลลิเมตร มีลักษณะรูปราง
กลมตันไมเปนโพรง ดานบนนูนขึ้นมา พ้ืนเรียบไมมีเสน ดานลางมีรอยเวาเขาไปคลายรอยนิ้วมือกด จึงมี
ลักษณะเหมือนเปลือกหอย มีวัตถุสีเหลืองแกมนํ้าตาลเคลือบจับอยูผิวดานบนและลางของเงิน ท่ีขอบ
รอยเวาดานลางมีรูเล็ก ๆ เจาะไวเหมือนเงินใบไมเพ่ือใชรอยดวยเชือก  

นอกจากน้ียังมีเงินทอกเชียงใหม ทําดวยเงินผสมตะก่ัวดํา หนักประมาณหาบาท สิบสลึง    หกสลึง หน่ึง
สลึงฯลฯ  ชาวพื้นเมืองเรียกวาเงินหอย เพราะดานหนาโปงนูนขึ้นเล็กนอย คลายหอย  ดานในเปนโพรง
ท่ีพบรูปลักษณะอ่ืนก็ม ีเชน  คลายปากหมู คลายวงตีนมา    หรือเกือกมา เปนตน 
  

ยุคสมัย  ลานนา (พุทธศตวรรษที่ 19-23) 
Period  Lanna (14th – 18th Century A.D.)  
  4.04 x 1.02 ซ.ม. (cm.) 65.66 ก. (g.) 
วัสด ุ  เงินและทองแดง (Silver and Copper) 
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17. Nan Tok Money 
It is assumed that Tok money was first circulated in the reign of King Meng 

Rai.  It was made of alloy in different shapes and, therefore, considered low in 
value according to the value of the metals mixed in the alloy.  Some coins were 
named after their appearance, for example, Pig’s Mouth money, Snail money or 
Horse Hoof money. 
 Nan Tok money was produced for use in the Lanna Kingdom.  The coins 
were made of a mixture of silver and copper, with a very small silver content.  The 
coins came in many sizes: their diameter ranged between 35 to 43 millimetres.  
The shape was round and solid with no cavity inside; the upper part was embossed 
and its surface was plain and had no lines; the lower part was concave, giving the 
impression that it had been pressed by a finger into the shape of a shell. The upper 
and lower surface of the coin was glazed with a brownish yellow substance.  A 
small hole was bored into the concave part, in the same way as Leaf money, to be 
strung with a thread. 
 There was also Chiang Mai Tok money, made of a mixture of silver and 
black lead, which came in different denominations5-Baht, 10-Salung, 6-Salung and 
1-Salung.  Local people called it Shell money due to its slightly embossed front 
making it look like a shell.  It was hollow inside.  They were also found in other 
shapes; for example, a Pig’s Mouth, a Horse Hoof or a Horseshoe. 
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18.  เงินไซซี รูปเรือสําเภา (Sycee Money) 

                                      

 

 

 

 

 

 

คําวา  “ไซซี” เปนภาษาจีนกวางตุง แปลวา เสนไหมละเอียด คนทองถิ่นภาคเหนือ เรียกวาเงินมุน ซ่ึง
คําวา มุน แปลวา ละเอียด บงบอกถึงความบริสุทธิ์คอนขางสูงของเนื้อเงิน  

เงินไซซีเปนเงินแทงของประเทศจีน เมื่ออาณาจักรลานนาคาขายกับชนกลุมตาง ๆ ทางตอนใตของ
ประเทศจีน เงินไซซีจึงไหลเขามาในอาณาจักรลานนาเปนจํานวนมาก การชําระคาสินคานิยมชําระดวย
เงินไซซี เนื่องจากเปนเงินแทงท่ีทําข้ึนดวยเนื้อเงินท่ีมีความบริสุทธิ์สูง ซ่ึงนอกจากจะเปนเงินไซซีชนิด
เต็มแทงแลว ยังมีชนิดท่ีตัดเปนช้ินเล็กชิ้นนอยอีกดวย เงินแทงพวกนี้นอกจากจะไดนํามาใชเปนสื่อกลาง
การแลกเปลี่ยนตามพรมแดนของอาณาจักรลานนาแลว ยังมีการนําไปแปรรูปเปนเคร่ืองประดับและ
เคร่ืองใชในครัวเรือน เชน ขันเงิน เชี่ยนหมากเงิน เข็มขัดเงิน ตลอดจนเงินตราของอาณาจักรลานนา  

เงินไซซีมีรูปรางตาง ๆ กัน เชน เงินเรือสําเภา เงินอานมา และเงินขนมครก เปนตน ซ่ึงเงินดังกลาวน้ีจะ
มีขนาดนํ้าหนักแตกตางกันออกไป โดยคิดคํานวณตามมาตรฐานเปนตําลึงจีน (1 ตําลึงจีน เทากับ 10 
สลึง)  เงินไซซีมีตราอักษรภาษาจีนตอกประทับบนดานหนาและดานขางบอกช่ือเมืองท่ีผลิต ดานลาง
ของเงินไซซีมักมีรูพรุน วัตถุประสงคของการใชเงินกอน เชน ชําระคาภาษีเกลือ ภาษีชา ภาษีท่ีดิน เปน
ตน 
  

ยุคสมัย  ลานนา (พุทธศตวรรษที่ 19-23) 
Period  Lanna (14th – 18th Century A.D.)  
   7.2 x 11 x 4.2 ซ.ม. (cm.) 1820 ก.(g) 
วัสด ุ  เงิน (Silver) 
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18. Sycee Money  
The word “Sycee” is a Cantonese word which means refined silk threads.  Local 

people in the North called it Mun money because the word “Mun” means refined, 
implying the purity of the silver. 

Sycee money came in the form of silver bars from China. When the Lanna 
Kingdom traded with different ethnic groups in the South of China there was a 
huge influx of Sycee money.  Payment was made with this kind of money because 
it was made with a high pure silver content.  As well as being used in a full bar, 
Sycee money was also cut into small pieces.  as Along with its use for business 
transactions along the borders of the Lanna Kingdom, this money was made into 
ornaments and kitchen utensils; for example, silver bowls, silver betel-nut sets and 
silver belts in addition to being used in the monetary system of the Lanna 
Kingdom.  

Sycee money came in different shapes, for example, Junk money, Saddle money 
and Coconut Pudding money.  They differed in weight, computed by the Chinese 
Tumlung standard (1 Chinese Tamlung equal to 10 Salung).  The money was 
stamped with Chinese characters on the front, the side was inscribed with the 
name of the town where they had been produced and the lower part was filled with 
pores.  This kind of money bar was used for payment of salt tax, tea tax and land 
tax. 
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19.  แผนทองคํา (Gold Leaf) 

     

 

นอกจากโลหะเงินท่ีมีการนํามาผลิตเปนเงินตราของทางราชการแลว อาณาจักรลานนา    ยังนําโลหะ
ทองเขามาใชเปนเงินตราในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนดวย การใชโลหะทองนั้นเปนไปในรูปผงทองคํา กอน
ทองคํา ทองคําแทง และแผนทองคํา การคาขายตามถ่ินทุรกันดารเต็มไปดวยภูเขาท่ีสูงชันนั้น การชําระ
คาสินคาดวยทองจะสะดวกวาเนื่องจากมีคาสูงและน้ําหนักเบา สามารถพกพาไปไดสะดวก โดยท่ีชุมชน
ตอนใตของประเทศจีนคุนเคยกับภาษาจีน ผูผลิตแผนทองขึ้นใชชําระหนี้ จึงใชอักษรจีนบอกความ
บริสุทธิ์และน้ําหนัก นอกจากนี้ ยังประทับตราของผูผลิตขึ้นรับรองความบริสุทธิ์ของเนื้อทองอีกดวย 
ปจจุบันแผนทองคําจะมีราคาสูงกวาทองคําและทองรูปพรรณในน้ําหนักท่ีเทากัน เนื่องจากถือวาเปน
โบราณวัตถุท่ีมิไดมีการผลิตอีกแลว 

แผนทองคําท่ีจัดแสดงน้ี ไดรับมอบจากคุณบัญชา ศิรินิรันดร มอบใหจัดแสดงในพิพิธภัณฑธนาคารแหง
ประเทศไทยเมื่อวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2536  

แผนทองคํามีรอยพิมพประทับเฉพาะดานหนา ปรากฏขอความภาษาจีนกลางเหมือนกัน ความวา  

 ดานซายและขวามีขอความเหมือนกันอานวา “ซวงเปาหยวนจ้ี (เปนช่ือยี่หอของรานคา) เชียน
จูจินเยี่ย (ทองคําแท)” 

 วงรีดานบนความวา “ยูนนานฉางฝง (โรงงานในมณฑลยูนนาน) จางจินผู (รานทองจาง)” 

 วงรีดานลางเปนภาษาอังกฤษ อานไดความวา “SHINGPAOYUAN CHANGFUNYUNNAN 
THE PURE GOLDLEAF” แปลวา “แผนทองแท ย่ีหอซวงเปาหยวนจ้ี จากโรงงานในมณฑลยูน
นาน โดยรานทองของคนแซจาง” 

  

ยุคสมัย  ลานนา (พุทธศตวรรษที่ 19-22) 

Period  Lanna (14th – 17th Century AD)  
   7.5 x 10.5 ซ.ม. (cm.) 3.148 ก. (g.) 
วัสด ุ  ทอง (Gold) 
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19. Gold Leaf 
As well as using silver to produce official money, the Lanna Kingdom used gold 

in their monetary system for trade and barter.  The gold used was in the form of 
gold dust, gold ingots, gold bars and gold leaves.  It was more convenient for 
trading in rugged and mountainous areas since gold had a higher value and was 
lighter in weight so it was easier to carry.  As the communities in the South of 
China were familiar with Chinese characters, producers of gold leaves to be used 
for payment would specify the purity and weight of gold in Chinese characters.  
The seal of the producer would be stamped on the gold leaves to guarantee their 
purity.  At present, gold leaves have a higher price than gold and gold accessories 
of the same weight because gold leaves are considered antiques and they are no 
longer produced. 

The gold leaf which is exhibited in the Museum was donated by Khun Buncha 
Sirinirun on September 10th, 1993.   

The gold leaf is stamped on the front with Chinese characters which read: 
The left and the right, stamped with the statement, Zuang Pao Yuan Chee, 

(which was the name of a store) and Sien Chu Chin Yia (“real gold”), 
The oval at the top, stamped with Yunnan Chang Fung (“A factory in Yunnan”) 

Chang Chin Phu (“Chang goldsmith”), 
The oval in the lower part was the writing in English letters, Shinpaoyuan 

Changfunyunnan the Pure Gold Leaf, meaning “Real gold leaf of 
Shuangpaoyuanchi from a factory in Yunnan from a gold shop owned by the Chang 
family”. 
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20. เงินฮอย (Hoi Money) 

  

 

 

เงินฮอยเปนเงินตรารูปแบบหนึ่งท่ีใชในอาณาจักรลานชาง หรือท่ีเรียกกันวา  “กรุงศรีสัตนาค
นหุต”  ต้ังอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและดินแดนฝงขวาของแมน้ําโขง คําวา 
“ฮอย”  มาจากมาตราชั่งของชาวศรีสัตนาคนหุต  ซ่ึงกําหนดเรียกน้ําหนักสิบบาทวา “ ฮอยหน่ึง” ใน
ระยะแรกเงินฮอยมีน้ําหนักสิบบาทท้ังส้ิน  เงินฮอยมีสวนผสมระหวางโลหะเงินเจือดวยทองแดง มี
รูปรางคลายเรือชะลา หรือกระสวยทอผา หัวทายเรียว ดานบนมีตอกตราเปนรูปตาง ๆ เชน จักร ชาง 
ดอกไม ดอกจัน  ดอกพิกุล ตัวหนังสือ ตัวเลข งู เปนตน มีเม็ดตุมท่ัวไปเปนทองบุง ดานลางเรียบ เงิน
ฮอยมีขนาดต้ังแต 1 – 6 นิ้ว แบงออกเปนสามชนิดตามสัดสวนของเนื้อเงินท่ีผสมอยู ไดแก 

 ฮอยนํ้าสาม  หมายถึง  มีเน้ือเงินสามสวน  ทองลงหินเจ็ดสวน  ใชเปนราคาสามบาท   

 ฮอยนํ้าหก  มีเนื้อเงินหกสวน  ทองลงหินส่ีสวน  ใชเปนราคาหกบาท   

 ฮอยนํ้าแปด  มีเนื้อเงินแปดสวน  ทองลงหินสองสวนใชเปนราคาแปดบาท   

การท่ีจะทราบวาเปนเงินฮอยชนิดใดนั้น สังเกตจากการดูจํานวนเม็ดตุมทางดานหนาของ   เงินฮอย ถา
มีเน้ือเงินเจือปนอยูมากจะมีจํานวนเม็ดตุมเงินอยูหนาแนนกวาเงินฮอยท่ีมีเนื้อเงินเจือปนอยูนอย 

เงินฮอยตราอุณาโลม (ตราประจํารัชกาลท่ี 1) และเงินฮอยตราครุฑ(ตราประจํารัชกาลท่ี 2 ) ท่ีจัดแสดง
น้ัน แสดงวาเงินฮอยนี้มีใชอยูในชวงตนกรุงรัตนโกสินทรดวย พิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย ไดรับ
การอนุเคราะหจากคุณบรรจง หวังเจริญรุง  ใหยืมมาจัดแสดง  
  

ยุคสมัย  ลานชาง (พุทธศตวรรษที่ 19-23) 

Period  Lanchang (14th – 18th Century A.D.) 
          1.8 x 9.3 ซ.ม. (cm.) 73 ก. (g.) 
วัสด ุ  เงินและทองแดง (Silver and Copper) 
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20. Hoi Money 
Hoi money was another kind of money used in the Lanchang Kingdom, widely 

known as Sri Satanakhanahut City, located in the Northeastern part of Thailand 
to the right of the Mae Khong River. The word Hoi is derived from the 
measurement system of the people of Sri Satanakhanahut.  The weight of 10 Baht 
was called “1 Hoi”.  In its first stage of circulation, all Hoi money was 10 Baht in 
weight.  The money was made from a mixture of silver and copper; it looked like a 
punting boat or a shuttle, tapering at both ends.  The upper part was stamped 
with various images; for example, a Chakra disk, an elephant, a flower, a Dok 
Chan, a Dok Pikul, letters, numerical figures and a snake.  The surface of the 
upper part was scattered with bumps and the lower part was smooth.  Hoi money 
varied from 1 to 6 inches and was divided into three types according to the silver 
content: 

Hoi Nam Sam, refers to Hoi money with three portions of silver in the mixture 
and seven portions of copper, valued at 3 Baht. 

Hoi Nam Hok, refers to six portions of silver in the mixture and four portions of 
copper, valued at 6 Baht. 

Hoi Nam Paed, refers to eight portions of silver in the mixture and two 
portions of copper, valued at 8 Baht. 

The number of bumps on the surface indicates the type of Hoi money; that with 
a high content of silver contains more bumps than that with a lower silver content. 

The Hoi coins with the Unalom emblem (the emblem of King Rama I) and Hoi 
money inscribed with the Garuda emblem (the emblem of King Rama II) which are 
on display in the Museum suggest that this kind of money was used in the early 
Ratanakosin Period.  The Museum has them on loan courtesy of Khun Bunchong 
Wangchareonrung. 
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21.  เงินลาด (Lad Money) 

 

 

 
ยุคสมัย  ลานชาง (พุทธศตวรรษท่ี 19-23) 
Period  Lanchang (14th – 18th Century A.D.) 
  1.7 x 5.6 ซ.ม. (cm.) 35.601 ก.(g) 
วัสดุ  เงินและทองแดง (Silver and Copper) 

 

เงินลาด (บางทีเรียกวาทองลาด) เปนเงินชนิดหนึ่งท่ีใชในอาณาจักรลานชาง มีลักษณะคลายเงินฮอยแต
ขนาดเล็กกวาและท่ีปลายท้ังสองขางงอนสูงข้ึนเล็กนอย ผิวเรียบท้ังดานหนาและดานหลัง  หลอดวย
ทองแดงเคลือบโลหะเงินไวบนผิว เมื่อใชไปนาน ๆ จะเหลือแตทองแดง มี  3 ขนาด คือใหญ กลาง เล็ก 
มีลักษณะเหมือนเรือชะลาหรือกระสวยทอผา โดยตรงกลางมีตราประทับ 3 - 4 ตรา โดยมีตราชางหัน
ไปทางขวามือ และตราจักร ซ่ึงจะใชสองตรานี้เปนตรายืนพ้ืน นอกจากนั้นยังมีตราอ่ืน ๆ อีก 1 หรือ 2 
ตรา ในกรณีท่ีตี 3 ตรานั้น ตราท่ีเพิ่มข้ึนไดแก ตราปลา เตา ผีเส้ือ ดอกไม และหากมี 4 ตรา ก็เพ่ิมตรา
ดอกจันทน การตีตราเหลานี้จะตีไวเปนชุดบนเงินลาดท้ัง 3 ขนาด 

เงินลาดเปนเงินปลีกท่ีมีราคาตํ่าเนื่องจากทําดวยโลหะผสม เงินลาดท่ีจัดแสดงนี้ มี 4 ตรา คือ ตรา
ดอกจันทน ผีเส้ือ ชาง และจักร เงินลาดมีระบบการผลิตท่ีเปนมาตรฐานท้ังรูปราง น้ําหนัก ขนาด และ
ตราท่ีประทับ การเคลือบดวยโลหะเงินท่ีประณีตทําใหเชื่อไดวาเปนเงินตราท่ีผลิตมาจากโรงกษาปณ
หลวง       
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21. Lad Money 
Lad money, sometimes referred to as Thong Lad money, was the ancient money 

used in the Lanchang Kingdom.  It resembles Hoi money but is smaller in size and 
both ends bend slightly upwards.  The surface of the front and the back is smooth.  
They were cast in copper and coated with silver, which would wear off after long 
use and leave only the copper.  The money came in three sizes—large, medium and 
small.  Their shape resembles a punting boat or a shuttle.  The middle of the coin 
was stamped with three to four seals, having two seals—an elephant turning to 
the right and a Chakra disk, as the regular seals on all coins.  These two seals 
would be accompanied by one or two more seals.  In cases where a coin featured 
three seals, the seal added to the regular two seals would be that of a fish, a turtle, 
a butterfly or a flower.  If there were four seals, a Dok Chan seal would be added 
as the fourth seal.  The same seals would be stamped on the coins to create a series 
of the three-sized coins. 

Lad money was considered as small change being low in value due to its alloy 
content.  The Lad money exhibited in the Museum depicts four emblems—a Dok 
Chan, a butterfly, an elephant and a Chakra disk. Its production was standardized 
in terms of shape, weight, size and emblem.  That it was coated with silver, which 
was a refined metal, leads us to believe that the money was produced by the Royal 
Mint. 
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22. พดดวงตราพุมขาวบิณฑ (Bullet Money) 

 

อยูระหวางการถายภาพ 

ยุคสมัย  อยุธยา (พ.ศ. 2199-2231)  
Period  Ayutthaya (1656-1688) 
วัสดุ  เงิน (Silver) 

 

สมัยอยุธยาชวงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  (พระมหากษัตริยในราชวงศปราสาททอง ทรง
ครองราชยระหวาง พ.ศ. 2199-2231) สันนิษฐานวามีการผลิตพดดวง 2 ตรา   ตราแรก คือ พดดวงท่ี
ปรากฏตราในจดหมายเหตุลา ลูแบร สวนตราท่ีสอง คือ ตราครุฑ         ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ
มีชาวตางประเทศเดินทางเขามามาก บุคคลสําคัญ คือ ซีมง   ลา ลูแบร (SIMON DE LA LOBERE) 
ราชทูตพิเศษของพระเจาหลุยสท่ี 14 ท่ีเดินทางเขามากรุงศรีอยุธยาชวง พ.ศ. 2230-2231 เขาเขียน
บันทึกอันเปนท่ีรูจักในชื่อ จดหมายเหตุลา    ลูแบร (Description du Royaume de Siam หรือภาค
ภาษาอังกฤษในชื่อ A New Historical Relation of the Kingdom of Siam พิมพคร้ังแรก พ.ศ. 
2234) ซ่ึงกลาวถึงเงินพดดวงวาเงินพดดวงมีตราสองดวง ไมทราบวาเปนรูปอะไรและไมมีใครสามารถ
อธิบายใหทราบได พรอมกับมีภาพลายเสนรูปเงินพดดวงและหอยเบ้ียเปนภาพประกอบ ตราประจํา
รัชกาลบนเงินพดดวงน้ี กศร.กุหลาบเรียกวา ตราตนไมเงินทองบรรณาการ ตอมาภายหลังมีผูเรียกวา
ตราพุมขาวบิณฑ  

ลา ลูแบร บันทึกไวดวยวา พดดวงท่ีเขาพบมีชนิดราคา 1 บาท 1 สลึง และ 1 เฟอง ชาวสยามไมมี
เหรียญกษาปณทองคําหรือทองแดง ทองคํานั้นเปนสินคาชนิดหนึ่งในประเทศนั้น มีคา 12 เทาของเงิน 
เบ้ียเปนเงินตราราคาตํ่าท่ีสุด ตามธรรมดาในกรุงสยามนั้น เฟองหน่ึงเปน 800 เบ้ีย อันเปนเคร่ืองแสดง
วาทํามาคาขายกันดวยราคาถูกมากหรือไมก็เปนดวยราคาสินคาตํ่า 

อนึ่ง เงินพดดวงสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช สันนิษฐานวายังมีอีกตราหนึ่งคือ ตราครุฑ รูปทรง
ของพดดวงสมัยนี้ถือวามีรูปลักษณะเขามาตรฐานแลวคือ ขาสั้น มีรอยคอนกลมรอยเดียว ปลายขาหาง
กันไมมีรู ไมมีรอยบาก มีเมล็ดขาวสาร  

คําวาตราพุมขาวบิณฑนี้ เรียกขานกันเฉพาะกลุม ไมไดใชกันโดยท่ัวไป 
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22. Bullet Money Inscribed with the Phume Khao Bin Design 
It is assumed that in the reign of King Narai the Great (1656-1688) of the 

Prasat Thong Dynasty, two kinds of bullet money were produced and inscribed 
with two emblems. The first kind was inscribed with an emblem which appeared 
in La Loubere’s chronicles and the second type was inscribed with a Garuda 
emblem.  There were a number of foreigners who arrived in Ayuthaya during the 
time of King Narai.  One important person was Simon La Loubere, the special 
envoy of King Louis XIV of France.  He was in Ayuthaya from 1687 to 1688 and he 
wrote a report of his visit, Description du Royaume de Siam or as it is known in 
English, A New Historical Relation of the Kingdom of Siam.  The work, which was 
first published in 1691, describes how bullet money was inscribed with two 
emblems which looked obscure and which no one could explain.  The description 
was accompanied by sketches of the money and cowry shells.  The emblem of the 
reign of King Narai was referred to by the Kor Sor Ror Kularb as the Gold and 
Silver Tree Tribute and later it became known as the Phume Khao Bin Design. 
 La Loubere also recorded that the bullet money he had found was 1 Baht, 1 
Salung and 1 Fueng in value and the Siamese did not have gold or copper coins in 
circulation.  Gold was a kind of merchandise in Siam and it was twelve times more 
valuable than bullet money, which held the lowest monetary value.  1 Fueng was 
equal to 800 cowry money, indicating that trade operated at very low prices and 
most of the goods were cheap. 
 There was another kind of bullet money in the reign of King Narai—the one 
inscribed with a Garuda emblem.  The shape of bullet money in this reign 
conformed to a standard—having short hands which were separated from one 
another, with only one circle-shaped hammer strike, with no hole at the bottom 
and no fissures and marked with a rice grain. 
 The word Phume Khao Bin was used in specific groups only and not 
generally used. 
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23. พดดวงท่ีระลึกตราครุฑเสี้ยว (Commemorative Garuda Bullet Money) 

 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2368)   
Period          Rattanakosin (1825) 
วัสดุ  เงิน (Silver) 
 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีการจัดทําพดดวงท่ีระลึกเปนคร้ังแรกรวมท้ังมีการ
จัดทําพดดวงตราตาง ๆ ขึ้นมาหลายตรา การท่ีมีการจัดทําพดดวงขึ้นมาหลายตรานั้นก็เนื่องมาจากมี
เหตุการณอันควรแกการจัดทํา  ซ่ึงการทําพดดวงคร้ังหนึ่งเปนการจัดทําพดดวงท่ีระลึกสําหรับ
พระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศ ขุนนาง ขาราชบริพาร และผูมารวมงาน  เนื่องในงานพระบรมศพ
ของพระราชบิดาคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เมื่อวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2368  พด
ดวงท่ีระลึกนี้จัดทําข้ึนชนิดราคาเดียว  คือชนิดราคา 2 บาทก่ึง คือ 10 สลึง หรือ 1 ตําลึงจีน  เรียกกัน
วาพดดวงตราครุฑเส้ียว   

พดดวงตราครุฑเสี้ยวนี้มีตราบนพดดวง 2 ตราดวยกัน ตราหนึ่ง คือ ตราแผนดินทําเปนรูปจักร 8 กลีบ 
กลางกลีบมีจุดทุกกลีบ กลางจักรก็มีจุด  สวนอีกตราหนึ่งเปนตราครุฑอันเปนตราประจําพระองคของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย แตเปนครุฑชนิดท่ีเรียกกันวาครุฑเส้ียว กลาวคือ เปนรูปพญา
ครุฑทรงเคร่ือง ผินหนาไปทางขวา และอยูในทากําลังบิน มือซายจับหาง เทาซายจับหัวพญานาคหนึ่ง
ตัวไปดวย มีกรอบลอม ตราครุฑเสี้ยวนั้นมีลักษณะยอยแตกตางกันออกไป 4-5 ลักษณะ ทาของพญา
ครุฑนั้นมองดูคลายกับวากําลังบินจากไป  เปรียบเสมือนกับการจากไปหรือการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
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23. Commemorative Garuda Bullet Money 
The reign of King Rama III was the first time that commemorative bullet 

money was issued and the bullet money produced during this reign was inscribed 
with different images according to the occasion of its issue.  One example is the 
bullet money made to commemorate the royal funeral of King Rama II on April 29, 
1825 to be presented as a gift to members of the royal family, noblemen, courtiers 
and guests, who attended the funeral ceremony.   This commemorative bullet 
money, generally known as bullet money inscribed with a Garuda image turning 
sidewise to the right, was made in one denomination—2 ½ Baht or 10 Salung or 1 
Chinese Tamlung.     
 Commemorative Garuda bullet money featured two emblems: one was the 
State Coat of Arms in the shape of a Chakra Disk whose rim has eight serrated 
segments.  Each segment is decorated with a dot and so is the centre of the disk.  
The other emblem was a Garuda emblem, which was the royal insignia of King 
Rama II.  The Garuda is depicted in full regalia, turning its face sidewise to the 
right and in the position of taking flight.  Its left hand holds the tail of the Naga 
Serpent and the left foot holds the head of the Naga.  The whole emblem is framed 
and the posture of the Garuda is sub-divided into 4-5 postures.  The depiction of 
the Garuda taking flight symbolizes the departure or the death of King Rama II. 
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24. พดดวงเถาท่ีระลึกพระแสงจักร-พระมหามงกุฎ (Commemorative Bullet Money Set - 
Chakra and Mongkut Marks) 

 

 

 

ในงานฉลองพระราชมณเฑียรพระท่ีนั่งอนันตสมาคม (องคเกา)  ในบริเวณพระบรม มหาราชวังเมื่อวันท่ี 
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2402  ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ        พระจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น ไดมี
การผลิตพดดวงเพ่ือเปนท่ีระลึกในงานเพื่อพระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศและขาราชการช้ันผูใหญ  
พดดวงเถาน้ี มี 3 ชนิดราคาดวยกัน คือ หนึ่งชั่ง  หนึ่งตําลึง  ก่ึงตําลึง  สาเหตุท่ีผลิตพดดวง 3 ชนิดราคา
น้ีก็เพ่ือใหตอเน่ืองและเขาชุดกันกับพดดวงตราพระแสงจักร-พระมหามงกุฎท่ีผลิตและออกใชเมื่อคร้ัง
บรมราชาภิเษก ซ่ึงในคร้ังน้ันไดมีการออกพดดวงชนิดราคา บาท ก่ึงบาท สลึง เฟอง บนพดดวงมีตรา 2 
ตรา   ตราหน่ึงอยูดานบนเปนตราพระแสงจักรอันหมายถึงราชวงศจักรี  สําหรับพดดวงชนิดราคาหนึ่ง
ช่ังนั้นเปนจักรท่ีมี 7 กลีบและ 11 กลีบ โดยท่ีชนิด 11 กลีบไมมีเมล็ดขาวสาร  ใจกลางจักรเปนจุดมี
วงกลมลอม และรอบนอกกลีบจักรมีวงกลมลอมสองช้ัน  แตตราดานบนของพดดวงขนาดหนึ่งตําลึงและ
ก่ึงตําลึงเปนจักรท่ีมี 8 กลีบ กลางกลีบมีจุดทุกกลีบ  และกลางจักรก็มีจุดเหมือนกัน  สวนตราท่ีสองท่ีอยู
ดานหนาเปนตราพระมหาพิชัยมงกุฎ มีพระจอน อันเปน พระราชสัญลักษณในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว มีลายกนกใบไมเปนลายพื้น รอบตรามีกรอบลอมสองชั้น   

ตราท่ีปรากฏบนพดดวงชนิดราคาหนึ่งชั่ง (80 บาท) น้ันแกะตราดวยมือ จึงมีขอสันนิษฐานวาตราจักรมี
กลีบไมเทากัน สวนชนิดราคาหนึ่งตําลึงและและก่ึงตําลึงนั้นตีตราดวยแมตรา   

ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีผูประสงคจะไดพดดวงเถาท่ีระลึกอีก จึง
โปรดเกลาฯ ใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติผลิตพดดวงเถานี้ไวใหแลกเปนพิเศษอีกคร้ังหนึ่งใน พ.ศ. 
2437 
  

ยุคสมัย รัตนโกสินทร (พ.ศ.2402)   
Period    Rattanakosin (1859) 
 1 – 8 ซ.ม. (cm.) 0.5 – 1200 ก. (g.) 
วัสด ุ     เงิน (Silver) 



 หนา 59 

24. Commemorative Bullet Money Set : Chakra and Mongkut Marks 
In the reign of King Mongkut, a celebration of the completion of the original 

Anantasamakhom Throne Hall was held on May 6th, 1859 at the Grand Palace.  
On this occasion commemorative bullet money was issued to be given to members 
of the royal family and noblemen.  This bullet money set was made in three 
denominations: 1-Chang, 1-Tamlung and ½-Tamlung.  The issuing of a set of coins 
in these three denominations was a continuation of and a match with the bullet 
money inscribed with the Chakra Disk and the Grand Crown, which had been 
issued for the King’s Coronation.  The bullet money commemorating the 
Coronation came in three denominations: 1-Baht, ½-Baht, 1-Salung and 1-Fueng. 
The bullet money featured two emblems.  One is the Chakra Disk, which 
symbolizes the Chakri Dynasty.  The Chakra disk in the 1-Chang bullet money is 
decorated with seven or eleven serrated segments. The coins with eleven serrated 
segments do not have a rice grain and the middle of the disk is a dot surrounded 
by a circle and the outer part of the segments is encircled by double circles.  The 
upper part of the 1-Tamlung and ½ -Tamlung bullet money featured a disk with 
eight serrated segments.  The middle of each segment is a dot and so is the middle 
of the disk.  The second emblem was the Grand Crown decorated with ear-lobes, 
which was a symbol of King Mongkut.  The background is a flamboyant floral 
design.  The emblem is encircled by double frames. 
 The emblem featured on the 1-Chang bullet money (equivalent to 80 Baht) 
was carved by hand, making the serrated segments of the Chakra disk differ in 
size but the one on the 1-Tamlung and ½-Tamlung was stamped by machine. 
 In the reign of King Chulalongkorn, people wanted to collect this set of 
bullet money as keepsakes; so, in 1894, the King had the Ministry of the Royal 
Treasury produce bullet money of this kind for people to purchase.   
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25. พดดวงเถาท่ีระลึกตราพระแสงจักร-ชอรําเพย (Commemorative Bullet Money Set - 
Chakra/Coronet/Cho Rampeuy Marks) 

 

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดงานบําเพ็ญ  พระราชกุศล
แดสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี ซ่ึงเปนพระราชชนน ีเมื่อพระองคมีพระชนมายุครบ 28 พรรษา 
ในป 2423 เนื่องจากเปนปท่ีพระองคมีพระชนมพรรษาเทากับสมเด็จพระราชชนนี เมื่อตอนส้ินพระชนม
คือ 28 พรรษา ในงานบําเพ็ญพระราชกุศลแดสมเด็จพระราชชนนีนี้ ไดมีการจัดทําเงินพดดวงท่ีระลึก
ตราพระแสงจักร-ชอรําเพย มี 6 ชนิดราคาและมีจํานวนการผลิตดังนี้ 1 ช่ัง (80 บาท) มี 8 เม็ด  ก่ึงช่ัง 
(40 บาท) มี 18  เม็ด  5 ตําลึง (20 บาท) มี 42 เม็ด  สองตําลึงก่ึง ( 10 บาท) มี 75 เม็ด 1 ตําลึง (4 
บาท) มี 115 เม็ด และ ก่ึงตําลึง (2 บาท) มี  205 เม็ด รวม 6 ขนาดเปนจํานวน 462 เม็ด จํานวนท่ี
ผลิตนี้ เก็บไวเปนเงินคงคลังของหลวงอยางละ 2 เม็ด นอกนั้นพระราชทานใหพระบรมวงศานุวงศ 
ขาราชการ เจานาย เปนท่ีระลึก 

ดานบนของพดดวงเปนตราพระแสงจักร หมายถึงราชวงศจักรี  ดานหนาเปนตราจุลมงกุฎหรือพระเก้ียว
ซ่ึงเปนตราประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวประดิษฐานบนพานแวนฟา มีฉัตร 
5 ชั้นกระหนาบสองขาง มีกรอบลอมสองช้ัน พ้ืนเปนลายกระหนก  ดานหลังเปนตราชอรําเพย  อัน
หมายถึงพระนามเดิมของสมเด็จพระราชชนนี คือ พระนางเธอพระองคเจารําเพยภมราภิรมย  มีตัวเลข
ไทยบอกจุลศักราช 1242  อยูใตชอรําเพย  ตราของพดดวงชนิดราคา 1 ช่ัง (80 บาท) และ ก่ึงชั่ง (40 
บาท) แกะสลักตราดวยมือโดยชางสิบหมู  สวนขนาดเล็กลงมาจะใชแมตราท่ีจัดทําขึ้นโดยเฉพาะตี
ประทับ ท้ังนี้จํานวนกลีบพระแสงจักร จุด และรัศมีซ่ึงประทับดานบนของเงินพดดวง ท่ีเรียกวาตราบน
น้ัน ไมเทากันทุกชนิดราคา เชน ชนิดราคา 1 ช่ัง พระแสงจักรเปนจักร 10 กลีบ ก่ึงชั่ง พระแสงจักรเปน
จักร 12 กลีบ หรือ ก่ึงตําลึง พระแสงจักรเปนจักร 8 กลีบ เปนตน  

  

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2453)   
Period          Rattanakosin (1910) 
  2.3-4.88 ซ.ม. (cm.) 
  304-606 ก. (g.) 
วัสด ุ  เงิน (Silver) 
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25. Commemorative Bullet Money Set : Chakra/Coronet/Cho Rampeuy  Marks  
In 1880, when King Chulalongkorn turned 28 years old, he had a merit-making 

ceremony organized in dedication to his mother, Queen Thepsirindra, because he 
had reached the age of his mother who died at the age of 28.  On that occasion, the 
King had commemorative bullet money made.  The money was inscribed with the 
Chakra disk and the Rampeuy floral branch and it came in six denominations.  
The denominations and the number of coins produced were as follows: 1-Chang (80 
Baht) 8-coins, ½-Chang (40 Baht) 18 coins, 5-Tamlung (20 Baht) 42 coins, 2 ½-
Tamlung (10 Baht) 75 coins, 1-Tamlung (4 Baht) 115 coins and ½-Tamlung (2 
Baht) 205 coins, making the number of coins in the six denominations 462 in total.  
Two coins of each denomination were kept as part of royal reserves; the rest were 
given to members of the royal family and high ranking officials as keepsakes. 

 
 The upper part of the bullet money had the Chakra disk, symbolizing the 
Chakri dynasty; the front depicted the Minor Crown,the Chula Mongkut or the 
Phra Kiew, which was King Chulalongkorn’s royal insignia.  This Minor Crown is 
placed on a pedestal tray, flanked by a five-tiered white umbrella on each side and 
surrounded by double frames.  The background is a flamboyant Thai-style design 
and the back is an emblem depicting a Rampeuy floral branch because Rampey 
was the original name of the King’s mother,Phra Ongchao Rampey 
Phamaraphirom.  The 1242 Chula Era is depicted in traditional Thai numerals 
and placed under the floral branch.  The emblems featured in the 1-Chang (80 
Baht) and ½-Chang (40 Baht) were hand-carved by craftsmen of the Department of 
Ten Craftsmanship. The emblems on small coins were made in a mould and 
stamped on the coins by machine.  The number of the Chakra serrated segments, 
the dots and the radius on the bullet money would vary; for example, 1-Chang 
bullet money would feature a ten-serrated-segments Chakra, ½-Chang bullet 
money featured a twelve-serrated-segments Chakra and ½-Tamlung an eight-
serrated segmented Chakra. 
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26. พดดวงทองคําพระแสงจักร-พระมหามงกุฎ (Commemorative Gold Bullet        Money 
-  Chakra/Crown) 

 

 

 

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพดดวงทองคําน้ีเพ่ือเปนท่ี
ระลึกสําหรับพระราชทานในโอกาสสําคัญ ซ่ึงสันนิษฐานวาเปนท่ีระลึกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พ.ศ. 2394 พดดวงชุดนี้มี 8 ชนิดราคา ตําลึง ก่ึงตําลึง บาท ก่ึงบาท สลึง เฟอง ก่ึงเฟอง และไพ   

ดานบนเปนตราพระแสงจักร สําหรับชนิดราคาตําลึง มี 8 กลีบ ชนิดราคาก่ึงตําลึงและบาทหน่ึง มี 6 
กลีบ และ 8 กลีบ ชนิดราคาก่ึงบาท มีท้ัง 8 กลีบ 9 กลีบ และ 10 กลีบ สวนชนิดราคาสลึง มี 8 กลีบ
และ 10 กลีบ ชนิดราคาเฟองและก่ึงเฟอง มี 6 กลีบ สําหรับชนิดราคาไพไมมีตราพระแสงจักร เพราะมี
ขนาดท่ีเล็กมาก  ดานหนาประทับตราพระมหามงกุฎตราเดียวทุกชนิดราคา  

พดดวงทองคําพระแสงจักร-พระมหามงกุฎ นอกจากผลิตในสมัยรัชกาลท่ี 4 แลว ยังผลิตในสมัยรัชกาล
ท่ี 5 ดวย โดยมีขอแตกตางคือ หากผลิตสมัยรัชกาลท่ี 4 พระแสงจักรจะมีจุด    6 จุด ตราพระมหา
มงกุฎจะมีรายละเอียดมากกวาท่ีทําในในสมัยรัชกาลท่ี 5 และมีเมล็ดขาวสาร หากทําในสมัยรัชกาลท่ี 5 
ตราพระแสงจักรจะคลายจักรสมัยรัชกาลท่ี 1 และไมมีเมล็ดขาวสาร 

พดดวงทองคําชิ้นท่ีโดดเดนของพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย คือ ชนิดราคา 1 ตําลึง และชนิด
ราคา 2 บาท ซ่ึงเปนพดดวงท่ีหายากมากท่ีสุดกลุมหน่ึงของประเทศไทย (ชนิดราคา 2 บาท กรม
ศิลปากรใหยืมจัดแสดง)  
  

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2394)   
Period          Rattanakosin (1851) 
  1.18 ซ.ม. (cm.) 30.1 ก. (g.) 
วัสดุ  ทองคํา (Gold) 
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26. Commemorative Gold Bullet Money : Chakra /Crown 
King Mongkut had the commemorative gold bullet money made for a special 

occasion which is taken to be his Coronation in 1851. This set of bullet money 
consisted of eight denominations: 1-Tamlung, ½- Tamlung, 1-Baht, ½- Baht, 1-
Salung, 1-Fueng, ½-Feung and 1-Pai.  The upper part depicted the Chakra disk 
with different numbers of serrated segments: eight for 1-Tamlung, six or eight 
radius for ½- Tamlung and 1-Baht, eight, nine or ten for ½-Baht, eight and ten for 
1-Salung, six for 1-Fueng and ½-Fueng.  A Pai was too small to be stamped with 
the emblem.  The front of all denominations is stamped with the Grand Crown. 
 As well as being available in the reign of King Mongkut, the 
commemorative gold bullet money inscribed with the Chakra Disk and the Grand 
Crown was produced in the reign of King Chulalongkorn.  The difference is that 
the ones produced in the reign of King Mongkut feature six dots in the Chakra 
Disk, and there are more details on the Grand Crown which also features rice 
grains.  The Chakra Disk featured in the money produced in the reign of King 
Chulalongkorn resembles the one in the reign of King Rama I but there is no rice 
grain. 
 The commemorative gold bullet money exhibited in the Museum of the BOT 
features two denominations—1 Tamlung and 2 Baht, which are the rarest found in 
Thailand.  The 2-Baht bullet money is on loan from the Department of Fine Arts. 
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27. เบ้ียจ่ัน  (Money Cowry)    

 

 

ยุคสมัย  กอนประวัติศาสตร 
Period          Prehistoric 
  2.5 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  หอย (Cowry shell) 
 

หอยเบ้ียในประวัติศาสตรใชเปนเคร่ืองประดับ ใชในพิธีกรรม เปนส่ิงท่ีมีคุณคาเพราะมาจากทองทะเล 
อันเปนสิ่งท่ีมาจากแดนไกล เปนสินคาท่ีชุมชนมีความตองการและภายหลังใชเปนสื่อกลางในการ
แลกเปล่ียน ในประเทศไทยปรากฏการใชหอยเบ้ียในพิธีกรรมทางศาสนา    ดังปรากฏในศิลาจารึกสมัย
สุโขทัย และใชเปนเงินตรามาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 หอยเบ้ีย หรือเบ้ียเปนวัตถุอยางหนึ่งท่ีมีการนํามาใช
เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน การใชเบ้ียเปนเงินตรานั้นมีอยูในหลายภูมิภาคไมแตเฉพาะในเอเชีย
เทานั้น แตแพรหลายไปยังยุโรปในแถบรอบทะเลสาบแคสเปยน เยอรมนี ลิธัวเนีย ชายฝงทวีปอเมริกา 
อินโดแปซิฟก ทะเลแดง อียิปตโบราณ และแอฟริกาในภาคพ้ืนทวีปดวย 

มูลคาของเบ้ียนั้น แปรเปลี่ยนกันไปในแตละชวงเวลาคลาย ๆ กับสภาพเงินเฟอในปจจุบันนี้  สมัย
อยุธยารัชสมัยพระเจาทรงธรรมและพระเจาปราสาททอง อัตราอยูท่ี 800 หรือ 900 เบ้ียตอเฟอง สมัย
รัตนโกสินทรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกอัตรา 400 เบ้ียตอเฟอง รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว อัตรา 1,300 เบ้ียตอเฟอง  

นอกจากใชเปนเงินตราแลวหอยเบ้ียชนิดท่ีเรียกวา เบ้ียจ่ัน ยังใชเปนเคร่ืองรางของขลังในวัฒนธรรมไทย 
ใชปองกันและแกภยันอันตรายจากรายใหกลายเปนดีได หรือพกใสกระเปาสตางค เชื่อวาทําใหเงินทอง
ไหลเทมาและโชคดี มีการยกเลิกการใชเบ้ียเปนเงินตราประมาณรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

หมายเหตุ เบ้ียท่ีจัดแสดงอยูนี้เปนหอยเบ้ียสมัยปจจุบัน 

 
  



 หนา 65 

27. Money Cowry  
According to history, cowries were used as ornaments and in rituals.  They 

were considered invaluable because they came from the sea or faraway lands. They 
were needed by ancient communities and later they were used for bartering.  In 
Thailand, inscribed stones of the Sukhothai Period suggest that cowries were used 
in religious rites and as money.  The use of cowries for bartering and as currency 
continued until the reign of King Chulalongkorn.  Cowries were not only used as a 
medium of exchange in Asia but their use also spread to Europe, especially around 
the Caspian Sea, in Germany, Lithuania, the coastal areas of America, the Indo-
Pacific, the Red Sea, ancient Egypt and the African continent.  

The value of cowries changed or fluctuated at particular periods of time in 
the same way as inflation does nowadays.  In the reigns of King Songtham and 
King Prasatthong of the Ayuthaya Period, the rate of exchange was at 800 or 900 
cowries per Fueng.  In the reign of King Rama I of the Ratanakosin Period the rate 
was 400 cowries per Fueng and in the reign of King Rama III it was 1,300 cowries 
per Fueng. 

As well as being used in the monetary system, cowries were used as 
amulets in Thai culture.  They were believed to have the power to protect people 
from harm or change bad luck to good.  If carried in a wallet they were believed to 
create more money or luck.  The use of cowries as money was ended in the reign of 
King Chulalongkorn. 

Note: The cowries on display were found in modern times. 
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28. เหรียญเมืองไท (Muang Thai Coin)  

 

 

   

 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว  เปนยุคท่ีเร่ิมมีการคาขายกับตางชาติ ความตองการ
เงินตราจึงเร่ิมมีมากขึ้น  รวมท้ังมีชาวตางชาตินําเหรียญแบนเขามาใชในประเทศ เมื่อพระยา
จุฬาราชมนตรี (แบน) ไดไปตรวจราชการท่ีสิงคโปรและมลายา และกลับมาถึงกรุงเทพฯ ก็ไดกราบ
บังคมทูลรัชกาลท่ี 3 วาทางสิงคโปรใชเบ้ียทองแดงในการซ้ือขาย  ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัวมีพระราชดําริวา การนําเบ้ียหอยซ่ึงเปนสัตวมีชีวิตมาใชเปนเงินตรานั้นบาปกรรม จึงมี
พระราชดําริใหผลิตเหรียญแบนขึ้นใช แตเนื่องจากในขณะนั้นประเทศไทยยังไมสามารถผลิตเหรียญได  
จึงทรงมีกระแสรับสั่งใหเจาพระยาพระคลัง (ดิศ) สั่งใหทางเมืองนอกผลิตเหรียญเขามาใหทอดพระเนตร
กอน  เจาพระยาพระคลัง (ดิศ) จึงวาจางมิสเตอรโรเบิรตฮันเตอร ใหเปนผูสั่งทําเหรียญตัวอยาง   เขามา 
ซ่ึงมิสเตอรโรเบิรตฮันเตอรไดสั่งทํามาจากประเทศอังกฤษ  

เหรียญตัวอยางท่ีนําเขามามีสองชนิด  ชนิดแรก ดานหนึ่งเปนรูปชางยืนเต็มตัว หันขางและศีรษะอยูทาง
ซายมือ มีเลข ๑๑๙๗ ซ่ึงหมายถึงจุลศักราชท่ีผลิต อีกดานหนึ่งมีคําวา “เมืองไท” กับดาว 2 ดวง อยู
ขางบนและขางลางของตัวหนังสือ  เรียกกันวา เหรียญชาง-เมืองไท สําหรับชนิดท่ีสอง  ดานหนามีรูป
ดอกบัวบานกับเลข ๑๑๙๗ อันเปนจุลศักราชท่ีผลิต ดานหลังเขียนคําวา เมืองไท เรียกกันวา เหรียญ
ดอกบัว-เมืองไท ท้ังสองชนิดทําจากทองแดง สั่งมาชนิดละ 500 เหรียญ  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว  ไมทรงพอพระทัยและไมโปรดใหออกใชเพราะตรัสถามความหมายของตราดอกบัวบาน 
เจาพระยาพระคลัง (ดิศ) กราบทูลสนองพระบรมราชโองการไมเปนท่ีพอพระราชหฤทัย ตอมามีผู
สันนิษฐานเหตุผลไวหลายประการ เชน เหรียญรูปชาง-เมืองไท ลักษณะของชางเหมือนกันกับชางบน
เหรียญกษาปณของ Government-Ceylon ค.ศ.1802 ซ่ึงออกมาใชมาแลว 33 ป  สวนเหรียญดอกบัว-
เมืองไท นั้น ดอกบัวไปเหมือนกับดอกบัวบนเหรียญของรัฐอาเจะ ท่ีต้ังอยูบนเกาะสุมาตรา บางก็วา
ดอกบัวเปนตราของกรมทา และนับจากระยะเวลาท่ีผลิตเหรียญท้ังสองแบบนี้ขึ้นมาจวบจนสิ้นรัชกาล
คือ พ.ศ. 2396 ก็ยังคงไมมีการออกใชเงินตราท่ีเปนเหรียญแบน   

 
  

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2378) 
Period          Rattanakosin (1835)   
ขนาด            Ø 2.3 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ             ทองแดง (Copper) 
 



 หนา 67 

28. Muang Thai Coins 
When Thailand started trading with foreign merchants in the reign of King 

Rama III there was a demand for more money.  This was also a time when 
foreigners brought flat coins with them into Thailand.  After Phraya 
Chlaratchmontri (Ban) came back from an official trip to Singapore and Malaya, 
he reported to King Rama III that Singapore used copper coins in their trade.  This 
coincided with the King’s opinion that the use of cowries would mean that the lives 
of these crustacean would be destroyed and this was sinful, so he wished to 
produce flat coins to replace cowries.  At that time, Thailand was not yet able to 
produce coins.  By royal command, Chao Phraya Phra Khlang (Dis) ordered the 
production of coins from abroad for the King to view.  Chao Phraya Phra Khlang 
(Dis) hired Robert Hunter to have coins made in England and sent to Thailand as 
samples.   
 The sample coins came in two kinds.  The first kind depicted, on one side, 
the image of an elephant, standing sidewise and the number 1197, which indicated 
the Chula Era when the coin was made; on the other side was the word, “Muang 
Thai” and two stars, one above  the word and the other below the word. This coin 
was generally known as the “Elephant-Muang Thai” coin.  The second kind 
portrayed a lotus flower and the number 1197 the year of production stated in the 
Chula Era, on one side, and on the other side was the word Muang Thai, resulting 
in this kind of coin being generally known as the “Lotus-Muang Thai” coin.  Both 
types of coin were made of copper. 500 coins were made of each.  King Rama III did 
not like them and they were not put into circulation. When the King asked Chao 
Prhya Phra Khlang (Dis) about the meaning of the lotus blossom his answer did 
not please the King.  Later, it was assumed that there were many reasons for the 
King disliking the coins.  One was that the elephant on the coin was similar to the 
elephant featured in a coin the Ceylonese Government had issued in 1802 or 33 
years earlier.  The lotus on the Lotus-Muang Thai coin resembled that depicted on 
a coin of the State of Ageh on Sumatra Island. Some said that it resembled the 
lotus on the official emblem of Krom Tah.  From their production until the end of 
the reign of King Rama III in 1853, flat coins were not used in the monetary 
system. 
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29.เหรียญนก (Maxican Dollar) 

 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2399) 
Period          Rattanakosin (1856)  
  3.9 x 0.25 ซม., 27.105 ก.  
วัสดุ             เงิน  (Silver) 

 

เหรียญเม็กซิโกเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปในนามของเหรียญนก เนื่องจากดานหนึ่งของเหรียญเปนรูปนกอินทรี
คาบงู มีตัวอักษรระบุประเทศผูผลิต คือ  REPUBLICA MEXICANA  สวนอีกดานเปนภาพหมวกมีอักษร 
LIBERTAD คาดอยู มีรัศมีเปลงออกไปโดยรอบ ใตภาพหมวกมีรูปดาว 1 ดวงอยูหนาอักษร  
8R.M.1856 .G.C.10 DS  .20G S ซ่ึงมีความหมายวา 8 เรียล 1856 เปนปผลิต M. และ G.C.เปนช่ือยอ
ของโรงกษาปณและผูตรวจ 10 D S . คือ diez Dineros มีความหมายถึง ten Moneys, 20 GS คือ 
twenty Grains หมายถึง ความบริสุทธิ์และความละเอียดของเนื้อเงินท่ีไมตํ่ากวา 900 จาก 1000 สวน 
เหรียญนกไดรับการยอมรับไปท่ัวโลกในมาตรฐานของน้ําหนักและความบริสุทธิ์ของเน้ือเงิน เร่ิมผลิตคร้ัง
แรกใน ค.ศ. 1824  เหรียญท่ีจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทยเปนเหรียญท่ีผลติใน 
ค.ศ. 1856 มีตราพระแสงจักรและตราพระมหามงกุฎประทับ เน่ืองมาจากวาในตนรัชสมัยรัชกาลท่ี 4  
มีเรือจากตางประเทศเขามาซ้ือสินคาในกรุงเทพฯ และใชเหรียญตางประเทศชําระคาสินคา แตไมคอยมี
ผูใดรับเหรียญตางประเทศไวเพราะไมเคยใชมาแตเดิมดวยเกรงวาจะเปนเงินปลอม รวมท้ังไมทราบคาท่ี
แทจริงของเงินเหรียญแมวาจะมีประกาศของรัชกาลท่ี 4 ใน พ.ศ. 2399 ใหใชเหรียญตางประเทศแลวก็
ตาม  ดังนั้น ชาวตางชาติจึงตองนําเหรียญตางประเทศเหลานั้นไปใหชางในพระคลังมหาสมบัติทําเงิน
พดดวง แตก็ไมสามารถทําไดทัน มีเงินคางอยูอีกหลายหมื่นเหรียญ   

รัชกาลท่ี 4 จึงทรงมีประกาศเปนคร้ังท่ี 2 ใน พ.ศ. 2400  ใหใชเงินเหรียญตางประเทศได โดยจะมีการตี
ตราพระแสงจักรและตราพระมหามงกุฎลงบนเงินเหรียญเพ่ือใหเปนการรับรองวาเปนเงินดี เหรียญ
ตางประเทศท่ีมีการตีตรานอกจากเหรียญเม็กซิโกแลวก็ยังมีเหรียญเปรู เปนตน  แตเหรียญเม็กซิโกเปน
ท่ีนิยมกวาเงินสกุลอ่ืน ๆ  อัตราแลกเปล่ียนของเหรียญนก 3 เหรียญ ๆ ละ 8 เรียล   มีคาเทากับ 5 บาท 
ความสําคัญอีกประการหนึ่งของเหรียญนก คือ เปนสวนหน่ึงของเงินท่ีรัชกาล  ท่ี 3 ทรงเก็บหอมรอมริบ
เงินไวเปนสวนพระองค เรียกกันวา "เงินถุงแดง"  ซ่ึงตอมาสมัยรัชกาลท่ี 5  ไดนํามาใชเปนคาไถ
บานเมืองเมื่อคราวเหตุการณร.ศ. 112 ดังมีหลักฐานของฝร่ังเศสท่ีนับเงินคาไถแลวขนข้ึนเรือลูแตง นั้น 
มีการชําระเปนเหรียญเงินเม็กซิโกจํานวน 801,282 เหรียญ  
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29. Mexican Dollars 
Mexican dollars were generally known as Bird coins because one side of the 

coin depicted the image of an eagle holding a snake in its mouth and the place of 
production, Republica Mexicana, was indicated; on the other side was the image of 
a sombrero overlain with the word Libertad and surrounded by a radius.  
Underneath the sombrero was a star placed in front of the initials 
8R.M.1856.G.C.10D.20G, meaning 8 Reals, 1856 referring to the year of 
production, M. and G.C. being the initials of the Mint and the inspector, 10D being 
diez Dineros which means ten Moneys, and 20G meaning twenty Grains, which 
referred to the purity and refinement of silver being 900 out of 1000 portions. Bird 
coins had been accepted worldwide for the standard of their weight and purity of 
silver.  They were first produced in 1824.  The one exhibited in the Museum of the 
was produced in 1856 and it was stamped with the Chakra Disk and the Grand 
Crown.  This is because early in the reign of King Mongkut, many foreign ships 
came to buy goods in Bangkok and they paid in foreign coins.  People were 
reluctant to accept foreign coins because they had never used them and were 
afraid that the coins might be counterfeit and they did not know the real value of 
the coins in spite of an announcement by the King in 1856 allowing the use of 
foreign coins.  So, foreign merchants took their coins to the Royal Treasury Office 
to have them changed into bullet money.  However, this could not be done 
immediately and hundreds of thousands of coins were left unchanged. 
 King Mongkut made a second announcement in 1857, allowing the use of 
foreign coins.  These coins were stamped with the Chakra Disk and the Grand 
Crown to guarantee their genuineness.  Coins from other nations, for example, 
Peruvian coins, were also stamped with the Chakra Disk and the Grand Crown 
but they were not as popular as the Mexican coins.  The rate of exchange for the 
Mexican coins was that three coins of 8 Real each, would be equal to 5 Baht in 
value.  Another significance of these Mexican coins was that King Rama III saved 
them as his private possessions and they became known as “the red bag money,” 
which in the reign of King Chulalongkorn was used as the ransom to save the 
country from being colonized by France during the Rattanakosin Era112 Incident.   
Evidence can be seen in the records of how the French counted the coins and 
carried them to their ship, the Loutin; part of the payment consisted of 801,282 
Mexican coins. 
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30. เหรียญบรรณาการ (Bannakan Silver Coin) 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2401) 
Period          Rattanakosin (1858)   
ขนาด            Ø 3.1 ซม. (cm.) 
วัสดุ              เงิน  (Silver) 
 

หลังจากการทําสนธิสัญญาบาวริงกับประเทศอังกฤษ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวแลว  ปริมาณการคาขายกับตางประเทศก็เพ่ิมขึ้น สงผลใหเงินพดดวงซ่ึงเปนเงินท่ีจับจายใช
สอยอยูในขณะนั้นไมเพียงพอ แมจะมีการเพ่ิมการผลิตพดดวงแลวก็ยังคงไมเพียงพอตอความตองการ
ของชาวตางประเทศ เพราะเงินพดดวงผลิตดวยแรงงานคนประกอบกับมีข้ันตอนการผลิตท่ีซับซอน ใช
เวลามากในการผลิตแตละเม็ด  ประกอบกับในขณะนั้นเงินพดดวงปลอมหรือท่ีเรียกวาเงินแดงระบาดไป
ท่ัว อีกท้ังบรรดาเมืองขึ้นของไทยท้ัง กัมพูชา และญวน ตางก็มีเหรียญแบนใชแลว ปจจัยท่ีกลาวมานี้
เปนตัวเรงใหมีการผลิตเหรียญแบบใหมขึ้นมา 

ดังนั้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหพระยามนตรีสุริยวงศ   (ชุม บุนนาค) 
ราชทูตเดินทางไปถวายเคร่ืองราชบรรณาการเพ่ือเจริญพระราชไมตรีแดพระนางเจาวิคตอเรีย 
พระบรมราชินีนาถ ณ กรุงลอนดอน จึงโปรดเกลาฯ ใหส่ังซ้ือเคร่ืองจักรจากบริษัทเทเลอร เมืองเบอรมิ
งแฮม สําหรับผลิตเหรียญแบนหรือเหรียญกษาปณมาติดต้ัง ณ โรงกระษาปณหลวงใน
พระบรมมหาราชวังดวย  ความทราบถึงพระกรรณของพระนางเจาวิคตอเรีย จึงโปรดเกลาฯ ใหหางเท
เลอรสรางเคร่ืองทําเหรียญกษาปณถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนราชบรรณาการ  
เคร่ืองจักรนี้ใชผลิตเหรียญใน พ.ศ. 2401 เหรียญท่ีทําจากเคร่ืองจักรนี ้เรียกกันวาเหรียญบรรณาการ          

เหรียญบรรณาการมี 4 ชนิดราคา คือ บาท  สลึง เฟอง  และเฟองทองคํา ดานหนาเปนตราพระมหา
พิชัยมงกุฎ มีฉัตรอันเปนเคร่ืองสูงประกอบท้ังสองขาง มีก่ิงดอกไมแทรกเปนเปลวอยูในทองลาย ดานนี้
เสมือนเปนตราประจําพระองค ดานหลังเปนตราชางยืนกลางจักร เปนเสมือนตราแผนดิน มีสัญลักษณ
รูปดวงดาว บอกชนิดราคา ดาวดวงหนึ่งหมายถึง เฟองหนึ่ง ดานหนาเปนรูปดาวหาแฉก ดานหลังเปน
รูปดาวหกแฉก  เหรียญท่ีผลิตขึ้นดังกลาวนี้โปรดเกลาฯ  ใหพระราชทานแดพระบรมวงศานุวงศ 
ขาราชการ ประชาชน และโปรยทาน  ตอมา หลังจากเคร่ืองจักรท่ีสั่งมาจากบริษัทเทเลอรมาถึงประเทศ
ไทยแลวและเร่ิมเดินเคร่ืองใน พ.ศ. 2403  การผลิตเหรียญบรรณาการจึงไดหยุดลง    
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30. Bannakan Silver Coins 
The volume of trade with foreign countries increased in the reign of King 

Mongkut after the signing of the Bowring Treaty with England.  This resulted in a 
shortage of bullet money being used for business transactions during that time and 
an increase in the production of bullet money could not fully serve the demands of 
foreign merchants.  Bullet money was made manually and its production process 
was complicated and time-consuming. At that time there was an outbreak of 
counterfeited bullet money, known as “red money”.  This was also a time when 
neighbouring countries started using flat coins.  All this contributed to the 
acceleration of the production of coins to be used in Thailand. 

King Mongkut sent Phraya Montrisuriyawongu (Chum Bunnag) as his envoy 
to present royal tribute to Queen Victoria in London as a way of promoting the 
relationship between the two countries.  The King had his royal envoy order a 
machine for minting flat coins from the Taylor Company in Birmingham to be 
installed at the Royal Mint in the Grand Palace.  Queen Victoria heard about this 
so she had the Taylor Company produce a minting machine as her gift to King 
Mongkut.   The machine started minting coins in 1858 and the coins produced 
from this company were known as Bannakan (Royal gift) coins. 

Bannakan coins came in 4 denominations : Baht, Salung, Feung and Gold 
Feung.  The front depicted the Great Crown of Victory, franked by the white tiered 
umbrellas on each side and floral branches inserted in between as a background. 
This side was deemed to be the royal insignia.  The back depicted the image of an 
elephant standing in the middle of the Chakra Disk, representing the State Coat of 
Arms and using stars to indicate denominations.  One star represented 1 Fueng.  
The front was a five-radius star and the back was a six-radius star.  The coins 
produced were given to members of the royal family, officials and people in general 
and were also thrown to a crowd as a gesture of alms-giving.  After the machine 
from the Taylor Company arrived in Thailand and started its operation in 1860, 
the circulation of Bannakan coins came to a halt. 
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31. เหรียญแตเมง (Tae Meng Coin) 

 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2407) 
Period          Rattanakosin (1864) 
  Ø 0.45 ซ.ม. (cm.)  
วัสดุ             เงิน  (Silver) 

 

เหรียญแตเมงเปนชื่อท่ีคนท่ัวไปเรียกเหรียญตราพระมหามงกุฎ-กรุงสยาม ซ่ึงพระบาท สมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหผลิตข้ึนเพ่ือพระราชทานเปนท่ีระลึกในวาระท่ีพระองคทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 60  พรรษา ใน พ.ศ. 2407  เหรียญแตเมงนี้มีอยูดวยกัน 2 ชนิด คือ ชนิดท่ีเปนทองคํา 
และชนิดท่ีเปนเงิน และมีการทําเหรียญตัวอยางเปนชนิดทองแดง  เหรียญท้ังสองชนิดมีน้ําหนัก 4 บาท
หรือ 60 กรัมเทาพระชนมายุของพระองค  เหรียญแตเมงนอกจากจะมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนเหรียญ
ท่ีระลึกเหรียญแรกของไทยแลว ยังมีลักษณะเดนตรงท่ี โปรดเกลาฯ ใหใชเหรียญชนิดท่ีเปนทองคํา
ประดับไดอยางเหรียญราชอิสริยาภรณ    

เหรียญท่ีจัดแสดงเปนเหรียญแตเมงชนิดท่ีทําดวยเงิน ดานหนามีตราพระมหามงกุฎ ยอดเปลงรัศมี มี
ฉัตรกระหนาบ 2 ขาง มีลายก่ิงไมเปนเปลวแทรกอยู  ในทองลายมีดาวอยูรอบขอบวง 32 ดวง หมายถึง 
32 เฟอง เทากับ 1 ตําลึง ดานหลังเปนลายแกวชิงดวง หรือลายรวงผ้ึง มีอักษร “กรุงสยาม” อยูกลาง มี
อักษรจีน อยู 4 ทิศ ทิศเหนือ อานวา แต ทิศใต อานวา เมง ทิศตะวันออก อานวา ทง ทิศตะวันตก อาน
วา ปอ อานออกสําเนียงเปนภาษาแตจ๋ิววา “แตเมงทงปอ” แปลวา เงินตราของแตเมง  คําวา “แตเมง” 
คือพระปรมาภิไธยอยางจีนของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ลวดลายตามท่ีกลาวมานี้ปรากฏ
บนเหรียญชนิดท่ีเปนทองเชนเดียวกัน ท้ังนี้มีความแตกตางกันเล็กนอย คือ เหรียญแตเมงชนิดท่ีเปนเงิน
ลายแกวชิงดวงจะเปนเสนคู สวนเหรียญแตเมงชนิดท่ีเปนทองคํา ลายแกวชิงดวงมีท้ังเสนคูและเสนเด่ียว 
หากเปนเสนคูจะเหมือนเหรียญเงิน คือ มีเกสรดอกไมชั้นเดียวรอบวงขอบเหรียญ สวนลายแกวชิงดวง
เสนเด่ียวไมมีเกสรดอกไมรอบวงขอบเหรียญ 
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31. Tae Meng Coins 
Tae Meng was the name generally given to the Grand Crown-Siam coins 

produced at the command of King Mongkut as commemorative coins on the 
occasion of his sixtieth birthday celebrations in 1864.  Tae Meng coins came in two 
kinds those made of gold and those made of silver.  Sample coins were made of 
copper.  Both the gold and silver coins weighed 4 Baht or 60 grammes, equivalent 
to the King’s age.  Not only were these coins the first commemorative coins 
produced in Thailand, the gold coins could, by royal command, be worn as royal 
decorations. 

The Tae Meng coin exhibited is made of silver. The front features the Grand 
Crown decorated with a radius, flanked by a white tiered umbrella on each side 
and inserted with floral branches.  The bottom features 32 stars on the rim of the 
coin, symbolizing 32 Feung, which is equivalent to 1 Tamlung.  The back is the 
Kaew Ching Duang design or a bee-hive design, inscribed with the words, “Krung 
Siam” in the middle.  Chinese characters are inscribed in four directions: the one 
in the North reads Tae; that in the South reads Meng; that in the East reads Tong 
and that on the West reads Por.  All these characters are pronounced in the Tae 
Jiew dialect as “Tae Meng Tong Por,” meaning the money of Tae Meng.  The term 
Tae Meng refers to the Chinese name of King Mongkut.  The same design is 
featured on the gold coins but with slight differences.  The lines of the Kaew Ching 
Duang on the silver coins are double whereas those on the gold coins are both 
single and double lines.  The double lines are similar to those on the silver coins, 
portraying a single floral filament around the circular rim of the coin whereas the 
single line does not feature any floral filament. 
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32. เหรียญหนวด (Airapote Coin) 

 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2451) 
Period          Rattanakosin (1908)  
   Ø 3 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ              เงิน  (Silver) 
 

 

เหรียญหนวดเปนชื่อท่ีคนท่ัวไปเรียกเหรียญตราพระบรมรูป-ชางสามเศียร ร.ศ.127 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีกระแสรับส่ังใหผลิตเหรียญน้ีจากกรุงปารีส  ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือใช
หมุนเวียนแทนเหรียญบาทรุนเกา  การท่ีคนท่ัวไปเรียกเหรียญน้ีวา เหรียญหนวดเปนเพราะดานหนา
ของเหรียญท่ีมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนั้นทรงไวพระมัสสุ (หนวด) 
งดงามมาก  ทรงผินพระพักตรดานซายออก เบ้ืองขวามีอักษรจารึกวา “สยามินทร”  เหนือพระอังสา 
(บา) ขางซายมีชื่อของผูแกะสลักแมแบบ A. Patey เปนชื่อยอของ Henry Augustes Patey  ดานหลัง
เปนรูปชางสามเศียรทรงเคร่ือง  สวนเบ้ืองซายเขียนวา “สยามรัฐ”  ขอบบนขวาเขียนวา “รศ ๑๒๗” 
และมีเลข ๔๑ อยูบน ร.ศ. ซ่ึงหมายถึงทรงครองราชยมาแลว 41 ป ดานลางขางเทาซายชางมีอักษร
บอกราคา “หนึ่ง” และ “บาท” อยูขางเทาขวาชาง  

เหรียญน้ีมีความสําคัญในแงท่ีวาเปนเหรียญแรกท่ีเปลี่ยนคําวา “บาทหนึ่ง” มาเปน “หนึ่งบาท”  ท้ังนี้
เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนหนวยเงินตรามาเปนระบบทศนิยม 1 บาทเทากับ 100 สตางค โดย
เหรียญหนวดออกตามพระราชบัญญัติทองคํา ร.ศ. 127   ริมขอบนอกของหรียญมีเฟองจักร แตกวาท่ี
เหรียญน้ีจะสงมาถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคตเสียกอน  พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงทรงมีกระแสรับสั่งใหแจกเหรียญเปนของชํารวยแกผูมาชวยงานพระราชพิธี
พระบรมศพรัชกาลท่ี 5  ใน ร.ศ.129  เพื่อเปนท่ีระลึก สวนตลับเงินท่ีจัดแสดงน้ันเปนหนึ่งในของชํารวย
ท่ีพระราชทาน  มีชองใสเหรียญ 1 เหรียญ สวนตลับเงินอีกแบบหนึ่งมีขนาดใหญกวาสําหรับใสเหรียญ
หนวด 2 ชอง ชองหนึ่งแสดงเหรียญดานหนาและอีกชองแสดงดานหลัง 
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32. Airapote Coins 
This coin depicting the image of King Chulalongkorn and the Three-Headed 
Airapote Elephant, Rattanakosin Era 127, was generally known as the Moustache 
coin. King Chulalongkorn had these coins minted in Paris to replace the old batch 
of Baht coins.  It got this name because the front of the coin depicts the left side of 
King Chulalongkorn’s visage and the King is sporting a moustache. The right is 
inscribed with the word, Siamindra; above the left shoulder is inscribed the name 
of the engraver of the block of the coin, A. Patey, which is abbreviated from Henry 
Augustus Patey.  The back depicts the image of a Three-Headed Elephant in full 
regalia; the left is inscribed with the words, Siam Rath; the right rim is inscribed 
with Rattanakosin Era 127 and the number 42 is inscribed above Ror Sor, 
suggesting that the King had reigned for 41 years.  The left foot of the elephant is 
inscribed with the numeral 1 and the right foot with the word Baht. 
 This was the first time that the denomination in Thai was changed from 
“Baht Nueng” to “Neung Baht” following the adoption of the metric system into the 
Thai monetary system, 1 Baht being equal to 100 Satang.  The Moustache coins 
were issued by stipulation of the Gold Act Rattanakosin Era 127 and the outer rim 
of the coins was decorated with toothed wheels.  King Chulalongkorn passed away 
before the coins arrived in Thailand; therefore, King Vajiravudh (Rama VI) 
presented them as a gift to those who helped in the organization of the royal 
funeral in Rattanakosin Era 129.  The silver case which is exhibited in the 
Museum was one of the gifts.  It has a pocket that can hold one coin and a larger 
case with two pockets that holds two Airapote coins.  One packet shows the front of 
the coin and the other shows the back. 
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33. เหรียญพระบรมรูป-ตราแผนดิน (Coin with the Portrait of King Rama V and Coat of 
Arms) 

 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2419)  
Period  Rattanakosin (1876) 
  1.6 x 0.12 ซม. (cm.) 1.925 ก. (g.) 
วัสดุ  เงิน  (Silver) 

ในพ.ศ. 2419 มีการส่ังเคร่ืองจักรทําเหรียญรุนใหมมา เพ่ือทดแทนเคร่ืองท่ีใชมาต้ังแตรัชกาลท่ี 4 แลว
เกิดการชํารุดขึ้น เคร่ืองจักรทําเหรียญท่ีมาใหมนี้ติดต้ังในโรงกษาปณใหมใกลโรงเดิม (ปจจุบันคือ
พิพิธภัณฑวัดพระศรีรัตนศาสดาราม)  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนิน
มาทรงทําพิธีเปด ทรงเจิมเคร่ืองจักรทําเหรียญและเงินท่ีผลิตไดใหมในวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2419 
แลวทรงประกาศใช พรอมกันนี้ไดถวายเงินใหมนี้แดพระสงฆท่ีมาเจริญพระพุทธมนต พระบรมวงศานุ
วงศ ขาละอองธุลีพระบาท เพื่อเปนท่ีระลึก  ดานหนาของเหรียญท้ังสามชนิดราคา คือ บาท สลึง เฟอง 
มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ฉลองพระองคเคร่ืองแบบเต็มยศพลเรือน มี
อักษรรอบขอบเหรียญวา สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สวนดานหลังมี
ตราแผนดิน สําหรับเหรียญชนิดราคาสลึงและเฟองเปนตราแผนดินอยางยอ มีคําวา กรุงสยาม ริมขอบ
ซาย ริมขอบขวามีคําวา “รัชกาลท่ี 5” และท่ีริมขอบลางมีขอความบอกราคาและปท่ีผลิต โดยเร่ิมบอก
ปท่ีผลิตต้ังแต ร.ศ. 120  ความนาสนใจของเหรียญนี้อยูท่ีการเปนเหรียญกษาปณแบบแรกของไทยท่ีมี
พระบรมรูปพระมหากษัตริยบนหนาเหรียญ   

สําหรับระยะเวลาการใชเหรียญชุดนี้ หลังจากออกใชในพ.ศ. 2419 แลว เหรียญชนิดราคาบาทใชมาจน
เลิกใชเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2456 สวนเหรียญชนิดราคาสลึงเลิกใชเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 
2456 และชนิดราคาเฟองเลิกใชเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2452  
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33. Coin with the Portrait of King Chulalongkorn and the Coat of Arms 
In 1876 a new machine for minting coins was brought into the country to 

replace the old one that was broken because it had been used since the reign of 
King Mongkut.  The new machine was installed in the new Royal Mint, which was 
close to the old mint and is now the location of the museum in Wat Phra 
Sriratnasadaram (the Temple of the Emerald Buddha).  On May 31st, 1879, King 
Chulalongkorn presided over the opening ceremony of the new mint and anointed 
the new machine before it started its operation.  On that occasion, the King 
announced the production of the money and presented some as a keepsake to the 
monks who chanted auspicious verses, and members of the royal family and 
courtiers who attended the opening ceremony.  The front of the coins of three 
denominations, Baht, Salung and Feung, depicted the portrait of King 
Chulalongkorn in civilian uniform in full regalia.  The rim of the coin bore the 
inscription, “Somdetch Phra Paramintra Maha Chulalongkorn 
Chulachomklaochaoyouhua”.  The back depicted the Coat of Arms.  The Salung 
and Feung coins depicted the simplified Coat of Arms and the words “Krung Siam” 
on the left rim and the words “the Fifth reign” on the right rim.  The lower rim 
specified the value and the year of production, starting from the first year of 
production Rattanakosin Era 120.  This was the first Thai coin that featured the 
portrait of the King on the front. 

After the first circulation in 1876, the 1-Baht coins were used until February 
20th, 1913; the Salung coins were used until February 1st, 1913 and the Fueng 
coins until May 3rd, 1909 when they stopped being circulated. 
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34. เหรียญสยามอาณาจักร (Three-Headed Elephant) 

 

 

 

 

 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯใหเปลี่ยนระบบมาตราเงินไทยจาก
แบบเดิมท่ีใชครุเรือนเงิน โดยมีหนวยเงินตราต้ังแตไพถึงช่ัง มาเปนระบบทศนิยม โดยใหเร่ิมใชหนวย
สตางคคือ 1 บาท เทากับ 100 สตางค ใน พ.ศ. 2440   คําวา “สตางค” นั้น เปนคําภาษาบาลี มาจาก 
สต แปลวา รอย กับ อังค แปลวา สวน  รวมกันเปนสตางค  แปลรวมกันวาสวนหนึ่งของรอย  เดิม
หนวยสตางคนี้สมัยโบราณใชเปนหนวยวัดนํ้าฝน สิบสตางคเทากับหนึ่งทศางค สิบทศางคเทากับหนึ่งนิ้ว 
ทศางค มาจาก ทศ แปลวา สิบ กับ อังค แปลวา สวน รวมกันเปนทศางค คือ สวนหนึ่งของสิบ ผูมี
บทบาทสําคัญในการใชระบบทศนิยม คือ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาไชยันตมงคล กรมหมื่น
มหิศรราชหฤทัย  

เหรียญสยามอาณาจักรผลิตจากบริษัท Heaton (ฮีตัน) แหงประเทศอังกฤษ เปนเงินปลีกรุนแรกท่ีใช
ระบบทศนิยม มีดวยกัน 4 ชนิดราคา คือ 20 สตางค 10 สตางค 5 สตางค  2 ½ สตางค ซ่ึงเปนระบบ
ทบทวีชนิดราคา 

ดานหนามีรูปชางสามเศียร  เบ้ืองบนมีขอความ “สยามอานาจักร” เบ้ืองลางบอกปรัตนโกสินทรศกท่ี
ผลิต “ศก ๑๑๖”  ริมขอบซายขวาเปนชอชัยพฤกษ ดานหลังเปนตัวเลขบอกชนิดราคา  ขอบเหรียญ
เรียบ  ออกใช วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2441 แตไมไดรับความนิยม ใชมาไดประมาณ 10 ปเศษ จึง
ประกาศเลิกใช ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2452  
  

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2441) 
Period         Rattanakosin (1898) 
  Ø  0.25 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ             เงิน  (Silver) 
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34 Three-Headed Elephant Coins 
In 1897, King Chulalongkorn ordered a change in the Thai monetary system 

from the traditional system that depended on the weight of the money and a 
measurement system starting from Pai to Chang, to the  decimal system, having 
Satang as the smallest unit and with 1 Baht being equivalent to 100 Satang. The 
word Satang was an assimilation of two Pali words : “Sata”, meaning 100 and 
“Ang,” meaning portion.  The whole meaning was one portion of a hundred.  In 
ancient times, Satang was a unit for rain measurement.  10 Satang was equal to 1 
Tasang; 10 Tasang was equal to 1 inch.  The word Tasang came from an 
assimilation of the word Tsa, meaning 10, and Ang meaning a portion; so Tasang 
meant a portion of 10.  The person who played an important role in the use of the  
decimal  system was Phrachao Boromwongthoe Phra Ongchao Chaiyantamongkol, 
Krom Meun Mahisratch Hareuthai.  
 Siam Anachakra coins were produced by the Heaton Company in England.  
They were the first batch of small change whose values were based on the metric 
system.  There were four denominations : 20-Satang, 10-Satang, 5-Satang and 2½-
Satang.  The denominations suggested a doubling value system. 
 On the front of the coins was the image of a three-headed elephant with the 
words “The Kingdom of Siam” at the top and the bottom indicated the Ratanakosin 
Era when the coins were produced, “The Year (Sok) 116”.  The right and left rims 
were the Chaiyapruek branches.  The back bore the numerical value of the coin.  
The rim of the coin was plain.  They were put into circulation on September 21st, 
1898 but they were not popular.  After ten years of circulation, there was an 
announcement to cancel their use on May 17th, 1909. 

 หนา 80 

35. เหรียญสตางคแดง 1 สตางค (1-Satang Coin) 

 

 

 

เหรียญสตางคแดงหรือท่ีรูจักกันท่ัวไป วา สตางครู ชนิดราคา 1 สตางค ทํามาจากทองแดง ออกใชคร้ัง
แรกเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451 เปนเหรียญในระบบทศนิยม ออกตามพระราชบัญญัติมาตรา
ทองคํา ร.ศ. 127 ผลิตจากประเทศเบลเยี่ยม ลักษณะเปนเหรียญกลม มีรูตรงกลาง ดานหนารอบรูกลาง 
มีรูปอุณาโลม หมายถึงพระโลมาของพระพุทธเจา  (ระหวางขนงของพระพุทธเจา)  อันหมายถึงประเทศ
ไทยนับถือพุทธศาสนาและพระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ  มีอักษร “สยามรัฐ” กับ “สตางค”  มี
เลข ๑ บอกราคาอยูดานลาง  ดานหลังมีรูปจักรทักษิณาวัตร คือจักร เวียนขวา จักรมี 8 กลีบ มีศักราช
ท่ีผลิตท่ีขอบรูกลาง ปแรกสราง ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451)  เหรียญท่ีออกในรุนน้ี นอกจากชนิดราคา 1 
สตางคแลว ยังมีชนิดราคา 5 สตางคและ 10 สตางคอีกดวย  แตท้ังสองชนิดราคานี้ ทําดวยนิเกิล 

ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศแรก ๆ ของโลกท่ีออกใชสตางครู และมีอายุการใชงานยาวนานมาจนถึง
ชวงตนรัชกาลท่ี 9 จนมีวลีติดปากกันคือ “ไมมีเงินแมแตสตางคแดงเดียว” สตางคแดงผลิตออกใชคร้ัง
สุดทายในป 2484 จากนั้นสตางครู 1 สตางคในยุคสงครามโลกคร้ังท่ีสองจะเปลี่ยนวัสดุจากทองแดงมา
เปนดีบุก มีขนาดเล็กลง จนกระท่ังไมเจาะรู โดยออกใชคร้ังสุดทายในป 2487  

ในตนรัชกาลท่ี 9 นี้ ไมมีการผลิตเหรียญ 1 สตางคออกใชอีกแลว เนื่องจากตอนปลายรัชกาลท่ี 8 มีการ
เปลี่ยนรูปลักษณของเหรียญใหเปนระบบเดียวกัน คือ เหรียญกษาปณทุกชนิดราคาจะมีพระบรมฉายา
ลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนภาพประธานดานหนา กอปรกับอัตราเงินเฟอเพ่ิมสูงขึ้นตามยุค
สมัย อาทิ เดิมชวงสงครามโลกกวยเต๋ียวชามละ 3-5 สตางค ตอมาเพ่ิมขึ้นเปนหนึ่งสลึง จนถึงสองสลึง
และหนึ่งบาทตอนตนรัชกาล สตางครูท่ีเปนเงินปลีกจึงหมดความจําเปนในการใชสอยในท่ีสุด  สตางครู
ท่ีออกใชมาแลวยังมีใชในระบบเศรษฐกิจมาถึงราว พ.ศ. 2495 จากนั้นก็สูญหายไปจากระบบเงินตราใน
ท่ีสุด    

 
  

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2451) 
Period          Rattanakosin (1908) 
  Ø  2.5 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ             ทองแดง (Copper) 
 



 หนา 81 

35.  1-Satang Coins 
1-Satang copper coins, commonly known as Satang coins with a hole, were made of 
copper and they were first circulated on November 11th, 1908.  They were based on 
the decimal  system and issued by the Gold Measure Act Rattanakosin Era127.  
They were made in Belgium.  These round coins had a hole in the middle.  The 
front featured the Unalom, symbolizing the brows of the Lord Buddha, around the 
hole.  This indicated that Buddhism was the state religion of Thailand and the 
King was a Buddhist.  The words, “Siam Rath” and “Satang” accompanied by the 
numeral 1 to indicate the value of the coin were at the bottom.  The back depicted 
an eight-serrated- segment Chakra Disk, whose segments moved clockwise.  The 
year of production was placed at the rim of the hole.  The first year of production 
was Rattanakosin Era127 (1908).  As well as 1-Satang coins, this batch included 
coins of 5 Satang and 10 Satang in denomination but they were made of nickel. 
 Thailand was among the earliest of countries to use coins with holes and 
they were in circulation until the early period of the reign of King Bhumibol 
Adulyadej.  The use of copper coins originated the expression, “Being so broke that 
I don’t have even one copper coin.”  The last round of production was in 1941.  
During the Second World War, the material for the production was changed to lead 
and the size of the coins became smaller and there was no hole in them.  They 
were last circulated in 1944. 
 Early in the reign of King Bhumibol Adulyadej, 1-Satang copper coins were 
no longer produced because late in the reign of King Ananda Mahidol, the 
appearance of all coins was changed to conform to the same system.  All coins of all 
values featured a portrait of the reigning monarch as the main part on the front.  
This was a time when inflation soared.  During the Second World War, a bowl of 
noodles cost 3 to 5 Satang.  Later, the price increased to 1 Salung, 2 Salung and 1 
Baht.  The 1-Satang copper coins with a hole were very small change so eventually 
they were not able to serve monetary demand.  However, those that had been 
produced remained in the economic system until around 1952 and after that they 
were completely withdrawn. 
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36. เหรียญคร่ึงสตางค (Copper Half-satang Coin ) 

 
 ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2480) 

Period         Rattanakosin (1937) 
                   Ø 1.9 ซม. (cm.) 
วัสดุ              ทองแดง (Copper) 
 

 

ขุนสมาหารหิตคดี (โป โปรคุปต) และขุนสุคนธวิทยศึกษากร (สําอาง  สุคนธวิท) รัฐมนตรีในสมัยท่ีพระ
ยาพหลพลพยุหเสนาเปนนายกรัฐมนตรี เปนผูเสนอรัฐบาลใหจัดทําเหรียญน้ีขึ้น เน่ืองมาจากไดไปดูงาน
แสดงพิพิธภัณฑท่ีจังหวัดโยโกฮามา ระหวางวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2477 ถึง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 
ในวาระโอกาสท่ีเมืองโยโกฮามาฉลองการสถาปนาขึ้นใหมหลังจากไดรับความเสียหายจากแผนดินไหวใน 
พ.ศ. 2466 นอกจากการไปรวมงานดังกลาวแลว รัฐมนตรีท้ังสองทานยังไดแวะดูงานในจังหวัดตาง ๆ 
ของญ่ีปุน และไดผานไซงอน เซ่ียงไฮ ฮองกง และสเตรทเซตเติลเมนต (มาเลเซีย-สิงคโปร) ของอังกฤษ
ดวย เมื่อกลับมาไดทํารายงานขอเสนอแนะตาง ๆ  หนึ่งในขอเสนอนั้นมีการชวยเหลือคนจน โดยการ
ออกเหรียญคร่ึงสตางคเพื่อลดคาครองชีพ เน่ืองจากเห็นวาหนวยเงินตราราคาตํ่าสุดในขณะนั้นคือ 1 
สตางคยังสูงอยู ทําใหส่ิงของบางอยางซ่ึงไมควรมีราคาถึง 1 สตางคตองเพ่ิมราคาตามจํานวนหนวยเปน 
1 สตางค อันเปนผลกระทบกระเทือนตอคนยากจนท่ีตองซ้ือสิ่งของในราคาแพง  จึงมีการออกเหรียญ
คร่ึงสตางคขึ้น เพ่ือใหสามารถซ้ือขาวของบางอยางท่ีไมควรมีราคาถึงหน่ึงสตางค ซ่ึงจะชวยใหคนจนมี
ความเปนอยูสะดวกกวาท่ีเปนอยู ผลการออกเหรียญคร่ึงสตางคในชวงแรกก็พอจะใชซ้ือน้ําแข็ง พริก 
มะนาว  ฯลฯ ไดบาง แตตอมาไมนานก็ไมสามารถซ้ืออะไรได หลังจากนั้นเหรียญคร่ึงสตางคก็คอย ๆ 
หายไป เพราะวาไมเปนท่ีนิยมอันเนื่องจากคาของเงินสูงข้ึน 

เหรียญคร่ึงสตางคผลิตจากประเทศญ่ีปุน เปนเหรียญกลมแบนคอนขางเล็กและบาง มีรูตรงกลาง 
ดานหนามีรูปอุณาโลม ดานซายมีคําวา “สยามรัฐ” ดานขวาวา “สตางค” เบ้ืองลางวา ½  ดานหลังมี
ตราพระแสงจักร 8 กลีบ  เหนือขอบรูตรงกลางดานบนมีอักษรและตัวเลขไทย พ.ศ. ๒๔๘๐ อันเปนปท่ี
ผลิตเหรียญคร่ึงสตางคขึ้นเปนคร้ังแรก  ขอบเหรียญเรียบ  ออกใชเมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2480  
เพียงคร้ังเดียว เหรียญนี้เรียกกันอีกชื่อวา เหรียญชวยคาครองชีพ 
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36. ½-Satang Copper Coins  
Khun Samaharnhitkhadee (Po Prokhup) and Khun Sukhonthavit-suksakorn 

(Sum-ang Sukhonthavit), two ministers under the premiership of Phraya 
Phaholpholphayuhasaena, proposed that the government issue this kind of coin. 
This came as the result of their visit to a museum in Yokohama from March 26th, 
1934 to May 24th, 1935 on the occasion of the celebration of the re-establishment of 
Yokohama after it had been damaged by earthquakes in1923.  The two ministers 
had the chance to visit other cities and towns in Japan after passing through 
Saigon, Shanghai, Hong Kong and the Straits Settlement (Malaysia and 
Singapore) of Great Britain.  After their return from the trip, they wrote reports, 
suggesting what to do and one of the suggestions was a way of helping the poor by 
issuing ½-Satang copper coins to reduce the cost of living because they considered 
that the lowest denomination coin, the 1-Satang coin, was still too high in value, 
causing some goods that were not worth 1 Satang to be marked up to 1 Satang.  
Having to pay more for goods that were low in value affected the poor a great deal.  
½-Satang copper coins were thus produced to enable the poor to pay less for things 
that were very small in value so that their lives would be be easier.  During its 
initial stage of use, the ½-Satang copper coin paid for things like ice, limes and 
chilies but later it could hardly pay for anything so it gradually disappeared as the 
money value became higher and higher. 
 ½-Satang coins were made in Japan.  They were small, round, flat and thin 
coins with a hole in the middle. The front featured the Unalom, with the word, 
“Siam Rath” on the right and “Satang” on the left.  The bottom indicated the 
denomination, ½.   The back depicted the eight-serrated-segments Chara Disk.  
Above the hole were the Thai letters and numerals Phor Sor 2480, the year when 
the coins were first produced.  The rim of the coin was smooth.  They were  issued 
only once  on July 12th, 1937.  These coins were also known as coins that helped 
people to cope with the cost of living. 
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37. ป (Gambling House Token) 
 
 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร  
Period         Rattanakosin   
  Ø  2 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ             กระเบ้ือง (Porcelain) 

 

นายอากรบอนเบ้ียทําปข้ึน เพ่ือใชเปนตัวคะแนนในการเลนการพนันในโรงบอนเบ้ีย การเลนบอนเบ้ีย
นั้นมีมาแตคร้ังปลายยุคกรุงศรีอยุธยา ในบอนเบ้ียเดิมใชเงินพดดวงชนิดราคาปลีกซ่ึงมีลักษณะเปนกอน
กลม ๆ  มีขนาดเล็กมาก ไมสะดวกกับการใชในโรงบอน นายอากรบอนเบ้ียจึงคิดทําปขึ้นมาแทนเงิน 
เดิมเรียกวาปสกา เรียกสั้นๆ วาป ยุคแรกๆ ปทําดวยทองเหลือง  กะลา งา แกว ดีบุก ในสมัยรัชกาลท่ี 
3  นายอากรบอนเบ้ียจึงไดส่ังทําปกระเบ้ืองจากจีน สวนใหญทําท่ีตําบลปงโคย เจียะอวง โกวบี เหล็กฮง 
ในกวางตุง และท่ีเก็งเตกต้ินในมณฑลกวางไส ปท่ีสั่งทํามาน้ีมีสสีันสวยงาม ภาพบนปมีท้ังท่ีเปนรูปหรือมี
อักษรตาง  ๆ กัน อันเปนเคร่ืองหมายของแตละบอน รูปทรงก็มีตาง ๆ นานา เชน รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
สี่เหล่ียมผืนผา บางอันมีตัวเลขบอกราคาเปนภาษาไทย เชน 50 (เบ้ีย) =1 โสฬส  100 (เบ้ีย) =1 อัฐ  
และบางแบบก็บอกราคาเปนรูปครุเรือนเงิน อานไดวา 1 เฟอง 1 สลึง เปนตน มีผูสํารวจพบวาปมี
มากกวา  7000 แบบ   

ปเปลี่ยนฐานะมาเปนเงินตรา  เนื่องมาจากคนท่ีไปเลนการพนันเบ่ือท่ีจะเอาปไปแลกเปนเงินกลับบาน 
เพราะเชื่อวาไปแลกเมื่อใดก็ได  เลยมีการใชซ้ือหาชําระหน้ีสินกันดวยป  ปจึงกลายเปนเงินตราขึ้นมา 
และทําใหนายอากรบอนเบ้ียสามารถหากําไรจากการนี้กลาวคือ อากรบอนเบ้ียน้ันตองมีการประมูลใหม
ทุกป เมื่อนายอากรบอนเบ้ียคนใดประมูลไมได มีการเปลี่ยนนายอากรบอนเบ้ียใหม หรืออาจเกิดกรณีท่ี
มีผูสั่งปปลอมเขามา หรือถานายอากรบอนเบ้ียตองการเลิกปชุดน้ัน ก็จะมีการประกาศใหเอาปของบอน
ตนเองไปคืนภายใน 15 วัน หลังจากน้ันใครเอาปไปแลกเงินตราก็จะไมสามารถทําได ตองขาดทุน คร้ัน
ตอมาในป 2416 มีการขาดแคลนเงินปลีก อันเนื่องจากชาวบานพากันเอาเงินปลีกไปหลอมทําเปนแทง
สงออกไปขายตางประเทศ จึงมีการใชปแทนเงินปลีก แรก ๆ ก็ใชเฉพาะแถวบอน ตอมาก็แพรหลายไป
ท่ัว แตตามท่ีไดกลาวมาแลววานายอากรบอนเบ้ียชอบเปลี่ยนปเอาเปรียบชาวบานท่ีมีปอยูในความ
ครอบครอง  ทางบานเมืองจะลงโทษก็ไมถนัดนักเพราะคนสมัครใจใชปเอง  และตอมาจึงมีการประกาศ
ใหเลิกใชปในวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2418 ประกอบกับรัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราชดําริวาโรงบอนเปน
ปญหาสําคัญของบานเมือง  
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37. Gambling-House Token 
Owners of gambling houses had their tokens created to be used for counting 

the scores gamblers made in their gambling house.  Gambling started in the 
Ayuthaya Period and originally they used bullet money of very small value, which  
were small, and  round  making it inconvenient to use in the gambling house.  So, 
owners of gambling houses had tokens made to replace bullet money.  The tokens 
were originally called Pi Ska (Ska chips) but later became commonly known as Pi 
or chips.  At the early stage, the gambling tokens were made of brass, coconut 
shell, ivory, glass and lead.  In the reign of King Rama III, owners of gambling 
houses had them made from porcelain imported from China.  Most of them were 
produced in the Sub-districts of Pang Koey, Chia Oung, Kwo Bee and Lek Hong in 
Canton and came from Keng Tek Tin in Kwang Sai.  The imported tokens were 
colourful, depicting images and letters which were the seals of the gambling 
houses. The tokens came in different shapes, for example, square and rectangular.  
The value of some tokens was in Thai numerals, for example 50 (Bia) = one Soros; 
100 (Bia) = one Att.  The value of some tokens was in the form of the weight of 
silver : 1 Fueng and 1 Salung.  It has been found that there were more than 7,000 
forms of token. 
 Gambling-house tokens were used as money because after their gambling 
activities some gamblers did not immediately have their tokens exchanged for 
money, believing that they could do this at any time.  Therefore, gambling tokens 
were used as a means of trading and paying debts in lieu of money and this gave 
the chance to owners of gambling houses to make a profit from their gambling 
tokens. Licenses for operating gambling houses had to be bid for annually; if any 
owner of a gambling house failed in the bid and the ownership of the gambling 
house had to change or if any owners of the gambling house wanted to change any 
set of gambling tokens, they would make an announcement to the public that the 
tokens should be returned within 15 days.  Return of tokens after the deadline for 
money was not possible and the holder of the tokens would lose in the exchange of 
the tokens for money.  In 1873, there was a shortage of small change because 
people had their small change melted into metal bars to sell abroad.  Gambling-
house tokens were thus used as a replacement for small change.  This started in 
the area near the gambling houses before it spread far and wide.  Owners of 
gambling houses tended to take advantage of people who had gambling-house 
tokens in their possession.  The government could not really punish them since 
people voluntarily used these gambling-house tokens as a means of buying and 
selling. So, the government announced the elimination of the use of gambling-
house tokens as money on August 15th, 1875.  This coincided with King 
Chulalongkorn’s awareness that gambling houses were a major problem to the 
country.   
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38. เหรียญกษาปณหมุนเวียนพระบรมรูปรัชกาลท่ี 9-พระศรีรัตนเจดีย วัดพระศรีรัตน ศาสดา
ราม (Circulation Coin : King Rama IX – Phra Sri Rattana Chedi) 

 

   

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ. 2529) 
Period         Rattanakosin (1986) 
                  Ø 2.0 ซม.(cm.) 3.4 ก.(g)                   
วัสดุ             นิกเกิล และ ทองแดง (Nickel and   
                  Copper) 
 

 

ใน พ.ศ. 2529 กรมธนารักษไดปรับเปลี่ยนการผลิตเหรียญกษาปณหมุนเวียนคร้ังใหญทุกชนิดราคา ท้ัง
สวนผสม ขนาด และรูปแบบ โดยเหรียญกษาปณชนิดราคา 1 บาทนี้เปนเหรียญแรกท่ีผลิตออกใชใน
การปรับเปล่ียนระบบเหรียญกษาปณไทยใหม ซ่ึงปจจุบันผลิตออกใชรวม 9  ชนิดราคา โดยทุกเหรียญ
แสดงสัญลักษณท่ีบงบอกถึงสถาบันหลักของไทย กลาวคือ คําวา ประเทศไทย หมายถึง “ชาติ”  วัดใน
พระพุทธศาสนา หมายถึง “ศาสนา” และพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
หมายถึง “พระมหากษัตริย” พรอมกันนี้ไดมีประกาศกระทรวงการคลัง ใหเลิกใชเหรียญกษาปณใน
ระบบเดิม เพราะมีรูปลักษณและขนาดท่ีแตกตางกัน 

เหรียญกษาปณโลหะขาวชนิดราคา 1 บาท มีอัตราเนื้อโลหะ นิกเกิลรอยละ 25 ทองแดงรอยละ 75 
ดานหนากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชทรงเคร่ือง
บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ ฉลองพระองคครุย ดานหลังมีรูปพระเจดียทอง วัดพระศรีรัตนศาสดารามใน
พระบรมมหาราชวัง เบ้ืองซายของเหรียญมีขอความ “ประเทศไทย” ใตขอความนี้มี พ.ศ. และเลขของป 
พ.ศ. ท่ีจัดทําเหรียญ เหรียญกษาปณชนิดราคานี้ออกตามความในกฎกระทรวงการคลังฉบับท่ี 80 วันท่ี 
4 สิงหาคม พ.ศ. 2529  

เหรียญกษาปณหมุนเวียนชุดนี้ ใน พ.ศ. 2551 ไดมีการปรับเปลี่ยนบางประการ โดยจุดสําคัญ คือ การ
เปลี่ยนพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหเปนพระบรมรูปในปจจุบัน ความสําคัญของเหรียญ
กษาปณชนิดราคานี้ คือ เปนสัญลักษณของเงินบาทไทย   และเปนตนแบบของเหรียญกษาปณไทยใน
ระบบเงินตราปจจุบัน 
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38. Circulation Coins Inscribed with a Portrait of King Bhumibol Adulyadej and 
Phra Sri Ratana Chedi in Wat Phra Sri Ratanasasdaram /Circulation coin : 
King Rama IX-Phra Sri Rattana Chedi 

In 1986, the Department of the Treasury launched a major change in the 
production of coins of all types and denominations in circulation in relation to their 
content in terms of metal and their size and form.  1-Baht coins were the first 
result of these changes.  Currently, coins are produced in nine denominations, all 
of which feature symbols of the major institutions of Thailand, the word Thailand, 
symbolizing the nation, Buddhist temples, standing for religion, and a portrait of 
the King, representing monarchy.  On this occasion, the Ministry of Finance 
announced the cancellation of coins produced by the old system since they varied 
in form and size.   
 Each 1-Baht white metal coin contains 25% nickel and 75% copper.  The 
front features a portrait of His Majesty King Bhumibol Adulyadej in full regalia in 
the middle of the coin; the background to the portrait is the Golden Chedi in Wat 
Phra Sriratanasatdaram in the grounds of the Grand Palace; on the left is the 
word, “Thailand,” underneath the year of the coin’s production, indicated in the 
Buddhist Era.  This type  of coin was produced by ministerial regulation, number 
80, of the Ministry of Finance, dated August 4th, 1986. 
 In 2008, some changes were made to the coins in circulation.  The major 
change was the replacement of the King’s portrait with  a more current one.  The 
coins are significant in that they represent Thai Baht coins and served as the 
prototype for Thai coins in the current monetary system. 

 

 หนา 88 

ชั้นลาง (Lower Floor) 

โซน 2 โซน 1 (Zone 2) 
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39. หมายราคาตํ่า (Low-value Mai or Warrants)  
 

 ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2396) 
Period  Rattanakosin (1853) 
  5 x 8.4 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีการเปดเสรีทางการคากับตางประเทศทําใหมีการใช
เงินตรามากยิ่งข้ึน ขณะท่ีเงินพดดวงผลิตดวยมือไมเพียงพอกับความตองการ จึงเกิดการขาดแคลนเงิน
พดดวง และมีผูทําเงินพดดวงปลอมออกใชปะปนในทองตลาด ทําใหการซ้ือขายใชจายเงินของราษฎร
ตองติดขัดจนเปนปญหาเดือดรอนกันท่ัวไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดใหจัดทําเงิน
กระดาษชนิดแรกข้ึนใช เรียกวา หมาย ใชควบคูไปกับเงินพดดวง  

หมาย ทําดวยกระดาษสีขาว พิมพลวดลายดวยหมึกดําท้ังสองดาน ประทับตรารูปพระแสงจักร และ
มงกุฎสีแดงชาด เพ่ือปองกันการปลอมแปลง สันนิษฐานวาพิมพจากโรงพิมพอักษรพิมพการ ซ่ึงเปนโรง
พิมพหลวงแหงแรกในพระบรมมหาราชวัง เปนตึก 2 ช้ัน ต้ังอยูใกลพระท่ีนั่งภาณุมาศจํารูญ อันเปนพระ
ท่ีนั่งบรรทมของรัชกาลท่ี 4 หมายท่ีโปรดใหจัดทําข้ึนมีมูลคาต้ังแตหนึ่งเฟองจนถึงหนึ่งชั่ง แบงออกเปน 
3 ชนิดราคา ไดแก หมายราคาตํ่า หมายราคากลาง และหมายราคาสูง เพ่ือใหประชาชนสะดวกใช 
โดยเฉพาะหมายราคาตํ่า โปรดใหพิมพขอความแจงมูลคาของหมายไวถึง 12 ภาษา ไดแก ไทย จีน 
ละติน อังกฤษ ฮินดู มลายู เขมร พมา รามัญ ลาว มคธ (บาลี) และสันสกฤต เพ่ือใหชาวตางประเทศ
หรือราษฎรในประเทศราชของไทยขณะนั้นสามารถเขาใจและใชไดอยางท่ัวถึง  

อยางไรก็ตาม หมายเปนเงินตราชนิดใหม และราษฎรคุนเคยกับเงินพดดวงมากกวา  จึงไมนิยมใชหมาย 
เมื่อราษฎรไดหมายมาก็จะรีบนําไปขึ้นเงินท่ีพระคลังมหาสมบัติโดยเร็ว หมายออกใชเปนจํานวนเทาใด
และเลิกใชในปใดไมมีการหลักฐานประกาศแนชัด แตสันนิษฐานวามีอายุการใชประมาณ 2 ป เทาน้ัน 
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39. Low-valued Mai or Warrants 
In the reign of King Mongkut, trade with foreign countries increased and so 

more money was used in business transactions.  Hand-made bullet money was not 
adequate to meet demand resulting in shortages.  Counterfeit bullet money was 
also circulated in the market causing a problem for people in general.  So, the King 
had the first kind of paper money made.  These were called Mai or Warrants and 
were used together with bullet money. 
 Mai or Warrants were made of white paper, printed with a design in black 
ink on both sides.  They were stamped with a Chakra Disk and a Crown in deep 
red to prevent counterfeiting.  It is assumed that they were printed at Aksorn 
Pimpakan Publishing House, which was the first government publishing house in 
Thailand.  Located in the Grand Palace, it was a two-storey brick building close to 
Phanumaschumroon Hall where the King’s bed chamber was located.  The value of 
Mai varied from 1 Feung to 1 Chang and they were divided into three kinds, which 
were low-value, middle-value and high-value, to make them convenient for people’s 
use.  The denomination of the low-value Mai was printed in twelve languages  : 
Thai, Chinese, Latin, English, Hindu, Malay, Cambodian, Burmese, Mon, Lao, Pali 
and Sanskrit.  This was to enable foreign citizens living in countries that were 
under Thai sovereignty at that time to understand and make full use of them. 
 However, Mai paper notes were new and they were not popular because 
people were more familiar with bullet money.  Whenever people obtained Mai 
notes, they would quickly  exchange them for money at the Royal Treasury 
Department.  There is no evidence of the number of Mai in circulation and when it 
ceased to be used but it is assumed that the Mai was in use for only two years. 
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40. เงินกระดาษหลวง (Treasury Note)  
 ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2435) 

Period  Rattanakosin (1892) 
  17 x 24.5 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

วัตถุประสงคของการผลิตเงินกระดาษหลวงเพ่ือใชแทนบัตรธนาคารของสาขาธนาคารพาณิชย
ตางประเทศท่ีใชอยูในขณะนั้น  เน่ืองจากในชวงทศวรรษ 2430 เปนตนมา พอคาตางประเทศมีความ
ตองการนําเงินตราตางประเทศมาแลกเปนเงินบาทมากขึ้น เพ่ือนําเงินไปซ้ือสินคาในประเทศไทย 
รัชกาลท่ี 5 จึงมีพระบรมราชโองการสั่งพิมพต๋ัวเงินของพระคลังมหาสมบัติ ท่ีเรียกกันวา เงินกระดาษ
หลวง จากบริษัทกีเชคเก แอนด เดวริเอนท ประเทศเยอรมนี  

เงินกระดาษหลวงจึงไดถูกจัดพิมพขึ้น 8 ชนิดราคา คือ 1 บาท 5 บาท 10 บาท 40 บาท 80 บาท 100 
บาท 400 บาท และ 800 บาท ราคาย่ิงสูง ขนาดก็ยิ่งใหญข้ึน ดานหนาทุกชนิดราคาเปนตราแผนดิน 
พรอมอักษรบอกราคาถึง 6 ภาษา คือ ไทย จีน อังกฤษ มลายู ลาว และเขมร ดานหลังเปนรูปไอราพต
หนุนพระเก้ียวและตราแผนดิน ต้ังแตราคา 40 บาท ขึ้นไป มีลายน้ําพระบรมรูปรัชกาลท่ี 5  พระพักตร
ขาง เพ่ือปองกันการปลอมแปลง เงินกระดาษหลวงเปนใบสําคัญสัญญาจะใหเงินสดแกผูถือทันที เมื่อ
นํามาข้ึนเงินท่ีหอรัษฎากรพิพัฒน  

อยางไรก็ตาม เปนท่ีนาเสียดายวา เมื่อนําเขามาในประเทศแลวในป พ.ศ. 2435 ก็มิไดนําออกใชเลย
แมแตฉบับเดียว ดวยเหตุผลวา ยังไมพรอม ซ่ึงภายหลังมีการสันนิษฐานดวยหลายสาเหตุวา ไมพรอม
เนื่องจากรัฐบาลขาดกลไกในการจําหนายจายแจกและรับแลกกับโลหะมีคา การแลกเปลี่ยนไมสะดวก 
โดยไทยยังใชการนับหนวยเงินแบบตําลึงและชั่ง รวมท้ังรัฐบาลตองมีทุนสํารองมากพอในการนําออกใช 
ประกอบกับความวุนวายในชวง เหตุการณ ร.ศ.112 และไทยตองจายคาปรับไหมใหแกฝร่ังเศสเมื่อ พ.ศ. 
2436  

ตอมารัฐบาลจึงทําการตรวจสอบจํานวนและทําลายเงินกระดาษหลวง โดยนําไปเผาเมื่อ พ.ศ. 2445 
กอนเผามีการเก็บตัวอยางชนิดละ 10 แผน ซ่ึงพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทยรับโอนเงินกระดาษ
หลวงดังกลาวเพ่ือจัดแสดงจํานวน 1 ชุด นับวาเงินกระดาษหลวงเปนวัตถุมีคาท่ีหาชมไดยากยิ่ง 
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40. Treasury Notes 
Treasury notes were produced to replace the Bat Thanakarn issued by 

branches of foreign banks in Thailand. As from 1887, foreign merchants wanted to 
bring in more foreign money to exchange for Thai Baht in order to buy goods in 
Thailand.  For this reason, King Chulalongkorn had treasury notes of the 
Department of the Royal Treasury published by Que Checke and the Devrient 
Company in Germany.  These notes were known as royal treasury notes. 
 Treasury notes were printed in eight denominations : 1-Baht, 5-Baht, 10-
Baht, 40-Baht, 80-Baht, 100-Baht, 400-Baht and 800-Baht.  The higher was the 
value, the larger was the note.  The front of the notes of all denominations featured 
the Coat of Arms and the value was indicated in six languages : Thai, Chinese, 
English, Malay, Lao and Cambodian.  The back featured the Airapote surmounted 
on the Minor Crown and the Coat of Arms.  Those of 40 Baht value and higher 
were printed with the watermark of a profile image of King Chulalongkorn to 
prevent counterfeiting.  Treasury notes were regarded as contracts that would 
yield money to the holder when they were exchanged at Rasdakornpipat Hall. 
 However, after arriving in Thailand in 1892, none of them was put into use 
as the situation was not favourable for several reasons.  The government lacked a 
mechanism for selling, distributing and exchanging the notes with valuable metal; 
exchange was inconvenient because Thailand still used the traditional measuring 
system—the Tamlung and Chang system and the government still had enough 
reserves.  Also, the chaotic condition arising from the Rattanakosin Era112 
Incident caused Thailand to pay a ransom to France in 1893.   

So the government checked the number of treasury notes and had them burnt 
in 1902.  Ten treasury notes of each denomination were saved and the Museum 
obtained a set for this exhibition.  They are considered to be rare items. 

 



 หนา 93 

41. ทองคําแทง (Gold Bar) 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2482) 
Period  Rattanakosin (1939) 
  8.3 x 26.2 x 3.5 ซ.ม. (cm.) 
  12,498.155 ก. (g.) 
วัสดุ  ทองคํา (Gold) 

ทองคําแทงเปนทุนสํารองเงินตราประเภทหน่ึงท่ีใชหนุนหลังในการออกใชธนบัตรท่ีคนท่ัวไปรูจักกันดี
ท่ีสุด   ทุนสํารองเงินตรามีไวเพ่ือสรางความเชื่อมั่น และเพ่ือเปนการประกันวาธนบัตรเหลานั้นไมใชเปน
เพียงแคกระดาษ  โดยทุนสํารองเงินตราจะตองมีมูลคาเทากับธนบัตรท่ีนําออกมาใชในประเทศ 100% 
เพ่ือเปนการควบคุมมิใหมีการนําธนบัตรออกใชตามชอบใจ จนเกิดภาวะเงินเฟอ และควบคุมให
พอเหมาะกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ทองคําแทงอังกฤษ LL963 เปนทองคําท่ีเคยใชเปนทุนสํารองเงินตราในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2482 (ซ่ึง
พิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทยขออนุมัติซ้ือออกจากทุนสํารองเงินตรา มาจัดแสดง) มีตรา
เคร่ืองหมายธนาคารกลางประเทศอังกฤษอยูตรงกลาง และดานบนมีตรา บริษัทคาทองคําช่ือ บริษัท 
Johnson Matthey จํากัด เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ  

การจัดซ้ือทองคําแทงชุดน้ีเกิดขึ้นในสมัยใกลสงครามโลกคร้ังท่ี 2  นายปรีดี พนมยงค รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังขณะน้ัน ไดคาดคะเนวาเงินปอนดท่ีเปนทุนสํารองเงินตราอาจจะไมมีเสถียรภาพ  จึง
ไดนําเงินปอนดจํานวนหน่ึงไปซ้ือทองคําเปนน้ําหนักจํานวนประมาณ 1 ลานออนซ และไดนําทองคําน้ัน
มาเก็บไวในหองนิรภัยกระทรวงการคลัง ในพระบรมมหาราชวัง ขณะเดียวกันไดจัดซ้ือทองคําแทงอีก
สวนหนึ่ง และฝากเอาไวในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ก็ยังมีการจัดซ้ือทองคําอีกจํานวนหนึ่งจาก
เหมืองทองคําโตะโมะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ดวย  ดังนั้น ประเทศไทยจึงไดใชทองคําแทงจากหลาย
แหลง เพื่อเปนทุนสํารองเงินตราในการออกใชธนบัตร เชน ทองคําแทงอังกฤษ  ทองคําแทงเหมือง
โตะโมะ และทองคําแทงบริษัทเดสมินสออร เดอลิทโช เปนตน 
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41. Gold Bars 
Gold bars are one of the best known reserves used to guarantee the issuing of 

banknotes. Reserves are maintained to create confidence and guarantee that the 
banknotes issued are not merely pieces of paper.  The value of reserves is 100% 
equal to the value of banknotes issued to control the superfluous production of 
banknotes that may cause inflation and make their production appropriate with 
economic expansion in the country.   

LL 963 English gold bars were used as the Thai reserve in 1939, (the Museum 
was given permission to buy some from the reserves for this exhibition), were 
stamped with the emblem of the Bank of England in the middle, and the top 
featured the name, Johnson Matthey Company Limited, a gold trading company in 
London, England. 

The purchase of this set of gold bars happened near to the outbreak of the 
Second World War when Preedee Panomyong was Minister of Finance.  His 
speculation was that the Pound Sterling, which was used as the country’s reserves 
during that time, might lack stability so he allocated a sum of Pounds Sterling in 
reserve to purchase approximately 1 million ounces of gold that was deposited in 
the Finance Ministry’s safe in the Grand Palace.  Another batch of gold bars was 
purchased and deposited in the U.S.  Another quantity of gold was purchased from 
Toh Mo Gold Mine in Sukhirin District, Narathiwat Province.  So, Thailand made 
use of gold from different sources as a reserve to guarantee the production of 
banknotes. 
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42. ธนบัตรแบบหน่ึง ชนิดราคา 5 บาท (5-Baht Banknote, 1st Series) 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2445) 
Period  Rattanakosin (1902) 
  10.5 x 16.5 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

ธนบัตรแบบแรกท่ีนําออกใชเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2445 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 พิมพท่ีบริษัท โทมัส เดอ 
ลารู ประเทศอังกฤษ เปนการพิมพเพียงดานเดียว อีกดานหนึ่งวางเปลาไมมีลวดลายใด ๆ จึงเรียกวา 
“ธนบัตรหนาเดียว” มีตราแผนดินบริเวณตอนกลางเบ้ืองบน มุมท้ังส่ีมีเลขไทยและเลขอารบิกบอกราคา 
มีอักษรบอกราคาถึงสี่ภาษา คือ ไทย จีน อังกฤษ และมลายู หมวดอักษรและเลขหมายไทยอยูขางขวา 
หมวดอักษรโรมันและเลขอารบิกอยูดานซาย ใตหมวดเลขหมายมีวัน เดือน ป แหงธนบัตร ใตตรา
แผนดินพิมพขอความวา “รัฐบาลสยามสัญญาจะจายเงินใหแกผูนําธนบัตรนี้มาขึ้นเปนเงินตราสยาม” มี
ลายน้ําเปนรูปชางสามเศียร คําวา รัฐบาลสยาม กับตัวอักษรและตัวเลขบอกราคาเปนอักษรไทยและ
โรมัน เพ่ือตอตานการปลอมแปลง  

ธนบัตรแบบหนึ่งมี 5 ชนิดราคา คือ 5 บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาท และ 1000 บาท  มีลายมือช่ือ
ของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย เสนาบดีกระทรวงพระ
คลังมหาสมบัติ และลายมือชื่อของพระราชวรวงศเธอ พระองคเจารัชนีแจมจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ 
เจาพนักงานกรมธนบัตร ตอมาในป พ.ศ. 2461 ไดนําธนบัตรออกใชอีก 2 ราคา คือ 1 บาท และ 50 
บาท  
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42. 5-Baht Banknote, 1st  Series 
The first type of banknotes, circulated in September, 1902 during the reign of 

King Chulalongkorn, was printed by the Thomas de la Rue & Company Limited in 
England. It was printed on only one side; the other side was left blank without any 
design and it became known as the “one-sided banknote”.  The Coat of Arms was 
displayed in the upper middle part; all four corners featured traditional Thai and 
Arabic numerals indicating the value, which was stated in four languages : Thai, 
Chinese, English and Malay.  The Thai alphabetical serial and numerical serial 
numbers were on the right; the Romanized alphabetical serial number and the 
Arabic numerical serial number were on the left.  Under the serial number was the 
date, month and year of the banknote.  Underneath the Coat of Arms was the 
following statement, “The Siamese Government agrees to pay the bearer of this 
banknote cash in Siamese money”. The banknotes featured the watermark of a 
three-headed elephant.  The words, “Siamese Government” and the letters and 
numerals indicating the value were featured in both the Thai and Romanized 
alphabets to prevent counterfeiting. 

The first series banknotes was produced in five denominations : 5-Baht, 10-
Baht, 20-Baht, 100-Baht and 1000-Baht.  They were affixed with the signature of 
Phrachao Boromwongthoe Phra Ongchao Chaiyantamongkol Krom Muen 
Mahisornratch Hareuthai, Minister of the Royal Treasury, and the signature of 
Phra Ratchworawongthoe Phra Ongchao Rajani Chaem Charat Krom Muen 
Phittayalongkorn, an officer of the Banknotes Department.  In 1918, two more 
denominations were produced : 1-Baht and 50-Baht. 
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43. ธนบัตรแบบหน่ึง ชนิดราคา 50 บาท (50-Baht Banknote, 1st Series)  

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2461) 
Period  Rattanakosin (1918) 
  10.5 x 16.7 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

เมื่อเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 (พ.ศ. 2457 – 2461) เหตุการณไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในปลายป พ.ศ. 
2460 ทําใหการขนสงธนบัตรจากประเทศอังกฤษมายังประเทศไทยไมตรงตามกําหนดเวลา ประกอบกับ
ความตองการใชเงินบาทในหมูพอคาขาวและธนาคารพาณิชยมีเปนจํานวนมาก จึงเกิดการขาดแคลน
ธนบัตรขึ้น กระทรวงพระคลังมหาสมบัติจึงนําธนบัตรแบบหนึ่ง ชนิดราคา 1 บาท ท่ียังมิไดจําหนายออก
ใชมาแกราคาเปนชนิดราคา 50 บาท โดยลบตัวเลขบอกราคาท่ีมุมท้ังสี่ออกและขีดฆาตัวอักษรไทยและ
โรมันท่ีบอกราคาดวยหมึกดํา และประทับตัวเลขไทย และอารบิก 50 บาท ไว 3 แหง กลายเปนธนบัตร
ราคา 50 บาท โดยอัตโนมัติ ซ่ึงตามวิธีการดังกลาวนี้ ทําใหเงินตราท่ีหมุนเวียนมีปริมาณมากข้ึน มูลคา
ธนบัตรไดเพ่ิมจาก 60 ลานบาท ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2461 เปน 143 ลานบาท ใน พ.ศ. 2462  ตอมา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดออกประกาศเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2489 ใหยกเลิกธนบัตร
ชนิดราคานี้ ไมใหชําระหนี้ไดตามกฎหมาย ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2489 ดังน้ัน ประชาชนท่ีถือ
ครองธนบัตรดังกลาวในระยะเวลานั้น จึงไดนํามาแลกเปลี่ยนเปนธนบัตรท่ีใชชําระหน้ีไดตามกฎหมาย
แทน 
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43. 5 0-Baht Banknote, 1st Series 
The First World War (1914-1918) became more violent and, by the end of 1917, 

it was impossible to deliver banknotes printed in England to Thailand on time.  
This was also a time when the demand for Thai Baht among rice dealers and 
commercial banks increased.  The result was a shortage of banknotes in 
circulation. The Ministry of the Royal Treasury therefore took the 1-Baht 
banknotes of the first series, that had never been put into circulation, changed the 
denomination to 50 Baht by erasing the numerals in the four corners that 
indicated the value of the banknote, crossed out, in black ink, the Thai and 
Romanized alphabets that indicated the value and stamped the 50-Baht value in 
Thai and Arabic numerals in three places, automatically turning the banknotes 
into ones of 50 Baht value.  This increased the value of the banknotes from sixty 
million Baht in March, 1918, to one hundred and forty-three million Baht in 1919.  
On November 20th, 1945, the Minister of Finance announced the cancellation of 
this type of banknote and the announcement came into force on December 1st, 
1945.  Those who held this type of banknote had to exchange them with banknotes 
that were legal tender. 
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44. ธนบัตรแบบสาม ชนิดราคา 1 บาท (1-Baht Banknote,  3rd Series)  

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2477) 
Period  Rattanakosin (1934) 
  7.5 x 13.5 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

ธนบัตรแบบสามน้ีไดริเร่ิมสิ่งท่ีเปนคร้ังแรกซ่ึงปรากฎบนธนบัตรไทย 3 ประการ ไดแก  
1) การพิมพภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณของพระมหากษัตรยบนธนบัตร คือภาพพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว   2)  พิมพขอความแจงโทษของการปลอมหรือแปลงธนบัตร  3) นําภาพสถานท่ี
สําคัญภาพท่ีแสดงถึงวัฒนธรรม ประเพณี และสถาปตยกรรมไทย และทัศนียภาพตาง ๆ มาใสไวใน
ธนบัตร เชน ภาพเรือพระท่ีน่ังสุพรรณหงส วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทัศนียภาพของลําน้ําปงท่ีมีเรือ
หางแมงปองท่ีใชขนสงทางน้ําในภาคเหนือ รวมท้ังหมูบานริมแมน้ํา ดานหลังมีภาพวัดพระสมุทรเจดีย  

ธนบัตรแบบสามมี 2 รุน โดยบริษัท โทมัส เดอ ลา รู จํากัด เปนผูพิมพ  บนธนบัตรปรากฎลายน้ํา คําวา 
“รัฐบาลสยาม” และรูปไอราพต มี 4 ชนิดราคา คือ 1 บาท 5 บาท 10 บาท และ 20 บาท  สําหรับรุน
หนึ่ง ดานหนามีพระบรมฉายาสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงเคร่ืองแบบจอม
ทัพอยูเบ้ืองซาย ภาพพระครุฑพาหอยูดานบนตอนกลาง บางชนิดราคาอยูดานบนพระบรมฉายา
สาทิสลักษณ ภาพไอราพตอยูมุมขวาดานลาง  สวนรุนสอง มีรูปพรรณเหมือนรุนแรกท้ัง 4 ชนิดราคา 
เพียงแตเปลี่ยนพระบรมฉายาสาทิสลักษณเปนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลเมื่อทรงพระ
เยาว เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวประกาศสละราชสมบัติ เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 
และนําออกใชใน พ.ศ. 2479 
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44. 1-Baht Banknote, 3rd Series 
1-Baht banknotes of the third series initiated three features of Thai banknotes:  

1) a portrait of the monarch on the banknote, in this case a portrait of King 
Prajadhipok, 2)  a statement indicating the offence of counterfeiting or adapting 
banknotes, 3)  images depicting important places in the country or pictures of Thai 
customs, culture and architecture; for example, the Suphannahong Royal Barge, 
Wat Phra Sriratanasatdaram, the scenery of the Ping River where scorpion-tailed 
boats were used as a means of transportation in the North and villages along the 
river with Phra Samut Chedi as the backdrop. 

The third series banknotes, printed by the Thomas de la Rue Company, came 
in two batches.  The statement, “The Government of Siam” and the Airapote were 
featured as the watermarks.  They came in four denominations : 1-Baht, 5-Baht, 
10-Baht and 20-Baht.  The first batch featured a portrait of King Prajadhipok in 
Supreme Commander’s Uniform on the left of the banknote and an image of the 
Airapote in the lower right corner.  The second batch shared the same features as 
the first batch of the four denominations but the King’s portrait was changed to a 
portrait of King Ananda Mahidol in his early years because King Prajadhipok had 
announced his abdication from the throne on March 2nd, 1934 and the second batch 
of banknotes came  into circulation in 1936. 
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45. แบงกกงเตก (1-Baht Banknote, Special Series (Kongteck Note))  

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2485) 
Period  Rattanakosin (1942) 
  6.2 x 11.5 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

แบงกกงเตกมลีักษณะคลายกระดาษท่ีเผาแทนเงินอุทิศใหผูตายในพิธีกงเตกของชาวจีน ประชาชนจึง
นิยมเรียกธนบัตรแบบน้ีวา แบงกกงเตก  ธนบัตรมีชื่อทางการวา ธนบัตรแบบพิเศษชนิดราคา 1 บาท  
พิมพท่ีโรงพิมพกรมแผนท่ีทหารบก เนื่องจากอยูในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และประเทศอังกฤษเขารวม
สงครามดังกลาว สงผลให บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จํากัด ในประเทศอังกฤษ ไมสามารถจัดพิมพและสง
ธนบัตรมาใหประเทศไทยได  ประเทศไทยจึงตองผลิตธนบัตรเอง โดยใชกระดาษจากโรงงานกระดาษ
ไทย จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเน้ือกระดาษบาง ลวดลายท่ีพิมพคอนขางหยาบ ดานหนามีพระบรมฉายา
สาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลอยูเบ้ืองซายภายในกรอบวงรี ตอนกลางเบ้ือง
บนมีรูปพระครุฑพาห รูปไอราพตสามเศียรอยู มุมลางดานขวา ตรงกลางมีรูปลายดอกจันสีสมและพิมพ
ลายเฟองสีมวงแดงเปนรัศมี 16 แฉก ท่ีกลางกรอบดานลางท้ังดานหนาและหลัง พิมพคําวา “กรมแผน
ท่ี” ดานหลังมีภาพพระท่ีนั่งอนันตสมาคม แบงกกงเตกนี้สันนิษฐานวาออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร 
กรมศิลปากร 
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45. 1-Baht Banknote, Special Series (Kongteck Notes) 
These banknotes resembled the paper burnt as a monetary dedication to the 

deceased during the Chinese Kongteck funeral ceremony; therefore, they were 
generally called Kongteck banknotes.  They were officially known as 1-Baht 
banknotes of the special series, printed by the Department of Surveys of the Royal 
Thai Army.  When England entered the Second World War, the Thomas de la Rue 
& Company Limited in England was unable to produce banknotes and send them 
to Thailand, so Thailand had to produce its own banknotes, using paper from the 
Thai paper mill in Kanchana Buri Province.  The paper texture was thin and the 
designs printed were quite rough.  The front featured a portrait of King Ananda 
Mahidol in an oval frame on the left.  The upper middle featured a Garuda emblem 
and the three-headed Airapote elephant in the lower right-hand corner.  The 
middle was an orange Dok Chan design and a reddish purple floral festoon with 
sixteen radii. The middle of the lower frame on the front and the back were printed 
with “The Department of Surveys” and the back depicted an image of the 
Anantasamakhom Throne Hall.  It is assumed that Kongteck notes were designed 
by Phra Phromphichit of the Department of Fine Arts. 
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46. ธนบัตรไวทุกข (50-Baht Banknote, Special Series (Mourning Note))  

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2488) 
Period  Rattanakosin (1945) 
  6.5 x 12.6 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

ประชาชนนิยมเรียกชื่อธนบัตรแบบน้ีวาแบบไวทุกขเพราะมีการใชหมึกดําคาดทับไวบนธนบัตร  ธนบัตร
นี้มีชื่อเปนทางการวาธนบัตรแบบพิเศษ ชนิดราคา 50 บาท วัตถุประสงคแรกเร่ิมในการผลิต เพ่ือท่ี
รัฐบาลไทยจะนําไปใชใน 4 รัฐมลายู หลังจากประเทศญ่ีปุนชนะสงครามมหาเอเซียบูรพา  โดยใน พ.ศ. 
2486 รัฐบาลญ่ีปุนไดมอบดินแดน 4 รัฐมลายูท่ียึดมา คือ ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปลิศ ท่ีเปน
อาณานิคมของอังกฤษคืนใหแกประเทศไทยในฐานะพันธมิตร (ดินแดนเหลานี้เดิมเปนของไทยและไทย
เสียใหแกอังกฤษในสมัยรัชกาลท่ี 5) รัฐบาลไทยจึงไดพิมพธนบัตร ชนิดราคา 1 ดอลลาร พิมพท่ีโรงพิมพ
กรมแผนท่ีทหารบก และใชกระดาษจากโรงงานกระดาษกาญจนบุรี นอกจากนี้ไดผลิตเหรียญกษาปณ
ดีบุก ชนิดราคา 1 เซนต 5 เซนต และ 10 เซนต เพ่ือนําไปใชจายในดินแดนดังกลาว แตขณะนั้น รัฐท้ังส่ี
ไดใชเงินท่ีรัฐบาลญ่ีปุนทําขึ้นอยูแลว ทางการญ่ีปุนจึงไมเห็นดวย รัฐบาลไทยจึงมิไดนําธนบัตรและ
เหรียญกษาปณน้ีออกใช  

เมื่อเกิดการขาดแคลนธนบัตรในชวงปลายสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงไดนําธนบัตรนี้มาพิมพแกไขเปนราคา 
50 บาท โดยใชหมึกสีดําพิมพทับคําวา “หนึ่งดอลลา” รวมท้ังอักษรจีนและมลายูท่ีอยูในกรอบท้ัง
ดานหนา ดานหลัง ใชหมึกสีแดงพิมพคําวา หาสิบบาท ท่ีดานหนา และตัวเลข 50 ไวในวงกลมท้ัง
ดานหนา ดานหลัง ลายน้ําในวงกลมเปนรูปพานรัฐธรรมนูญ  
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46. 50-Baht Banknote, Special Series (Mourning Note) 
People liked to refer to this type of banknote as Mourning Notes since they 

were crossed with a strip of black ink.  They were formally known as 50-Baht 
special series banknotes. The initial reason for producing these banknotes was 
that the Thai government was going to use them in the four Malay states after the 
Japanese victory in the War of Great East Asia.  In 1943, the Japanese 
government returned the four Malay states : Saiburi, Kelantan, Tranganu and 
Pelis, that had been transferred from the rule of Great Britain, back to Thailand 
as its ally.  (These states were originally under Thai sovereignty and had been 
given to Great Britain in the reign of King Chulalongkorn.)  Thailand thus had 1-
dollar banknotes printed by the publishing house of the Department of Surveys on 
paper obtained from the paper mill in Kanchanaburi Province.  Also, lead coins 
were produced in three denominations : 1-cent, 5-cents and 10-cents, for use in the 
four states that had been using money produced by the Japanese government.  The 
Japanese government did not like the idea of circulating Thai banknotes, therefore 
the Thai government never put them to use as intended. 

 
When there was a shortage of banknotes towards the end of the Second World 

War, these banknotes were changed to 50-Baht in value by crossing out “One 
Dollar” and the Chinese characters and Malay letters in the frames on the front 
and the back with black ink.  Red ink was used to print the word “Fifty Baht” on 
the front and the numeral 50 in a circle on the front and the back. The watermark 
design in the circle depicted an elevated tray containing the constitution.   
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47. ธนบัตรแบบบุก (1-Baht Banknote, Special Series (Invasion Note))  

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2489) 
Period  Rattanakosin (1946) 
  7.35 x 11.45 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

ธนบัตรแบบพิเศษชนิดราคา 1 บาทนี้ นิยมเรียกกันวาแบบบุก เนื่องจากชวงปลายสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
รัฐบาลอังกฤษไดใหบริษัท โทมัส เดอ ลา รู จํากัดจัดพิมพธนบัตรชนิดราคานี้ เพ่ือนํามาใชจายเมื่อ
กองทัพสัมพันธมิตรสามารถบุกเขายึดพ้ืนท่ีในประเทศไทยได จึงเรียกวา ธนบัตรแบบบุก หรือ Invasion 
Note แตเนื่องจากสงครามไดยุติลงกอนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2488 รัฐบาลไทยจึงติดตอขอรับธนบัตร
แบบบุกจากกองทหารอังกฤษ เพ่ือนํามาใชแกปญหาการขาดแคลนธนบัตร โดยพิมพ คําวา รัฐบาลไทย 
ธนบัตรเปนเงินท่ีชําระหนี้ไดตามกฎหมาย ทับขอความวา ISSUED IN SIAM ท่ีดานหนาของธนบัตรดวย
หมึกสีดํา และพิมพลายมือชื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไวตอนกลางดานลางของธนบัตร โดยนํา
ออกใชในป พ.ศ. 2489 
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47. 1-Baht Banknote, Special Series (Invasion Note) 
This special series was the 1-Baht banknote generally known as the Invasion 

note.  In the latter part of the Second World War, the British government had the 
Thomas de la Rue & Company Limited produce this kind of banknote for use when 
British troops moved into Thailand.  When the War ended in August, 1945, the 
Thai government asked for these Invasion notes from the British troops to solve 
the problem of a shortage of banknotes.  The words, “the Thai Government”, and 
the statement, “A banknote is money that can pay debts by law” was printed in 
black ink  over the statement, “Issued in Siam”  on the front and the signature of 
the Finance Minister was printed in the lower centre of the banknotes. These were 
put into circulation in 1946. 
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48. ธนบัตรไทยถีบ (เลงทาฉาง)  (5th Series (Thanabat Thai Theeb or Leng Tha Chang))  

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2488) 
Period  Rattanakosin (1945) 
  8.4  x 14.4 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

ธนบัตรแบบหา ชนิดราคา 5 บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาท ถูกลักไปโดยการถีบหีบธนบัตรตกจาก
รถไฟ จึงเรียกกันวา ธนบัตรไทยถีบ หรือธนบัตรเลงทาฉาง เพราะถูกลักไปท่ีสถานีทาฉางและถูกปลอม
ลายมือชื่อรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในสมัยนั้น คือ นายเลง        ศรีสมวงศ 

ธนบัตรแบบหาน้ีรัฐบาลไทยส่ังพิมพจากประเทศญ่ีปุน เน่ืองจากผลของสงครามมหาเอเซียบูรพา ทําให
ประเทศไทยไมสามารถติดตอรับธนบัตรท่ีส่ังพิมพจากบริษัท โทมัส เดอ ลา รู จํากัดได เพราะอังกฤษ
เปนฝายสัมพันธมิตรคูสงครามกับญ่ีปุน ธนบัตรจึงเร่ิมขาดแคลนรัฐบาลไทยจึงขอใหประเทศญ่ีปุนชวย
จัดพิมพธนบัตรโดยมีบริษัท มิตชุย บุชซัน ไกซา (Mitsui Bussan Kaisha) เปนตัวแทนติดตอกับโรง
พิมพธนบัตรของรัฐบาลญ่ีปุนใหเปนผูจัดพิมพ ธนบัตรแบบหา มี 7 ชนิดราคา คือ 50 สตางค 1 บาท 5 
บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาท และ 1000 บาท ระหวางการขนสงธนบัตร ซ่ึงสงทางเรือขึ้นท่ี
ประเทศสิงคโปรและตอดวยรถไฟเขากรุงเทพฯ ธนบัตรชนิดราคา 5 บาท 10 บาท 20 บาท และ 100 
บาท ไดถูกลักไปรวมกันท้ังสิ้น 418,968 ฉบับ ตอมาธนบัตรท่ีหายไปเหลานั้นไดถูกนําออกใชในหมู
ประชาชน กระทรวงการคลังจึงไดออกประกาศลงวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 แจงใหประชาชนนํา
ธนบัตรดังกลาวมาแลก โดยรัฐบาลจะสอบสวนประชาชนถึงการไดมาของธนบัตรวาไดมาโดยสุจริต
หรือไม หากไมมีเหตุสงสัยวาทุจริต เจาหนาท่ีจึงรับแลกไว 
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48. Banknote, 5th Series (Thai Theeb or Leng Tha Chang Note) 
The fifth series of banknotes denominations of 5-Baht, 10-Baht, 20-Baht and 

100-Baht were stolen.  The banknote containers were shoved out of the train 
resulting in their being known in Thai as Thai Theeb banknotes.  Their other 
name was derived from the name of the train station where the money was ejected, 
Tha Chang Station and the fake signature of the Finance Minister at that time, 
Leng Srisomwong. 

The Thai government had the fifth series banknotes printed in Japan because 
the War of Great East Asia prevented Thailand from having their banknotes 
printed by the Thomas de la Rue & Company Limited because Great Britain was 
one of the Allied Powers and an opponent of Japan.  The country faced a shortage 
of banknotes and, so, requested help from Japan.  The Mitsui Bussan Kaisha 
Company was the agent that contacted the Mint of the Japanese government to 
produce banknotes for the Thai government.  These five series banknotes came in 
seven denominations : 50-Satang, 1-Baht, 5-Baht, 10-Baht, 20-Baht, 100-Baht and 
1000-Baht.  They were delivered by sea to Singapore before travelling onwards by 
train to Bangkok.  During the delivery, 418,968 banknotes of 5-Baht, 10-Baht, 20-
Baht and 100-Baht denominations were stolen.  This amount was circulated 
among people, so the Ministry of Finance made an announcement on August 24th, 
1946, ordering people to return the banknotes in exchange for legal ones.  Before 
the exchange, people who held the banknotes would be asked if they had obtained 
them honestly.  If there was no evidence of dishonesty, the exchange would go 
ahead. 
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49. ธนบัตรแบบแปด ชนิดราคา 100 บาท (100-Baht Banknote, 8th Series) 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2489) 
Period  Rattanakosin (1946) 
  6.55  x 15.7 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

ชวงสงครามมหาเอเซียบูรพา (สงครามโลกคร้ังท่ี 2) ประเทศไทยเกิดภาวะขาดแคลนธนบัตรและตอง
พิมพธนบัตรใชเอง และแมวาเมื่อสิ้นสุดสงครามใน พ.ศ. 2488 แลว ประเทศไทยยังคงประสบปญหา
การขาดแคลนธนบัตรเชนเดิม เนื่องจากบริษัทโทมัส เดอ ลา รู จํากัด  ในประเทศอังกฤษไดรับความ
เสียหายจากภัยสงคราม ไมอาจจัดพิมพใหได รัฐบาลไทยจึงไดติดตอกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาชวยจัดการ
พิมพธนบัตรให โดยวาจางบริษัททิวดอรเพรส  เปนผูจัดพิมพ  

ในระหวางท่ีดําเนินการพิมพอยูน้ัน รัฐบาลแกปญหาการขาดแคลนธนบัตร โดยนําธนบัตรแบบพิเศษท่ีแก
ราคาจาก 10 บาท เปน 50 สตางค และธนบัตรแบบบุก ชนิดราคา 1 บาท ออกใชไปกอน จนถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2489 จึงไดนําธนบัตรท่ีพิมพจากสหรัฐอเมริกาออกใช  

ธนบัตรแบบแปด มี 5 ชนิดราคา คือ 1 บาท 5 บาท 10 บาท 20 บาท และ 100 บาท และเร่ิมปรากฏ
ลายเซ็นผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  ดานหนาธนบัตรมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลอยูเบ้ืองซาย มีภาพพระปฐมเจดียและรายร้ิวคลื่นเปนลาย
พ้ืนทุกชนิดราคา ดานหลังมีรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานเหนือพานแวนฟาอยูตอนกลาง ลอมรอบดวย
ลวดลายใบผักกาดและลายเครือทุกชนิดราคา 
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49. 100-Baht Banknote, 8th Series 
The War of Great East Asia (the Second World War) caused a shortage of 

banknotes in Thailand and so it had to produce banknotes of its own for circulation 
in the country.  This problem continued even after the end of the Second World 
War in 1945 because the Thomas de la Rue & Company Limited printing facilities 
were damaged and thus unable to produce banknotes for the Thai government.  
Thailand had to seek assistance from the U.S. government and have its banknotes 
printed by the Tudor Press Company in the U.S.A. 

At the time of production, the country suffered from a shortage of banknotes so 
the government solved this problem by changing the value of 10-Baht banknotes to 
50-Satang and put them into circulation together with 1-Baht Invasion banknotes.  
This continued until October 1946 when the banknotes printed in the U.S.A. 
became ready for circulation. 

The eighth series banknotes came in five denominations : 1-Baht, 5-Baht, 10-
Baht, 20-Baht and 100-Baht.  This was the first time that Thai banknotes had the 
signature of the Governor of the Bank of Thailand.  The front featured a portrait of 
King Ananda Mahidol on the left, an image of Phra Pathom Chedi and the design 
of waves as the background of all denominations.  The centre back was a 
pedestalled tray containing the constitution, surrounded by a lettuce-leaf and 
flamboyant floral designs. 
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50. ธนบัตรแบบเกา ชนิดราคา 1000 บาท (1000-Baht Banknote, 9th Series) 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2495) 
Period  Rattanakosin (1952) 
  8.7 x 15.7 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

ธนบัตรแบบเกามีระยะเวลาการออกใชนานกวา 20 ป ประชาชนจึงคุนเคยกับสีของธนบัตรแตละชนิด
ราคาจนยากจะเปลี่ยนแปลงได จึงอาจกลาวไดวาสีของธนบัตรแบบเกาเปนตนแบบของการกําหนดสี
ธนบัตรในปจจุบัน ธนบัตรแบบเกาท่ีนํามาใชหมุนเวียนมี 6 ชนิดราคา คือ 50 สตางค 1 บาท 5 บาท 
10 บาท 20 บาท และ 100 บาท   

สําหรับธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท นั้น แมวากระทรวงการคลังจะอนุมัติใหธนาคารแหงประเทศไทย
สั่งพิมพธนบัตรชนิดราคาดังกลาวจากบริษัทโทมัส เดอ ลา รู จํากัด ไวแลวต้ังแต พ.ศ. 2492 แตเมื่อ
ธนบัตรดังกลาวถูกสงมาถึงประเทศไทยในเดือนกันยายน พ.ศ. 2495 กระทรวงการคลังมิไดใหนํา
ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาทออกใช เน่ืองจากมีกระแสคัดคานจากหลายฝายวาจะทําใหเกิดภาวะเงิน
เฟอและพอคาจะถือโอกาสขึ้นราคาสินคา อันอาจสงผลกระทบตอคาครองชีพของประชาชน ในท่ีสุดจึง
ไมไดนําออกใช แมวาธนบัตรจะพิมพเสร็จเรียบรอยแลว 

ธนบัตรแบบเกา ชนิดราคา 1000 บาท พิมพเปนจํานวน 500,000 ฉบับ แตเมื่อไมไดออกใช จึงไดมีการ
เผาทําลายไป เหลือเปนตัวอยางไวท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประมาณ 100 ฉบับเทานั้น 
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50. 1000-Baht Banknote, 9th Series 
The ninth series banknotes were in circulation for over twenty years so the 

people were familiar with the colours of each denomination and this made it 
difficult to change.  The colours of these ninth series banknotes have become the 
prototype of colour specification of banknotes nowadays.  They came in six 
denominations : 50-Satang, 1-Baht, 5-Baht, 10-Baht, 20-Baht and 100-Baht. 

Though the Ministry of Finance approved the printing of 1000-Baht banknotes 
from the Thomas de la Rue & Company Limited in 1949 and the banknotes arrived 
in Thailand in 1952, they were not put into circulation because of the objection 
from various quarters that they would create inflation and merchants would take 
the opportunity to raise the prices of merchandise, which would eventually affect 
the cost of living.  Therefore, the banknotes were not put into circulation. 

500,000 banknotes of 1000-Baht denomination of the ninth series were printed 
but as they were not circulated they were burnt and approximately one hundred 
notes were kept as examples at the BOT. 
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51. ธนบัตรแบบสิบเอ็ด ชนิดราคา 5 บาท (5-Baht Banknote, 11th Series) 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2512) 
Period  Rattanakosin (1969) 
  6.7 x 13 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

ธนบัตรแบบสิบเอ็ดเปนธนบัตรแบบแรกท่ีจัดพิมพโดยโรงพิมพธนบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงเปด
ดําเนินการเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2512 โดยถือเอาวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2445 อันเปนวัน
ประกาศพระบรมราชโองการรัชกาลท่ี 5 ตราพระราชบัญญัติธนบัตรสยาม ร.ศ. 121 เปนมงคลฤกษ  

ธนาคารแหงประเทศไทยมอบหมายใหนาย F. Masino – Bessi ชาวอิตาเลี่ยนเปนผูออกแบบ และนาย
สนิท ดิษฐพันธุ ผูเช่ียวชาญดานศิลปะและลายไทยมารวมใหคําแนะนํา เพ่ือใหธนบัตรมีเอกลักษณไทย 
และมอบหมายใหนาย H. J. Bard ชาวเบลเย่ียมเปนผูแกะแมแบบโลหะ เน่ืองจากยังขาดผูชํานาญ 
ธนบัตรแบบสิบเอ็ด มี 5 ชนิดราคา คือ 5 บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาท และ 500 บาท สําหรับ
ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท ออกใชคร้ังแรกในป พ.ศ. 2518  โดยหนาธนบัตรแบบสิบเอ็ดมีพระบรม
ฉายาสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ภาพประกอบดานหนาธนบัตรมีภาพท่ี
เก่ียวเน่ืองกับภาพประธานดานหลงัในแตละชนิดราคา ไดแก รูปเทพพนม รูปสิงห รูปพญานาค รูปครุฑ
ยุดนาค และรูปครุฑศิลปะสมัยลพบุรี สวนดานหลังมีภาพศิลปะและสถาปตยกรรมสําคัญตางกันไปใน
แตละชนิดราคา ไดแก พระท่ีนั่งอาภรณพิโมกขปราสาท พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เรือ
พระท่ีนั่งอนันตนาคราช วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระปรางคสามยอด ตามลําดับ ในเน้ือกระดาษฝง
เสนใยใส พิมพอักษรขนาดจ๋ิว คําวา “ประเทศไทย” เปนระยะ ๆ  ยกเวน ธนบัตรชนิดราคา 5 บาท 
เปนเสนใยเคลือบโลหะ ไมมีขอความภายในเสนใย ปจจุบันไดเลิกพิมพธนบัตรชนิดราคา 5 บาท และ 
10 บาท เนื่องจากมีการใชเหรียญกษาปณชนิดราคาดังกลาวแทน 
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51. 5-Baht Banknote, 11th enth Series 
5-Baht banknotes of the eleventh series were the first banknotes printed by the 

Note Printing Works, BOT, which started its operations on June 24th, 1969.  The 
date was the commemorative date of King Chulalongkorn’s announcement of the 
Siamese currency Notes Act, Rattanakosin Era 121. 

The BOT assigned F. Masno-Bessi, an Italian, to design the banknote, with 
Sanit Disatapundhu , a specialist in Thai traditional art and design as consultant, 
to depict the Thai identity in the notes.  H.J. Bard, a Belgium artist, made the 
metal mould.  Banknotes of the eleventh series were issued in five denominations : 
5-aht, 10-Baht, 20-Baht, 100-Baht and 500-Baht.  500-Baht banknotes were first 
circulated in 1975.  The eleventh series banknotes featured an image of King 
Bhumibol Adulyadej on the front; the accompanying images were images that were 
related to what was portrayed on the back of the banknotes in each denomination.  
These were, for example, the Thepanom design, the Singha, the Naga, the Garuda 
holding a Naga and the Garuda image in the art style of Lopburi.  The back of each 
denomination depicted images of Thai arts and architecture, for example, the 
Aphorn Phimok Prasat Pavilion, the ordination hall of the Marble Temple, the 
Anatanagaraj Royal Barge, the Temple of the Emerald Buddha and Phra Prang 
Sam Yod.   Translucent security threads were embedded in the paper which had 
Thai microprintings “Thailand”,at intervals, with the exception of the 5-Baht 
banknote which was embedded with a metal-coated security thread without 
microprintings.  The use of 5-Baht and 10-Baht banknotes has been discontinued 
and have been replaced by coins of the same denominations. 
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52. ธนบัตรพอลิเมอร ชนิดราคา 50 บาท (50-Baht Banknote) 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2540) 
Period  Rattanakosin (1997) 
  7.2 x 14.4 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท เปนธนบัตรแบบสิบหา พิมพบนวัสดุพลาสติกประเภทพอลิเมอร โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหธนบัตรสามารถนํากลับมาใชหมุนเวียนไดนานขึ้น การพิมพใชพลาสติกเปนวัสดุใน
การพิมพธนบัตรซ่ึงเปนเทคโนโลยีใหม เพ่ือใหทนทานและใชงานไดนานกวากระดาษ  ธนบัตรชนิดนี้เร่ิม
นําออกใชเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2540  และเมื่อใชมาไดระยะหนึ่งพบวา พลาสติกขาดงาย รวมท้ังมี
ปญหาอ่ืนๆ ดวย เชน ยนเมื่อโดนความรอน เมื่อประเมินแลวไมคุมคา จึงเลิกผลิต (ปจจุบันธนบัตรชนิด
ราคา 50 บาท ท่ีใชเปนธนบัตรแบบสิบหา พิมพบนกระดาษ) 

ดานหนาธนบัตรมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรง
เคร่ืองแบบจอมทัพ ตอนกลางมีตราจักรี ตอนลางมีเลขไทยแจงราคาขนาดใหญและแถบสี่เหลี่ยมผืนผา 
ภายในพิมพตัวขนาดจ๋ิว คําวา 50 บาท มีลายพ้ืนสีฟาและมีภาพเงาพระบรมฉายาสาทิสลักษณลักษณะ
คลายลายน้ําอยูภายใน มองเห็นไดเมื่อยกสองดูกับแสงสวาง ใตภาพเงาเปนชองใส มองเห็นไดทะลุท้ัง
สองดาน นับเปนคร้ังแรกท่ีนําภาพเงาและชองใสมาใช เพ่ือเพ่ิมลักษณะพิเศษปองกันการปลอมแปลงใน
ธนบัตร 

ธนบัตรแบบสิบหามีจุดมุงหมายเพ่ือเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยแหงพระราชวงศจักรี
ท่ีทรงพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ และปรับขนาดความกวางของธนบัตรใหเทากันทุกชนิดราคา เพ่ือ
ความสะดวกในการพกพา ม ี5 ชนิดราคา ไดแก 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1000 
บาท      
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52. 50-Baht Polymer Banknote 
50-Baht banknotes are of the fifteenth series. With the objective of having 

them recycled, polymer plastic was used for printing this kind of banknote.  The 
use of polymer plastic as a printing material was a new technique and polymer is 
more durable than paper.  They were launched on August 18th, 1997. However, 
after being used for some time, the plastic in the banknotes was found to tear 
easily and it posed other problems, for example, it became creased when exposed to 
the heat. An assessment showed that the production of these banknotes was not 
worth the expense so polymer banknotes were no longer produced.  At present, 50-
Baht banknotes of the fifteenth series are printed on paper. 

The front depicts the image of King Bhumibol Adulyadej in the uniform of the 
Supreme Commander; in the middle is the Chakri Royal Insignia and the lower 
part presents the value in Thai numerals and a rectangular strip, the inside of 
which has been printed with the miniature letters, 50 Baht.  The background 
design is in blue, with a silhouette of the King’s watermark inside that can be seen 
when the banknote is viewed against the light.  Underneath the silhouette is a 
transparent opening.  This is the first time that a silhouette and a transparent 
opening have been added as special features to banknotes to prevent 
counterfeiting. 

Banknotes of the fifteenth series aimed to publicize the development activities 
of the Kings of the Chakri Dynasty.  Banknotes of all denominations have been 
adjusted to be of same width to make them convenient for carrying.  They are in 
five denominations : 20-Baht, 50-Baht, 100-Baht, 500-Baht and 1000-Baht. 

 
  



 หนา 117 

53. บัตรธนาคาร (Bat Thanakarn) 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2530) 
Period  Rattanakosin (1987) 
  15.9 x 15.9 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

ในระบบเงินตราของประเทศไทยเคยมีการนําบัตรธนาคารมาใชเปนคร้ังแรก โดยสาขาธนาคารพาณิชย
ตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตใหเปดสาขาดําเนินธุรกิจในกรุงเทพฯ รวม 3 ธนาคาร ไดแก ธนาคารอองกง
และเซ่ียงไฮ (พ.ศ. 2432) ธนาคารชาเตอรแหงอินเดียออสเตรเลียและจีน (พ.ศ. 2441) และธนาคาร
แหงอินโดจีน (พ.ศ. 2442)  ตอมาเมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2445 รัฐบาลไดแจงใหธนาคารท้ัง 3 
แหง ถอนคืนบัตรธนาคารออกจากระบบเงินตรา เพราะตองการนําธนบัตรท่ีเปนของรัฐบาลออกใชเอง
ในวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2445  หลังจากถอนคืนแลว ก็ไมมีการออกใชบัตรธนาคารอีก ตอมาไดมี
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช 2485 กําหนดใหธนาคารแหงประเทศไทยมีสิทธิ
แตผูเดียวในราชอาณาจักรท่ีจะนําบัตรธนาคารออกใชแทนธนบัตรของรัฐบาล แตก็มิไดมีการจัดพิมพ
บัตรธนาคารและนําออกใชหมุนเวียนแทนธนบัตร เนื่องจากเกรงวาประชาชนไมรูจักและไมคุนเคยกับ
บัตรธนาคาร ทําใหขาดความเชื่อถือได จนกระท่ังมหามงคลสมัยท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
เจริญพระชนมพรรษาหกสิบบริบูรณ  เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2530 ธนาคารแหงประเทศไทยจึงนําบัตร
ธนาคารออกใชเปนคร้ังแรกเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดพิมพบัตรธนาคาร ชนิดราคา 60 บาท 
นําออกใช จํานวน 9,999,999 ฉบับ ธนบัตรเปนรูปสี่เหล่ียมจตุรัส ความกวางยาวดานละ 159 
มิลลิเมตร อธิบายไดวา เลข 1 หมายถึง การออกบัตรธนาคารเปนคร้ังแรก เลข 5 หมายถึง มหามงคล
สมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และเลข 9 หมายถึง รัชกาลท่ี 9 ในเน้ือกระดาษโรยเสนใยเรืองแสงสี
แดงและสีน้ําเงินภายใตรังสีเหนือมวง พระราชลัญจกรท่ีมุมซายบนดานหนา พิมพดวยหมึกพิเศษสีเขียว 
จะเปล่ียนเปนสีน้ําเงิน เมื่อเปล่ียนมุมมอง และในเนื้อกระดาษฝงเสนใยใสสีธงชาติ พิมพอักษรจ๋ิว ทรง
พระเจริญ เปนระยะ ๆ 

53. Bat Thanakarn 
In the Thai monetary system, three branches of foreign commercial banks that 

ran businesses in Bangkok permitted to produce the Bat Thanakarn were the 
Hong Kong and Shanghai Bank (1889), the Charter Bank of India, Australia and 
China (1898) and the Bank of Indochina (1899).  On July 28th, 1902, the 
government ordered the three banks to withdraw their Bat Thanakarn from the 
monetary system because the government wanted to circulate its own banknotes 
on September 23rd, 1902.  After its withdrawal from circulation, the Bat 
Thanakarn was no longer issued by any commercial banks.  Later, the BOT Act 
2485 B.E. stipulated that the BOT was the only organization with the right to 
issue the Bat Thanakarn for use in place of the government’s banknotes.  However, 
the BOT never issued any Bat Thanakarn, being aware that the general public 
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was not familiar with these kind of notes and thus might deny the notes 
credibility.  It was not until the auspicious occasion when His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej celebrated his sixtieth birthday on December 5th, 1997 that 
the BOT issued the Bat Thanakarn for the first time to honour the King.  
9,999,999 Bat Thanakarn of 60-Baht in value were printed.  The square notes were 
159 millimetres on each side.  The numeral1 refers to the issue of the Bat 
Thanakarn for the first time; 5 means the fifth cycle birthday celebration, and 9 is 
the Ninth Reign of the Chakri Dynasty.  The paper texture is scattered with fibres 
that glow red and blue under ultraviolet light.  The Royal Insignia in the left 
corner on the front is printed in special green ink which turns blue when the 
viewing perspective changes. A security thread is embedded with microprinting, 
Long Live the King at intervals and displays the red, white and blue of the Thai 
flag under the ultraviolet light. 
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54. ธนบัตรท่ีระลึก วันบรมราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ป ชนิดราคา 500000 
บาท (500000-Baht Commemorative Banknote on the Auspicious Occasion of 
the Fiftieth Wedding Anniversary of Their Majesties King Bhumibol Adulyadej 
and Queen Sirikit and the Coronation) 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2543) 
Period  Rattanakosin (2000) 
  12.6 x 20.6 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

ธนบัตรชนิดราคาสูงท่ีสุดท่ีพิมพในประเทศไทยนี้ มีช่ือเต็มวา ธนบัตรท่ีระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหา
มงคลวันราชาภิเษกสมรสและวันบรมราชาภิเษกครบ 50 ป จัดพิมพข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ มี 2 ชนิดราคา ไดแก 
500000 บาท และ 50 บาท โดยธนบัตรท่ีระลึกชนิดราคา 500000 บาท แบงเปน 2 ชุด ชุดละ 999 
ฉบับ ไดแก  1) ธนบัตรท่ีระลึกชุดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีตราอักษรพระปรมาภิไธยยอ ภ.ป.ร. 
และ 2) ธนบัตรท่ีระลึกชุดสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ มีตราอักษรพระปรมาภิไธยยอ 
ส.ก. ธนบัตรมีขนาดเทากับธนบัตรแบบหนึง่ เพ่ือใหสามารถบันทึกเร่ืองราวพระราชประวัติและพระ
กรณียกิจไดมากท่ีสุด   

สําหรับธนบัตรราคา 50 บาท นําออกใช 999,999 ฉบับ มีรูปพรรณเหมือนกับชนิดราคา 500000 บาท 
ตางกันท่ีธนบัตรทุกฉบับมีอักษร ธ (หมายถึงพระมหากษัตริย) นําหมวดเลขหมายไทย และอักษร R (มา
จาก Rex และ Regina เปนภาษาละติน หมายถึง พระมหากษัตริย และพระราชินี) นําหมวดเลขหมาย
อารบิก ไมมีแถวเลขอารบิก 500000 ขนาดเล็กลอมรอบฟอยลสีเหลือบทอง อักษรและตัวเลขแจงราคา
ตัวขนาดจ๋ิว และภาพแฝง เปล่ียนจาก 500000 เปน 50 
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54. 500000-Baht Commemorative Banknotes on the Auspicious Occasion of the 
Fiftieth Wedding Anniversary of Their Majesties King Bhumibol Adulyadej 
and Queen Sirikit and the Coronation 

These banknotes are the highest value that have been printed in Thailand and 
have the official name, Commemorative Banknotes on the Auspicious Occasion of 
the Fiftieth Wedding Anniversary of Their Majesties King Bhumibol Adulyadej 
and Queen Sirikit and the Coronation.  They were printed in two denominations : 
500000-Baht and 50-Baht.  The 500000-Baht banknotes are divided into two sets; 
each set comprising 999 notes.  They are 1) the set featuring His Majesty the King, 
printed with the Royal Monogram, Bhor Bor Ror and 2) the set featuring Her 
Majesty the Queen, printed with the Royal Monogram Sor Kor.  The banknotes are 
of the same size as first series banknotes and depict, as much as possible, the lives 
and activities of the King and Queen. 

The 50-Baht banknotes were printed in 999,999 issues and they resemble the 
500000-Baht banknotes the difference being that the 50-Baht banknotes feature 
the Thai letter, “ Thor” (referring to the King) in front of the Thai serial number 
and “R” (Rex or Regina which means the King or Queen) in front of the Arabic 
serial number.  The small Arabic numerical numbers 500000 were surrounded by 
golden coloured foil.  The miniature letters and numerals to indicate the 
denominations and the concealed image were changed from 500000 to 50. 
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55. ธนบัตร 72 พรรษา พระราชินี (The Sixth-Cycle (72nd) Birthday Anniversary of 
Her Majesty Queen Sirikit Banknote) 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2547) 
Period  Rattanakosin (2004) 
  7.2 x 16.2 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

ธนบัตรท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 เปนธนบัตรชนิดราคา 100 บาท นําออกใช
จํานวน 7,299,999 ฉบับ ดานหนาเปนพระบรมฉายาสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คูกับ
พระฉายาสาทิสลักษณสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มีตราอักษรพระปรมาภิไธยยอ ภ.ป.ร. 
และพระครุฑพาหมีภาพประกอบ ธนบัตรมีสีน้ําตาลทอง ตัวเลขแจงราคาพิมพดวยหมึกพิเศษสีทอง ซ่ึง
จะเปล่ียนเปนสีเขียวเมื่อเอียงธนบัตร ทุกฉบับมีเลข 9 นําหนาหมวดอักษรไทย ดานหลังเปนพระฉายา
สาทิสลักษณสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มีภาพพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศเปน
สมเด็จพระบรมราชินี ภาพทรงอุมทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนฯ ภาพผลิตภัณฑของโครงการศิลปาชีพ 
ภาพชาง ปาไม ตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ดอกกุหลาบ ดอกกลวยไม ดอก
ดอนญาควีนสิริกิต์ิ  

ธนบัตรนี้เปนเปนธนบัตรแบบแรกท่ีพิมพตามแนวต้ัง มีลายน้ําพระฉายาสาทิสลักษณสมเด็จพระนางเจา
ฯ พระบรมราชินีนาถ ในเนื้อกระดาษมีเสนใยเรืองแสงสีน้ําเงิน และทองภายใตรังสีเหนือมวง  
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55. The Sixth-Cycle Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit 
Banknote 

The commemorative banknotes to celebrate Her Majesty Queen Sirikit’s 
seventy-second birthday celebration on August 12th, 2004 were 100 Baht in value 
and they were printed in 7,299, 999 issues.  The front features a portrait of Their 
Majesties the King and Queen, accompanied by the King’s Royal Monogram, Bhor 
Bor Ror and a Garuda emblem.  The banknotes are of golden brown colour.  The 
numbers indicating the denominations are printed in a special golden coloured ink, 
which changes to green when the note is tilted.  All notes feature the numeral 9 in 
front of the Thai alphabetical serials number.  The back features a portrait of Her 
Majesty the Queen, the investiture ceremony of Her Majesty the Queen, pictures of 
the Queen holding Princess Ubolratana in her arms, products of the SUPPORT 
Foundation, elephants, forests, an emblem of the sixth cycle birthday celebration 
of Her Majesty Queen Sirikit, Queen Sirikit roses, orchids and “Dona Queen 
Sirikit flower”. 

This is the first time that banknotes were printed vertically and they featured 
the watermark of an image of the Queen in the paper texture, which was inserted 
with fibres that glow blue and gold under ultraviolet light. 
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ชั้นบน (Upper Floor) 
โซน 3 (Zone 3) 
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56. กุญแจทองคําเปด ธปท. (จําลอง) (Gold Key (Replica)) 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2485) 
Period  Rattanakosin (1938) 
  9.5 x 2.5 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  โลหะชุบทอง (Gold-plated metal) 
                  วัสดุจริงทองคํา (Gold) 

 

กุญแจทองคําดอกจริงจัดทําขึ้นเฉพาะเพ่ือใชในพิธีเปดตึกสํานักงานใหญ ธนาคารแหงประเทศไทย 
(ธปท.) เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2485 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในเวลานั้นเปน
ประธานในพิธีเปดตึกสํานักงานใหญ ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนตึกสํานักงานใหญธนาคารฮองกง
และเซ่ียงไฮ ปากคลองผดุงกรุงเกษม (เปนธนาคารพาณิชยแหงแรกท่ีต้ังสาขาในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 
2431 ปจจุบันตึกน้ีร้ือไป บริเวณท่ีต้ังเดิมขณะนี้เปนโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน ทาน้ําส่ีพระยา) ในพิธี
เปดดังกลาวมีการจัดทําเหรียญท่ีระลึกแจกในพิธีเปดจํานวน 400 เหรียญ เพ่ือแจกแขกและพนักงาน
ท่ีมารวมงาน 

กุญแจท่ีใชไขเปนกุญแจทองคําแท ซ่ึงเมื่อเสร็จพิธีแลว ธปท.ไดมอบใหแดจอมพล ป. เปนท่ีระลึก 
ภายหลังทายาท (พลตรีอนันต พิบูลสงคราม บุตรชายคนโต) ไดมอบใหแกโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ปจจุบันจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ อาคารโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 100 ป เขา
ชะโงก จ.นครนายก กุญแจท่ีจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย เปนการจําลองข้ึนจาก
กุญแจของจริงใน พ.ศ. 2535     

ธรรมเนียมมอบกุญแจเมืองทองคําหรือทําพิธีเปดตึกดวยกุญแจเปนธรรมเนียมตะวันตก เชน เมื่อคร้ังท่ี
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2474 
นายกเทศมนตรีเมืองไวท เพลนส นิวยอรก ไดทูลเกลาฯ ถวายกุญแจเมืองทองคําท่ีระลึก สําหรับ
เมืองไทย ตามธรรมเนียมปฏิบัติการมอบกุญแจเมืองทองคําจะมอบใหเฉพาะพระราชอาคันตุกะและ
อาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สําหรับพิธีเปดตึกหรืออาคารดวยกุญแจในสมัยกอน เชน 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยเปนผูไขกุญแจเปดตึกแมนนฤมิตร โรงเรียนเทพศิรินทร เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 
พ.ศ.2492 นายเสริม วินิจฉัยกุล ผูวาการ ธปท. ไขกุญแจเปดสถานสวัสดิสงเคราะห ธปท. เมื่อวันท่ี 10 
ธันวาคม พ.ศ. 2495 แตเปนกุญแจธรรมดาในพิธีเปดตึก 
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56. Gold Key for the Opening Ceremony of the Bank of Thailand (Replica) 
The original gold key was made for the opening ceremony of the Head Office of 

the BOT on December 10th, 1942. The ceremony was presided over by Field 
Marshal P. Pibulsongkram, the Prime Minister at that time.  The building was 
formerly the head office of the Hong Kong and Shanghai Bank, which was located 
at the mouth of the Phadung Krungkasem Canal.  (This bank was established in 
1888 and was the first foreign commercial bank in Thailand.  The building has 
since been demolished and the site has become the location of the Royal Orchid 
Sheraton Hotel on Si Phraya Pier.)  On that occasion, four hundred 
commemorative coins were made to give to the guests and the BOT employees. 
 After the opening ceremony, the BOT presented the key to Field Marshal P. 
Pibulsongkram as a keepsake.  Later, his first son, Major General Anant 
Pibulsongkram presented it to Chulachomklao Military Academy and it is now 
exhibited in the Academy’s Centennial Building in Khao Cha-gnok, Nakhon Nayok 
Province.  The key that is exhibited in the Museum is a replica made in 1992. 
 Presenting the city’s gold key to a guest or using a key to signal the opening 
of a building is a Western tradition.  An example is when, in 1931, the Mayor of 
White Plains in New York presented the city’s gold key to King Prajadhipok.  In 
Thailand, the city’s gold key is presented to the King’s guests only.  The use of a 
key at the opening ceremony of a building can be seen, for example, when Somdech 
Phra Buddhakhosacharn opened Maennareumitra Building in Thepsirindra School 
on December 4th, 1952 or when the former Governor of the Bank of Thailand, Serm 
Vinijchaikul, opened the Office of Social Welfare of the BOT on December 10th, 
1952 but these keys used for opening the buildings were ordinary keys not gold 
ones. 
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57. ตราสุริยมณฑลใหญ  (Suriyamonthon Yai) 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร  
Period  Rattanakosin  
  7.5 x 15 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  งาชาง (Ivory) 

ตราสุริยมณฑลใหญท่ีจัดแสดงเปนตราท่ีใชประทับบนพันธบัตร ซ่ึงเปนตราสารทางการเงินท่ีธนาคาร
แหงประเทศไทยเปนผูออก โดยธนาคารแหงประเทศไทยมีฐานะเปนลูกหนี้ และมีการสัญญาวาผูซ้ือ
ธนบัตรเปนผูถือในฐานะของเจาหนี ้มีสิทธิ์ท่ีจะไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียหรือสวนลดจาก
ราคาตรา ตามอัตราและเวลาท่ีระบุไว และจะไดรับคืนตนเงินเมื่อพันธบัตรครบกําหนดอายุ  ท้ังน้ี ผูท่ีมี
สิทธิ์ออกพันธบัตร ไดแก รัฐบาลไทย (โดยกระทรวงการคลัง) รัฐวิสาหกิจ (เชน การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย การรถไฟแหงประเทศไทย การประปานครหลวง ฯลฯ) ธนาคารแหงประเทศไทย และ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  

ตราสุริยมณฑลเคยใชเปนตราประจําของเสนาบดีกระทรวงการคลังพระคลังมหาสมบัติในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อ พ.ศ. 2435 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแยกงาน
ดานการตางประเทศออกจากงานดานการคลัง แลวตอมาไดเปลี่ยนเปนกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
และกระทรวงการคลังมาตามลําดับนั้น และพระกรุณาโปรดใหใชตราดังกลาวเปนตราตําแหนงเสนาบดี
พระคลังมหาสมบัติ ใหใชเปนตราประจําตัวหรือประจําตําแหนงประทับแทนเซ็นชื่อ  
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57. Grand Suriyamonthon 
The Grand Suriyamonton on display is used as a stamp on the bonds that are a 

kind of monetary note issued by the BOT, which holds the status of debtor and 
there is an agreement that buyers of the bonds are holders of the debts and are 
entitled to receive payment in the form of interest or a deduction in the value of 
the bonds according to the rate and time specified; they will get money returned 
after the bonds have matured.  The organizations that are entitled to issue bonds 
include the Thai government (through the Ministry of Finance). State Enterprises 
(for example, the Electricity Authority of Thailand, the State Railway 
Organization of Thailand and the Water Works Authority), the BOT and the 
Financial Institutions Development Fund.  

In the reign of King Chulalongkorn, the Grand Suriyamonton was used as an 
emblem of the Minister of the Royal Treasury.  In 1892, foreign affairs were, by 
royal command, separated from financial affairs.  The administration of financial 
affairs came first under the Ministry of Royal Treasury, which was later changed 
to the Ministry of Finance.  King Chulalongkorn granted permission to the 
Minister of the Royal Treasury to use the Grand Suriyamonton as an official seal 
of position and this seal was affixed to documents in place of the Minister’s 
signature. 
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58. บัตรชวยชาติ  (Government Savings Bond) 

 
 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2483) 
Period  Rattanakosin (1940) 
  9 x 26 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

บัตรชวยชาติเปนบัตรชนิดจายเงินแกผูถือ ซ่ึงออกจําหนายตามคลังจังหวัดและท่ีวาการอําเภอตาง ๆ 
จํานวน 2 ลานบาท มีราคาขายหนวยละ 5 บาท รับซ้ือคืน 10 ป ในราคาหนวยละ 6 บาท บัตรชวยชาติ
น้ีออกจําหนายในคราวเดียวกับพันธบัตรกูเงินชวยชาติ พ.ศ. 2483  จํานวน 8 ลานบาท ซ่ึงเปน
พันธบัตรชนิดจดทะเบียนกรรมสิทธิ์  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2 ตอป อายุ 7 ป และจําหนายเปนหนวย ๆ 
ละ 100 บาท เพ่ือชดเชยงบประมาณประจําป 2484 ซ่ึงตองจายเงินมากกวาปกติอันเนื่องมาจากกรณี
สงครามอินโดจีน 

บัตรชวยชาติ พิมพท่ีโรงพิมพกรมแผนท่ีทหารบก มีหมวดเลขหมายคลายธนบัตร และมีตนข้ัวแสดงชนิด
ราคาและหมวดเลขหมาย บัตรชวยชาติมีชนิดราคา 5 บาท 10 บาท และ 20 บาท ออกตามความใน
พระราชบัญญัติกูเงินชวยชาติ พ.ศ. 2483 และกฎกระทรวงฉบับวันท่ี10 มกราคม พ.ศ. 2484 ในบัตร
ชวยชาติจะกําหนดวันท่ีขายเมื่อครบกําหนดเวลา 10 ปบริบูรณ นับจากวันท่ีขาย จึงครบกําหนดซ้ือคืน 
โดยผูซ้ือจะตองขายคืนใหรัฐบาลภายใน 2 ป เมื่อครบกําหนดซ้ือคืน 
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58. Government Saving Bonds 
Government Saving Bonds were notes that were certified to pay money to their 

holders.  The bonds, numbering two million Baht in value, were issued for sale at 
the Office of Finance in provinces and districts. The sale price was 5 Baht per unit 
and they were certified to be bought back in ten years at a price of 6 Baht per unit. 
The Government Savings Bonds were issued for sale at the same time as 
Government Savings Loans were issued in 1940 at a value of eight million Baht. 
They were seven-year registered bonds whose rate of interest was 2% per year, 
valued at 100-Baht per unit.  They were issued as compensation for the 1941 
budget that demanded higher spending due to the Indo-Chinese War. 

Government Savings Bonds were printed in the publishing house of the 
Department of Surveys of the Royal Thai Army.  They were marked with a serial 
number in the same way as banknotes and there were stubs to indicate the value 
and the serial number of each note.  They came in three denominations : 5-Baht, 
10-Baht and 20-Baht and they were issued by stipulation of the Government 
Savings Loan Act 2483 B.E and the Ministerial Regulations dated January 10th, 
1941.  The notes indicated the date when they were to be bought back, ten years 
after the date of sale.  Buyers had to sell them back to the Government within two 
years of the due date of buying back.      
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59. พันธบัตรทองคํา พ.ศ. 2485 (Gold Bond) 
 
อยูระหวางถายภาพ 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2485) 
Period  Rattanakosin (1942) 
  7.5 x 26 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ประเทศไทยไดประสบปญหาเศรษฐกิจอยางมาก รายไดไมเพียงพอตอ
รายจายของรัฐบาล เนื่องจากการคาในประเทศและนอกประเทศไทยหยุดชะงัก สินคามีราคาแพงขึ้น 
เพราะอํานาจการซ้ือของเงินบาทนอยลง ทําใหเกิดภาวะเงินเฟอ รัฐบาลจึงแกปญหาโดยการประกาศ
พระราชบัญญัติกูเงินในประเทศ พุทธศักราช 2485 เพื่อใหรัฐบาลมีอํานาจจัดการกูเงินภายในประเทศ
ได ในพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดใหกูเงินไมเกินสามสิบลานบาทเพ่ือชดเชยเงินคงคลังท่ีตองจาย
เพ่ือประโยชนแกชาติตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ซ่ึงใหเรียกวา “เงินกูเพ่ือชาติพุทธศักราช 2485” 
และกฎกระทรวงการคลังกําหนดใหเลือกชําระการไถถอนตนเงินกูเปนทองคําแทนเงินตราตามราคานั้น
ได ทําใหเปนท่ีมาของการออก “พันธบัตรทองคํา” 

พันธบัตรทองคําจํานวน 30 ลานบาท เปดจําหนายท่ีธนาคารแหงประเทศไทย กองคลังออมสิน 
(ธนาคารออมสินในปจจุบัน ซ่ึงเวลานั้นอยูในสังกัดกรมไปรษณียโทรเลข) และตัวแทนธนาคารแหง
ประเทศไทยประจําจังหวัด โดยพันธบัตรทองคํานี้มีอายุ 8 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3 ตอป มีกําหนดไถ
ถอนวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2494 แตผูถือพันธบัตรสามารถไถถอนกอนกําหนดได หลังจากวันท่ี  24 
มิถุนายน พ.ศ. 2490 การไถถอนผูถือพันธบัตรจะเลือกรับชําระเปนทองคําแทนเงินสดก็ได  ธนาคาร
แหงประเทศไทย ไดซ้ือพันธบัตรทองคําไวดวยจํานวน 10 ลานบาท ในชวงแรก และภายหลังเมื่อใกลถึง
วันหยุดการจําหนาย ยังคงมีพันธบัตรเหลือจากการจําหนายอีกจํานวน 1,636,250 บาท  จึงไดซ้ือไวเอง
ท้ังหมด  

พันธบัตรทองคํา ท่ีจัดทํามีลักษณะเปนแบบแทง และแบบเหรียญมีจํานวน 4 ชนิดราคา ไดแก พันธบัตร
ทองคําแทงชนิดราคา 10,000 บาท และเหรียญพันธบัตรทองคํา ชนิดราคา 1,000 บาท  100 บาท 
และ 50 บาท 
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59. Gold Bonds 
During the Second World War Thailand suffered a great deal from economic 

problems.  The government did not earn enough to pay for its expenses because 
domestic and foreign trade stopped and merchandise became more expensive 
because the purchasing power of the Baht decreased causing inflation.  The 
government solved this problem by announcing the Domestic Loan Act, 2485 B.E. 
in order to give power to the government to manage loans in the country.  The Act 
specified that a loan of not more than thirty million Baht could be made in 
compensation for the reserves that had to be spent for the benefit of the country 
according to the Budget Act, which was called, “the Government Loan Act 2485 
B.E.”. The Ministerial Regulation of the Ministry of Finance specified that the 
choice of payment of a loan could be made in gold instead of money according to 
the value of the loan.  This was how gold bonds were issued. 

Gold bonds of thirty million Baht value were sold at the BOT, the Division of 
Savings (now the Government Savings Bank, then under the Department of Post 
and Telegraphs) and representatives of the BOT in the provinces.  The bonds were 
valid for eight years and the interest rate was 3% per year.  The time for 
withdrawal was June 24th, 1951 but holders of the bonds could withdraw before 
this deadline but only after June 24th, 1947.  They could be paid in gold instead of 
cash.  During the first phase, the BOT bought ten million baht’s worth of the gold 
bonds and later when it was close to the end of the sales period, gold bonds of 
1,636,250 Baht in value, remained unsold and the BOT purchased them all. 

The gold bonds came in the form of a bar and a coin in four denominations : 
10000-Baht gold bonds in gold bars and 1000-Baht, 100-Baht and 50-Baht gold 
bonds in coins. 
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60.  เหรียญเปดธนาคารแหงประเทศไทย สาขาหาดใหญ (Commemorative Coin for the 
Inauguration of the Bank of Thailand Regional Office in Hat Yai) 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2507) 
Period  Rattanakosin (1964) 
  Ø 6.37 x 0.64 ซ.ม. (cm.) 09.885 ก. (g.) 
วัสดุ  ดีบุกและตะก่ัว (Tin and  
                   Lead) 

ธนาคารแหงประเทศไทยมีการทําพิธีเปดสาขาหาดใหญ จังหวัดสงขลา เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 
2507 โดยสาขาหาดใหญเปนสาขาแหงแรกของธนาคารแหงประเทศไทยในตางจังหวัด เหรียญนี้เปน
เหรียญท่ีระลึกท่ีมอบใหผูรวมงานในพิธีเปดสาขา 

ธนาคารแหงประเทศไทยเลือกเปดสาขาหาดใหญ จังหวัดสงขลา กอนจังหวัดอ่ืนๆ เนื่องจากในชวงนั้น
ภาคใตมีความตองการตัวเงินสูงมาก  มีการโอนเงินออกไปทางภาคใตมากกวาโอนเขามา และธนบัตรท่ี
หมุนเวียนอยูในจังหวัดตางๆ ในภาคใตมีสภาพเกามาก การต้ังสํานักงานสาขาในภาคนี้เพ่ือทําหนาท่ี
จําหนายธนบัตรใหมออกไปและรับแลกธนบัตรเกา เพ่ือแกปญหาสภาพธนบัตร   เหตุผลท่ีต้ังสํานักงาน
สาขาท่ีอําเภอหาดใหญ ไมใชท่ีตัวจังหวัดสงขลา เพราะท่ีอําเภอหาดใหญมีสาขาธนาคารพาณิชย
มากกวา และเปนชุมชนการคาใหญกวาท่ีตัวจังหวัด จึงสามารถอํานวยความสะดวกในดานการเงินใหแก
เศรษฐกิจของภาคใตในขอบเขตท่ีกวางขวางข้ึน เมื่อเปดทําการมีพนักงานแรกเร่ิม 76 คน โดยมีนาย
สมหมาย ฮุนตระกูล ดํารงตําแหนงผูจัดการสาขาคนแรก ดูแลเขตปฏิบัติการ 11 จังหวัด คือ สงขลา 
ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง กระบ่ี พังงา และภูเก็ต  

ปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยมีสํานักงานสวนภูมิภาค จํานวน 12 แหง ไดแก สํานักงานภาคใต 
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานภาคเหนือ ศูนยจัดการธนบัตร เชียงใหม พิษณุโลก 
ขอนแกน อุบลราชธานี นครราชสีมา ระยอง หาดใหญ สุราษฎรธานี และพังงา 
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60. Commemorative Coin for the Inauguration of the Bank of Thailand’s 
Regional Office in Hat Yai 

The BOT opened its first regional office, the Hat Yai Regional Office, in 
Songkhla Province on December 10th, 1964.  Commemorative coins were presented 
as gifts to the guests who attended the opening ceremony. 

The BOT chose to have its first regional office operate in Hat Yai District, 
Songkhla Province before other provinces because at that time, the South had 
great need for money; the amount of money transferred to the South was higher 
than that transferred to the Head Office.  The banknotes in circulation in the 
Southern provinces were very old. The regional office had to put new banknotes in 
circulation and offered an exchange service for old banknotes to solve the problem. 
Hat Yai was chosen as the location of the regional office over Songkhla because 
there were more commercial bank offices in this district than in Songkhla and it 
was a larger commercial community than the province itself.  The regional office 
was thus able to facilitate more expansive financial transactions to the economy of 
the South.  When the office was first operated, it was run by 76 employees, with 
Sommai Hoontrakul as its first manager to oversee of the Bank’s operations in 
eleven provinces : Songkhla, Pattani, Yala, Nara Thiwat, Satool, Phattalung, 
Nakhon Si Thammarat, Trung, Krabi, Pang-nga and Phuket. 

At present, the BOT has twelve regional offices : the Southern Regional Office, 
the Northeastern Regional Office, the Northern Regional Office, the Centre for the 
Management of Banknotes in Chiang Mai, Phitsanuloke, Kon Khaen, Ubon 
Ratchthani, Nakhon Ratchsima, Rayong, Songkhla, Surat Thani, and Pang-nga 
Provinces.   
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61. เหรียญกาสิโน ชนิดราคา 1 บาท (1-Baht Casino Coin) 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2488) 
Period  Rattanakosin (1945) 
  Ø 2.6 x 0.25 ซ.ม. (cm.) 
  8.43 ก. (g.) 
วัสดุ  โลหะผสม (Metal) 
 

เหรียญกาสิโน เปนเหรียญท่ีใชในสถานการพนันท่ีรัฐบาลเปดใหเลนถูกตองตามกฎหมายระหวางวันท่ี 3 
กุมภาพันธ ถึง 10 พฤษภาคม 2488 โดยเปดบอนกาสิโนท่ีราชตฤณมัยสมาคม ภัตตาคาร โรงมหรสพ 
และสโมสรตางๆ เพ่ือทํารายไดใหรัฐบาล โดยรัฐบาลจัดทํา 4 ชนิดราคาคือ 1 บาท 10 บาท  20 บาท 
และ 100 บาท ท่ีขอบเหรียญไมมีเฟอง แตมีรอย ตอกหมายเลขประจําเหรียญ เปนเลขไทยทุกเหรียญ  

เหรียญกาสิโนใชเปน “เบ้ีย” (Chip) ในสถานการพนัน กระทรวงการคลังในเวลานัน้อนุญาตใหเปด
สถานการพนันเพื่อควบคุมและเก็บธนบัตรฉบับละ 1000 บาท ท่ีพิมพขึ้นในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต
ผลของการเปดสถานการพนันมสีวนทําใหการคาขายหยุดชงักลง มีคนหมดตัวจากการพนันเปนจํานวน
มาก รัฐบาลจึงไดส่ังปดสถานการพน่ัน 
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61. 1-Baht Casino Coin  
1-Baht casino coins were used in casinos which were legally operated with the 

government’s approval from February 3rd to May 10th, 1945.  They were in the 
Royal Turf Club, restaurants, entertainment halls and clubs and created income 
for the government.  Casino coins were made in four denominations : 1-Baht, 10-
Baht, 20-Baht and 100-Baht.  The rim of the coins was not serrated but each was 
stamped with the number in Thai numerals. 

Casino coins were used as chips in casinos, which were permitted to operate by 
the Ministry of Finance at that time in order to control and collect 1000-Baht 
banknotes which had been printed during the Second World War.  However, the 
operation of the casinos contributed to the cessation of trade and commerce 
because a number of people who went bankrupt because of gambling, so the 
government ordered the closure of the casinos. 
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62. หีบใสธนบัตร (Chest) 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2480-2500) 
Period  Rattanakosin (1937-1957) 
  43 x 38 x 45 ซ.ม. (cm.)  
วัสดุ  ไม (Wood) 

 

หีบไมสักสําหรับบรรจุและขนยายธนบัตร ฝาหีบอยูดานบนมีบานพับและมีสายยู 2 ตําแหนงสําหรับ
คลองกุญแจนิรภัย สันนิษฐานวาใชในฝายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย ในชวง พ.ศ. 
2485 – 2500 หีบดังกลาวเชื่อวาจัดทําในประเทศไทยและใชในกิจการภายในประเทศ ไมใชหีบสําหรับ
ขนสงธนบัตรจากตางประเทศ หีบธนบัตรนี้ในอดีตมีลักษณะเปนสากลคือมักจะทําดวยไม ฝาหีบเปดปด
จากดานบนและมีกุญแจคลอง 1-2 ตําแหนง โดยใชไมพ้ืนเมืองประเทศนั้น ๆ  
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62. Chests 
Chests made of teakwood were used for holding and transferring banknotes; 

they were fixed with a lid and two hinges to be secured with safety padlocks.  It is 
assumed that they were used in the Banknote Issuing Section of the BOT from 
1942 to 1967.  They are believed to have been made in Thailand for domestic use, 
not for transferring banknotes from abroad.  In the past, these chests were made 
in the same way everywhere of wood native to the place where the chests were 
made, with a lid on the top and having two spots to be fastened by padlocks. 
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63. สมุดลงพระบรมนามาภิไธย รัชกาลท่ี 8 (The Royal Signature of King Rama VIII) 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2489) 
Period  Rattanakosin (1946) 
  42 x 32 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

พระบรมนามาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  เมื่อคร้ัง
เสด็จพระราชดําเนินมาธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันเสารท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2489 เพ่ือทรงรวมงาน
ประจําปของผูท่ีเคยเรียนในมหาวิทยาลัยออกซฟอรดและเคมบริดจในประเทศอังกฤษ โดยการเสด็จใน
คร้ังนี้ ไดพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ           ซ่ึงปจจุบันประดิษฐานอยูในหองสีน้ําเงิน ตําหนัก
ใหญวังบางขุนพรหม 
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63. Guest-Book Featuring the Royal Signature of King Ananda Mahidol 
On Saturday, March 30th, 1946, King Ananda Mahidol or King Rama VIII 

signed the guest-book of the BOT when he joined an annual meeting of the alumni 
of Oxford and Cambridge Universities.  During this visit, the King also donated his 
photograph to the Bank and it is now in the Blue  Room of the Bangkhumprom 
Palace. 
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64. สมุดลงพระปรมาภิไธย (The Royal Signature of His Majesty the King and   

     Her Majesty the Queen) 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2536) 
Period  Rattanakosin (1993) 
  20 x 28.7 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

สมุดลงพระปรมาภิไธยคร้ังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทยในวัน
เสารท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2536   
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64. Guest-Book Featuring the Royal Signatures of King Bhumibol Adulyadej 
and Queen Sirikit 

This guest-book displays the royal signatures of Their Majesties King 
Bhumibol Adulyadej and Queen Sirikit signed when they presided over the 
inaugural ceremony of the Museum on Saturday, January 9th, 1993. 
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65. เหรียญท่ีระลึกแหงการทํางานนาน 20 ป 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2549) 
Period  Rattanakosin (2006) 
  Ø 2.66 x 0.21 ซ.ม. (cm.) 14.923 ก. (g.) 
วัสดุ  ทองคํา (Gold) 

ธนาคารแหงประเทศไทยมอบของท่ีระลึกแหงการทํางานนานใหแกพนักงานท่ีทํางานต้ังแต 20 ป ข้ึนไป 
หากอยูทํางานถึง 20 ป จะไดรับเหรียญท่ีระลึกทองคําหนัก 1 บาท ดานหนาเปนตราพระสยามเทวาธิ
ราช อันเปนตราของธนาคาร สวนดานหลังจารึกชื่อพนักงานผูไดรับเหรียญ ซ่ึงไดรับทุกคนต้ังแตภารโรง
ถึงผูวาการ หากทํางานครบ 20 ป และหากทํางานตอไปครบ 25 ป 30 ป 35 ป และ 40 ป ก็จะไดรับ
ของท่ีระลึกตางกันไป เชน แหวน เข็มกลัด  และโล เปนตน 

เหรียญท่ีระลึกแหงการทํางานนาน 20 ป ท่ีจัดแสดงน้ี เปนเหรียญของนางสาวชูศรี   
แดงประไพ อดีตผูชวยผูวาการ ซ่ึงมอบเหรียญน้ีใหพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 27 
ธันวาคม 2549  เหรียญมีลักษณะกลมแบน ขอบเรียบ ดานบนมีหวงรูปลายประจํายาม ดานหนา เปน
รูปพระสยามเทวาธิราช  ซ่ึงเปนตราของธนาคารแหงประเทศไทย  ภายในวงขอบเหรียญดานบนมี
ขอความวา "ธนาคารแหงประเทศไทย"   วงขอบเหรียญดานลางมีขอความวา "บําเหน็จทํางาน ๒๐ ป"  
โดยมีรูปลายประจํายามค่ันระหวางขอความดานบนกับดานลางท้ังสองขาง ดานหลังของเหรียญน้ี มี
ตัวเลขไทยวา "๔๖๖"  และขอความแสดงชื่อผูไดรับวัตถุนี้วา "นางสาวชูศรี  แดงประไพ"    
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65. Commemorative Coin of Twenty-Years Service 
The BOT presents gifts to its employees who have worked for the BOT for over 

twenty years.  Those who have completed their twenty-year service will receive a 
commemorative gold coin, one baht in weight, as a token of appreciation. The front 
of the coin features Phra Siam Devathiraj, which is the BOT’s emblem and the 
back is inscribed with the name of the receiver.  All employees, from janitors to 
governors, who have completed their twenty-year term receive this coin. Their 
twenty-five, thirty, thirty-five and forty years of service will earn them different 
tokens from the  BOT; for example, a ring, a pin or a plaque. 

The exhibited twenty-year service coin was given to Miss Chusri 
Daengpraphai, a former Assistant Governor, who gave this coin to the BOT  
Museum on December 27th, 2006.  The coin is round and flat, with an even rim.  
The top features loops in the Prachumyam design.  The front depicts the image of 
Phra Siam Devathiraj (the BOT’s emblem).  The upper part within the coin’s 
circular rim contains the words, “The Bank of Thailand”; the lower part bears the 
statement, “Token of 20 years service”.  The statements in the upper and lower 
parts are divided by the Prachumyam design.  The back features the Thai 
numerals “466” and the name of the receiver of the coin, “Miss Chusri 
Daengpraphai”. 
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ชั้นบน (Upper Floor) 
โซน 4 (Zone 4) 
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66.  แหนบบริพัตร (Paribatra Clip) 
  

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร   
Period  Rattanakosin   
  2 x 4 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  ทอง  (Gold) 
 

 

แหนบเปนเคร่ืองประดับชนิดหนึ่ง ท่ีนิยมใชติดท่ีปากกระเปาของเส้ือนอก เจานายชั้นสูงนิยมทําขึ้นมักมี
ตัวอักษรเปนช่ือ หรือชื่อยอปรากฏอยูเพื่อเปนสัญลักษณของแตละพระองค          แหนบอักษรพระ
นามบริพัตร มีท้ังแบบทองลงยา และ เงินลงยา ทูลกระหมอมบริพัตร          โปรดใหทําขึ้นเพ่ือ
ประทานเปนรางวัลแกผูท่ีทรงโปรดปราน หรือผูใกลชิดพระองคมานาน  เชน ประทานแกนักบินท่ีมี
ความชอบ 

แหนบบริพัตรนี้เคยมีกฎขอบังคับเปนทางราชการ หามมิใหเขาโรงรับจํานําทุกแหง ตอมามีหนังสือพิมพ
ประชาชาติ ปท่ี 1 ฉบับท่ี 114 วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2475 ลงขาวพาดหัววา “รัฐบาลใหแหนบ
บริพัตรเขาโรงจํานําได” และ “ราชการวาท่ีมิใหจํานํานั้นเปนการพนสมัย” จึงไดมีคําสั่งของนาย
ทะเบียนโรงรับจํานําท่ีออกใหม สงไปยังโรงจํานําในทองท่ีตางๆ  มีขอความดังตอไปนี้  

“…ดวยตามคําสั่งของนายทะเบียนโรงรับจํานําลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2471 หามมิ
ใหโรงรับจํานํารับจํานําแหนบ เข็ม เหรียญ นามบริพัตรนั้น บัดนี้ไดพิจารณาแลว 
เห็นวาเปนการพนสมัย ฉะนั้นตอไปใหโรงจํานํารับจํานําไวได…” 

ฉะนั้นบุคคลท่ีมีแหนบบริพัตร จึงมีโอกาสจะนําแหนบนั้นไปจํานํายังโรงรับจํานําทุกแหง
ไดแลว หากวาผูนั้นเกิดขัดสนจนทรัพยข้ึนมา 

อนึ่ง แหนบบริพัตรนี้ จัดทําจากรานรับจางทําเคร่ืองประดับแหงหนึ่งท่ีถนนจักรพรรดิพงษ ใกลวังบาง
ขุนพรหม 
  

 หนา 146 

 

66. Paribatra Clip 
Clips are an ornament attached to the upper pocket of a jacket.  High ranking 

members of the royal family liked to have them made in their name or their 
insignia to represent themselves.  The Paribatra clips, in enamelled gold and 
silver, were created by the order of Prince Paribatra to be given to those who were 
the Prince’s favourites or those who had served him for a long time, for example, 
airplane pilots who had earned his favour.   

At one time there was an official regulation to forbid taking Paribatra clips into 
pawn shops.  Later, the Prachachati newspaper, (dated  Vol. 114, Wednesday, 
February 15th, 1932) bore the headline, “The Government allows Paribatra clips 
into pawn shops,’ and “Officers say that forbidding pawning is dated”.  The 
Registrar of Pawn Shops thus issued a new order and sent it to local pawn shops. 
The order was as follows: 
 “…the order of the Registrar of Pawn Shops, dated August 29th, 1928,  
             forbidding pawn shops to pawn clips, pins or coins featuring the name 
             Paribatra, is now considered out-dated and henceforth, pawn shops  
              are allowed to pawn such items.  …” 

Therefore, those who had a Paribatra clip in their possession were able to pawn 
it when they were short of funds. 

The Parbatra clips were made by a jewellery shop on Chakraphadiphong Road, 
near the Bangkhumprom Palace. 
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67. โนตเพลงสุดถวิลย (Notation of the song Sudthawil)   

 

 

 

 

 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพิ
นิต มีพระอัจฉริยภาพทางดนตรี ท้ังดนตรีไทย และดนตรีสากล สําหรับดนตรีไทยพระองคทรงเลน
เคร่ืองดนตรีไทยไดหลายชนิด เชน ซอสามสาย ระนาด ฆอง แมในดานการขับรองก็ทรงขับรองได เพลง
พระนิพนธของทูนกระหมอมบริพัตรแบงไดเปน 3 กลุม ใหญ คือ เพลงฝร่ัง เพลงไทยแท และเพลงขับ
รอง งานนิพนธเพลงไทยชิ้นแรกของทูนกระหมอมคือ เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา ทรงเร่ิม ตน
นิพนธเมื่อ พ.ศ. 2453 สําหรับเพลงฝร่ังท่ีมีชื่อเสียงคือเพลงมารชบริพัตร ทรงพระนิพนธในราวป พ.ศ. 
2453-2460 เพลงนี้โรงเรียนแมสะเรียงบริพัตรศึกษา ซ่ึงเปนโรงเรียนในจังหวัดแมฮองสอน ท่ี
ทูนกระหมอมเสด็จไปเปดเมื่อคร้ังเปนเสนาบดี กระทรวงมหาดไทยใชเปนเพลงประจําของโรงเรียน  
และในอดีตใชเปนเพลงบรรเลงกอนฉายภาพยนต ตลอดพระชนมชีพของพระองคทรงพระนิพนธเพลง
สากลและเพลงไทยไวไมนอยกวา 73 เพลง 

โนตเพลงท่ีจัดแสดง เปนเพลงสุดถวิลยเถา ซ่ึงเปนเพลงสุดทายในพระชนมชีพของทูน กระหมอมบริพัตร 
ทรงนิพนธขึ้นในป พ.ศ. 2484 จากเพลงตะนาวเถา ทรงเขียนเปนโนตท้ังทางระนาด    ทางฆอง และ
ทางขับรอง สงทางไปรษณียจากเมืองบันดุงมายังกรุงเทพฯ ประทานใหแกนายเทวาประสิทธิ์ พาทย
โกศล เพลงน้ีมีความยาว 40 นาที เปนเพลงท่ีหาฟงไดยากท่ีสุดเพลงหนึ่ง บทรองทรงเลือกจากบทคอน
เสริตเร่ืองราชาธิราชตอนสมิงพระราม หนีเมีย ทรงตอทางรองประทานคุณหญิงไพทูรย กิตติวรรณ เปน
คนแรกท่ีเมืองบันดุง  เพลงสุดถวิลยเถาทูนกระหมอมทรงนิพนธแลวไมเคยไดทรงฟงเลย   

สําหรับโนตเพลงสุดถวิลยเถานี้ ร.ท.อุทัย พาทยโกศล ไดรับเปนมรดกตกทอดมาจากนายเทวาประสิทธิ์ 
พาทยโกศล ปจจุบันนางสาวนพวรรณ พาทยโกศล บุตรสาวของ ร.ท.อุทัย พาทยโกศล ไดกรุณาให
พิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทยยืมมาจัดแสดงในหองบริพัตรนี้ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแดสมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอเจาฟาบริพัตร กรมพระนครสวรรควรพินิต 
  

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ. 2484 ) 
Period  Rattanakosin (1941) 
  24.5 x 33.5 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 
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67. Musical Notes of the Sudthawil Song 
Somdetch Phrachao Boromwongthoe Chao Fa Paripatra Sukhumbandhu Krom 

Phra Nakhon Sawan Warabinit was talented bath in traditional Thai and Western 
music.  He could play many kinds of Thai musical instrument, for example, the 
three-stringed fiddle, the traditional Thai xylophone and the gong circle.  He was 
also a vocalist.  The songs written by Prince Paribatra were grouped as Western 
songs, traditional Thai songs and lyrics.  The first musical piece composed by the 
Prince was Kheak Mon Bangkhunprom  Thao, which he began writing in 1910.  
The Prince’s best known Western musical composition was the Paribatra March, 
composed between 1910 and 1917.  This song was used as the school-anthem for 
Mae Sarieng Paribatra Suksa School in Mae Hong Son Province, which was 
officially inaugurated by the Prince when he served as Minister of the Interior.  
This March was once played before films were shown.  During his life time, Prince 
Paribatra wrote more than seventy-three Thai and Western songs. 

The musical notes on display are those of the Sudthawil Thao Song, the 
Prince’s last composition, an adaptation of the Tanao Thao Song in 1941.  The 
musical notes were for playing on the traditional Thai xylophone and the gong 
circle as well as for singing.  They were sent by post from Bandung to Nai 
Devaprasith Patayakosol in Bangkok. The song is 40 minutes in length and it has 
been rarely played.  The lyrics of the song were taken from the concert script of the 
Saming Phra Ram Escaping from His Wife episode in the Rajathiraj literary work. 
The Prince taught Khunying Paitoon Kittiwan how to sing this song in Bandung 
but unfortunately the Prince never got the chance to see his song performed. 

The musical notes on display were obtained from Nai Devaprasith Patayakosol 
by Lieutenant Uthai Patayakosol, whose daughter, Miss Noppawan Patayakosol, 
gave her permission to the Museum to exhibit them in the Paribatra Room to 
honour their royal composer. 
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68.  ฉลองพระองคครุยเนติบัณฑิต (An honorary barrister at law gown) 

     

ครุย เปนเสื้อคลุมประเภทหน่ึง มีลักษณะหลวม ยาวถึงเขาหรือท้ังตัว ใชสวมหรือคลุมทับดานนอก ท้ัง
ชายและหญิงในยุโรปใสครุยกันมาต้ังแตยุคกลางตอนตนจนถึงคริสตศตวรรษท่ี 17 ปจจุบันครุยยังคงใช
สวมใสเพ่ือแสดงตําแหนงฐานะในอาชีพ เชน ผูพิพากษา ในวงวิชาการ ครุยยังใชเพ่ือแสดงวิทยฐานะอีก
ดวย 

เสื้อครุยของนักกฎหมายเปนเสื้อครุยแสดงวิทยฐานะของผูสวมใส  ในประเทศไทยเกิดขึ้นคร้ังแรกเมื่อ 
พ.ศ. 2240 ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหต้ังสภา
พระราชทานนามวา “เนติบัณฑิตยสภา” เมื่อ พ.ศ. 2457 เพื่อสงเสริมการศึกษานิติศาสตรและการวา
ความ และในปเดียวกันมีพระบรมราชโองการฯ ใหประกาศใชพระราชกําหนดเสื้อครุยเนติบัณฑติ 
พุทธศักราช 2457 ท้ังนี้ สมาชิกกิตติมศักด์ิของเนติบัณฑิตยสภา ซ่ึงเปนผูทรงเกียรติคุณและมีความรอบ
รูนิติศาสตรหรือรัฐศาสตร มีสิทธิสวมเส้ือครุยเนติบัณฑิตตามกฎหมายวาดวยเส้ือครุยเนติบัณฑิต  

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิต พระองคทรงพระ
อัจฉริยภาพดานรัฐศาสตรและการปกครอง ทรงไดรับเชิญเปนสมาชิกกิตติมศักด์ิ          และทรงไดรับ
เสื้อครุยเนติบัณฑิต เมื่อ พ.ศ.2467 สําหรับฉลองพระองคครุยเนติบัณฑิตนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย
ไดรับความกรุณาจาก ม.ร.ว.สุมาลยมงคล  โสณกุล มอบใหเพือ่จัดแสดงในหองบริพัตร พิพิธภัณฑ
ธนาคารแหงประเทศไทย  
  

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ. 2467) 
Period  Rattanakosin (1924) 
  ….. ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  ผา (Textile) 
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68. An Honorary Barrister at Law Gown 
A gown is a loose garment that is knee-length or ankle-length and worn on top of 
other clothes. European men and women have worn gowns since 17th century.  At 
present, gowns are worn to indicate professions or social status, for example, by 
judges or academics. 

A barrister-at-law gown shows the status of its wearer.  In Thailand, it was 
first used in 1697.  In 1914, King Vajiravudh had the Association of the Bar 
established in order to promote the study of law and train lawyers how to conduct 
legal cases.  On the same occasion, the King had the Barrister-at-Law Gown Order 
2457 B.E, promulgated, allowing honorary members of the Association, who were 
knowledgeable in law or political science, to wear the gown of the Association. 

With his knowledge of political science and administration, Somdech Phrachao 
Boromwongthoe Chao Fa Paribatra Sukhumbhandhu was invited to become an 
honorary member of the Association of the Bar and was invested with a barrister-
at-law gown in 1924.  M.R. Sumalyamongkol Sonakul gave the Prince’s gown to 
the Museum to be put on display in the Paribatra  Room in the BOT  Museum. 
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69.  หนังสือตําราเลนกลวยไม (The Orchid Textbook) 

    

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิต ทรงพระนิพนธและ
จัดพิมพเผยแพรคร้ังแรกเมื่อป พ.ศ. 2460 หนังสือเลมนี้ถือเปนตําราเลี้ยงกลวยไมเลมแรกของประเทศ
ไทยท่ีสมบูรณแบบท่ีสุด โดยกลาวถึงวิธีการเลี้ยง การซ้ือ การผสมและเพาะเมล็ด รวมท้ังทําเนียบ
กลวยไม ซ่ึงเปนผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถในการเพาะเล้ียงกลวยไม ของทูนกระหมอม
บริพัตร สําหรับรายไดจากการพิมพจําหนายหนังสือตําราเลนกลวยไมนี้ ทรงพระราชทานใหแก
สภากาชาดไทยเพ่ือสมทบทุนซ้ือเตียงคนไขโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เพ่ืออุทิศกุศลถวายพระเจาบรมวงศ
เธอ พระองคเจาเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศประวัติ  ผูท่ีทรงริเร่ิมและนําพระองค ใหสน
พระทัยในกลวยไม  

ทูลกระหมอมบริพัตร ทรงเร่ิมตนเลี้ยงกลวยไมเมื่อประมาณป พ.ศ. 2454 ทรงไดรับทราบวิธีการการ
เลี้ยงกลวยไมท่ีถูกตองจากพระเจาบรมวงศเธอฯ กรมหมื่นทิวากรวงศประวัติ และทรงสามารถเลี้ยง
กลวยไมโดยเฉพาะพันธุแคทลียา ท่ีไดชื่อวาเลี้ยงยากท่ีสุดใหแตกดอกออกใบและสวยงามได นอกจากนี้
พระองคยังทรงสนพระทัยในการเสาะแสวงหาพันธุกลวยไมใหม ๆ อยูเสมอ พระเจาวรวงศเธอ พระองค
เจาศิริรัตนบุษบงพระธิดา ทรงนิพนธไววา “…พอทรงสั่งคัทลียาจากรานท่ีอังกฤษมาเล้ียงไดผลดี รานน้ี
เลยต้ังชื่อลูกผสมใหมนั้นวา Prince Paribatra  (แคทลียาบริพัตร)” พระนามของทูนกระหมอมบริพัตร 
จึงเปนท่ีรูจักคุนเคยกับผูสงออกกลวยไม ในประเทศอังกฤษเปนอยางดี อาจเปนเพราะเหตุนี้ เมื่อคร้ังท่ี
ทรงตอเติมตําหนักใหญ (พ.ศ.2463) ตอนปลายสุดปกดานทิศใตใหเปนท่ีประทับของหมอมเจาหญิง
ประสงคสม ตลอดจนตอเติมตําหนักใหญ ดานตะวันตก พระองคทรงใหสถาปนิกผูออกแบบเขียนลาย
รูปดอกแคทลียาตามแนวศิลปะนูโว  ขึ้นไปประดับท่ีรอบหอกลมดานหนาตําหนัก และสวนท่ีตอเติมดาน
ทิศตะวันตก ดังท่ีเห็นอยูในปจจุบัน  
  

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2460) 
Period  Rattanakosin (1917) 
  15 x 22.2 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 
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69. An Orchid Textbook 
Written by Somdetch Prachao Boromwongthoe Chao Fa Paribatra 
Sukhumbhandhu, this book was first published in 1917.  It was Thailand’s first 
and most complete textbook on how to cultivate orchids, featuring how to nurture, 
choose and buy, breed and germinate seeds and a list of the variety of orchids.  The 
proceeds from the sale of the book were donated to the Thai Red Cross Society in 
order to purchase beds for patients in Chulalongkorn Hospital.  Merit from this 
donation was dedicated to Phrachao Boromwongthoe Phra Ongchao Kasemsri 
Supphayok Krom Muen Tivakornwongpravat who introduced Prince Paribatra to 
the cultivation of orchids. 
 Prince Paribatra started his orchid cultivation in 1911 after he had learnt 
the proper technique for cultivation from Krom Muen Tivakornwongpravat.  He 
was able to cultivate Cattleya which was the most difficult kind of orchid to grow.  
His orchids grew and yielded beautiful flowers.  He was also interested in 
acquiring new species to cultivate.  Phrachao Boromwongthoe Phraongchao 
Siriratana Busabongse, one of his children, wrote, “…Father ordered Cattleya 
orchids from an orchid shop in England and the cultivation was a success.  The 
shop named the new kind of orchid that Father had cross-bred “Prince Paribatra”.  
So, the name of Prince Paribatra became well-known among orchid exporters in 
England.  It might be for this reason that when he had his main mansion 
expanded in 1920 and the furthest part of the south wing was added to serve as 
the quarters of M.C. Prasongasom and the west side of the main mansion was 
renovated, he had Cattleya orchids painted in the Art Nouveau style to decorate 
the round tower at the front of the mansion and the additional structures in the 
west, as can be seen today. 
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70.  กระเบื้องมุงหลังคาตําหนักประเสบัน (Roofing tile of the Praseban) 

 

 

 

 

 

ตําหนักประเสบัน ต้ังอยูเลขท่ี 130 ถนนเนลันด ตําบลจีปะกันดี เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย สมเด็จ
เจาฟาฯ กรมพระนครสวรรควรพินิต ประทับต้ังแตป พ.ศ. 2476        จนสิ้นพระชนมชีพ (พ.ศ.2487) 
ตําหนักประเสบันน้ีต้ังอยูเชิงภูเขาไฟตังกูบันปราฮู (แปลวา เรือคว่ํา)  ผูออกแบบคือสถาปนิกขาวดัตช
ชื่อมิสเตอรลูคเตน เนื้อท่ีประมาณ 200 ตารางวา หลังคาท่ีใชเปนกระเบ้ืองดินเผาสีสม เมืองบันดุงเปน
เมืองท่ีมีภูเขาไฟ และยังมีแผนดินไหวอยูเล็กนอย จึงมีกฎเกณฑการปกครองในการสรางบานเรือน
กําหนดใหสรางบานชั้นเดียว และใชกระเบ้ืองมุงหลังคาเปนสีสมท้ังเมือง บริเวณตําหนักไมมีร้ัว เพียงกอ
อิฐเต้ีย ๆ เปนแนวเขตไวเพราะเมืองบันดุง ไมมีโจรผูราย บานจึงไมมีร้ัว หากมีทางการก็อนุโลมแตจะให
ปลูกไมเลื้อยดอกสีสมประดับไวเสมอ ถนนดานหนาตําหนักมีลักษณะเปนวงเวียน ชาวเมืองบันดุงจึง
เรียกวา  Bundaran Siam ซ่ึงแปลวา วงเวียนสยาม และยังคงเรียกกันอยูจนถึงทุกวันนี้  

กระเบ้ืองท่ีจัดแสดงนี้ เปนกระเบ้ืองของจริงท่ีใชมุงหลังคาตําหนักประเสบัน ซ่ึงเจาหนาท่ีพิพิธภัณฑ
ไดมาเมื่อคร้ังท่ีเดินทางไปสํารวจและเก็บขอมูลเก่ียวกับตําหนักท่ีประทับของทูนกระหมอมบริพัตร ท่ี
เมืองบันดุง ปจจุบันตําหนักประเสบัน ไดเปลี่ยนเปนโรงเรียนอนุบาลชื่อ KUNTUM  
  

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2476) 
Period  Rattanakosin (1933)  
  28 x 34 ซ.ม. (cm.)  
วัสดุ  กระเบ้ือง  (Tile) 
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70. Roof Tiles of the Praseban Residence 
The Praseban Residence is located at Number 130 Naelund Road, Jipagundee 

Sub-district, Bandung, Indonesia, where Prince Paribatra lived in exile from 1933 
until 1944 when he passed away.  The mansion, located at the foot of the 
Tanggubaprahu Volcano, the name meaning an overturned ship, was designed by 
the Dutch architect, Luchten and it covered an area about 200 square wah.  The 
roof was made of baked orange tiles.  As Bandung is located in the volcanic area 
and is threatened by earthquakes, the city’s regulations required all houses and 
structures to be of one storey and the tiles of the roofs of all buildings in town to be 
orange in colour.  As Bandung was not threatened by theft or burglary, the 
residences did not have fences but a low concrete boundary.  If fences were 
constructed, they had to be grown with creeping plants that bore orange flowers.  
In front of the residence was a circle, known among the local people as Bundaran 
Siam or the Siamese Circle and it has remained there until today. 

The tiles on display in the Museum are the original tiles from the roofs of the 
Praseaban Residence.  They were acquired by Museum officials during their trip to 
survey and collect information about the place of residence of Prince Paribatra, 
which has since become a kindergarten called Kuntum.  
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71. พระบรมรูปเขียนสีนํ้ามันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว-สมเด็จฯ เจาฟาบริพัตร
สุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิต 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2534) 
Period  Rattanakosin (1991) 
  230 x 146 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  สีน้ํามันบนผาใบ (Oil 
                   painting on canvas) 
 
 

พระบรมรูปเขียนสีน้ํามันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว - สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจา
ฟาบริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิต  วาดโดย นายวราวุธ ชูแสงทอง  จากภาพตนแบบท่ี
เปนภาพถายขาวดํา ซ่ึงทางฝายธุรการ ธนาคารแหงประเทศไทยจัดสงไปให โดยในการลงสีนั้นใช
แนวทางจากภาพพิมพหินท่ีนายวราวุธ สะสมมาแตคร้ังยังเปนนักศึกษาคณะจิตรกรรมและ
ประติมากรรมภาพพิมพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นายวราวุธ เกิดเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2500 ท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ไดชื่อวาเปน “ศิลปนผูชื่นชอบการ
วาดภาพคน” เพราะมีฝมือเปนเยี่ยมในการวาดภาพเหมือนบุคคล ธนาคารแหงประเทศไทยไดคัดเลือก
ใหวาดภาพพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศชั้นสูงหลายภาพเพ่ือประดิษฐานในหองสีชมพูและ
หองสีน้ําเงิน  วังบางขุนพรหม งานวาดภาพบุคคลของนายวราวุธ เนนท่ีฝแปรงท่ีคมชัดเหมือนจริงและ
ใชสีสันท่ีสวางสดใสดูสบายตา พระบรมรูปนี้ประดิษฐานเปนภาพประธานขนาดใหญในหองสีชมพู   
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71. An Oil Painting depicting King Chulalongkorn and Somdetch Chao Fa 
Paribatra Sukhumbhandhu 

Warawuth Choosaengthong painted this portrait of King Chulalongkorn and 
Somdech Chao Fa Paribatra Sukhumbhandhu from a black and white photograph 
provided for him by the BOT.  The colouring used the lithographic technique the 
painter had learned to master when he was a student at the Faculty of Painting, 
Sculpture and Graphic Arts of Silpakorn University. 

Warawuth Chusaengthong was born on May 5th, 1957 in Samut Prakarn 
Province.  He is known as “the artist who appreciates human portraits” because of 
his unsurpassed skill in painting portraits.  He has been commissioned by the BOT 
to paint the portraits of a number of Thai kings and high ranking members of the 
royal family to decorate the Pink and Blue Rooms in  the Palace.  His oil paintings 
display a clarity and sharpness of brush-strokes, look realistic, and make use of 
bright lights.  This oil painting is the master painting in the Pink  Room. 
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72. พระรูปเขียนสีนํ้ามันสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาสุทธาทิพยรัตน สุขุมขัตติย      กัลยาวดี 
กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร 

 

ยุคสมัย      รัตนโกสินทร (พ.ศ.2533) 
Period     Rattanakosin (1990) 
              91 x 63 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ      สีนํ้ามันบนผาใบ (Oil 
              painting on canvas) 

นายจักรพันธุ โปษยกฤต ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ประจําปพุทธศักราช 2543  วาด
พระรูปนี้ข้ึนในป  2533 ปจจุบันพระรูปนี้อยูในหองสีชมพู วังบางขุนพรหม สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
เจาฟาสุทธาทิพยรัตน สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร  พระราชธิดาพระองคท่ี 19  ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประสูติแตสมเด็จพระนางเจาสุขุมาลมารศรี พระอัครราช
เทวี เมื่อวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2420 ทรงเปนเจาฟาชั้นเอก (ช้ันทูลกระหมอม) ชาววังออกพระนาม
โดยลําลองวา ทูลกระหมอมหญิง ทรงมีพระอนุชา 1 พระองคคือ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา
บริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิต  

ตามธรรมเนียมการทรงกรมนั้น พระนามกรมของเจานายผูทรงไดรับพระราชทานสถาปนาต้ังแตในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็มักจะเปนนามหัวเมืองสําคัญตางๆ เทียบเทาหัวเมือง
ชั้นเอกบาง ชั้นโทบาง แตดวยความท่ีทรงเปนท่ีสนิทเสนหาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
เปนอันมาก อันเน่ืองมาจากทรงงดงามดวยพระสิริโฉมและมีพระจริยวัตรอัธยาศัยเปนท่ีโปรดปราน
จนกระท่ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงถือวาเปน "ศรี" แหงพระนครหลวง  จึงทรง
ไดรับเฉลิมพระยศใหทรงกรมท่ี "กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร" ในวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2446 ทรงเปน
สมเด็จพระเจาลูกเธอพระองคเดียวท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสถาปนาพระ
อิสริยยศเปนเจาตางกรมชั้นกรมหลวง 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาสุทธาทิพยรัตน สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร 
ประชวรพระโรคท่ีพระปปผาสะและทรงสิ้นพระชนมท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 
พ.ศ. 2465 รวมพระชันษาได 46 พรรษา 
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72. An Oil Painting depicting Somdetch Phrachao Boromwongthoe Chao Fa 
Suthatipayaratana Sukhumkhuttiya Kulayawadee Krom Luang 
Sriratanakosin 

Chakrabandhu Posayakrit, the 2000 National Artist in Visual Arts (Painting) 
painted this portrait in 1990. At present, the painting is in the Pink Room in the 
Bangkhumprom Palace.  Krom Luang Sriratankosin, the nineteenth child of King 
Chulalongkorn and Queen Sukhumalmarasri, was born on September 14th, 1877.  
She held the highest level of the Chao Fa title.  She was unofficially addressed by 
courtiers as Toon Kramom Ying.  She had one younger brother, Somdetch 
Phrachao Boromwongthoe Chao Fa Paribatra Sukhumbhandhu Krom Phra 
Nakhon Sawan Worapinit. 

It has been a court tradition since the reign of King Chulalongkorn that when 
members of the royal family are decorated with the royal title, Krom, their titles 
are attached to the names of major cities or towns of the primary or secondary 
level.  However, Krom Luang Sriratanakosin was her father’s favourite child due 
to her attractiveness and her charming behaviour.  The King considered her as the 
“Prime” of the Capital City (“Ratanakosin” in Thai) and so he granted her the royal 
title “Krom Luang Sriratakosin” on August 9th, 1903.  She was the only daughter 
of King Chulalongkorn to be bestowed with the title, Krom Luang. 

Somdetch Phrachao Boromwongthoe Chao Fa Suthhatipayaratana 
Sukhumkhuttiya Kullayawadee Krom Luang Sriratanakosin had tuberculosis and 
passed away in Chulalongkorn Hospital on January 2nd, 1922 at the age of 46. 
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73. พระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล (The Portrait of King 
Rama VIII) 

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2489) 
Period  Rattanakosin (1946) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

พระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล มีลายพระหัตถ อานันทมหิดล อยูทาง
เบ้ืองลางขวา พระบรมฉายาลักษณองคนี้ประดิษฐานในกรอบไมลายไทยสีทองมีพระปรมาภิไธย อปร 
(มหาอนันทมหิดล ปรมราชาธิราช) พรอมแผนโลหะสลักขอความท่ีดานลางขอบวา  สมเด็จพระ
เจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลโปรดเกลาฯ พระราชทานใหธนาคารแหงประเทศ
ไทย ในวันท่ีพระองคทานเสด็จพระราชดําเนิน ณ ธนาคาร เมื่อวันเสารท่ี 30 มีนาคม 2489 เวลาคํ่า ใน
งานประจําปของผูท่ีเคยเรียนในมหาวิทยาลัยออกซฟอรดและเคมบริดจในประเทศอังกฤษ  งานเลี้ยง
ดังกลาวจัดขึ้นท่ีหองกิมต๋ึง หรือ หองบริพัตร ในปจจุบัน  
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73. A Photograph of King Ananda Mahidol (Rama VIII) 
This photograph of King Ananda Mahidol, bearing his signature in the lower 

right, is in a wooden frame decorated with golden Thai designs.  It displays his 
royal monogramme Or Por Ror (Maha Ananda Mahidol Paromrajathiraj) and a 
metal plaque inscribed, at the lower end, with the statement, “King Ananda 
Mahidol gave this photograph to the BOT on his visit on Saturday, March 30th, 
1941” at an annual gathering of former students at Oxford and Cambridge 
Universities in England.  The event was held in the Kim Tung  Room, currently 
known as the Paribatra  Room. 
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74. พระฉายาลักษณ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบท ท่ี 2 แหงสหราชอาณาจักร  

 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร 
Period  Rattanakosin () 
  5 x 8.4 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  กระดาษ (Paper) 

ในป 2539  ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม  - 1 พฤศจิกายน สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 แหงสหราช
อาณาจักรและเจาชายฟลิป ดยุคแหงเอดินเบอระ พระสวามี ไดเสด็จเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ 
ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เพ่ือรวมฉลองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 
50 ป  ซ่ึงคร้ังนี้นับเปนคร้ังท่ี 2 ท่ีเสด็จเยือนประเทศไทย โดยกอนหนานี้สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 
2 แหงสหราชอาณาจักรพรอมดวยพระสวามีและพระราชธิดา ไดเคยเสด็จเยือนประเทศไทยแลวคร้ังหน่ึง 
ระหวางวันท่ี 9 - 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515 และสําหรับการมาเยือนประเทศไทยในคร้ังนี้ ในวันท่ี 29 
ตุลาคม พ.ศ.2539 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 แหงสหราชอาณาจักรและเจาชายฟลิป ดยุคแหง
เอดินเบอระ พระสวามีไดเสด็จมาท่ีธนาคารแหงประเทศไทยเพ่ือเสวยพระกระยาหารกลางวัน และ
ทอดพระเนตรพิธีซอมใหญ กระบวนพยุหยาตราชลมารค  และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 แหงส
หราชอาณาจักรรวมท้ังเจาชายฟลิป ดยุคแหงเอดินเบอระ พระสวามีไดพระราชทานพระฉายาลักษณ
ใหกับนายเริงชัย มะระกานนท ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในขณะน้ัน 
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74. A Photograph of Queen Elizabeth II of Great Britain 
On October 28th to November 1st, 1996, Queen Elizabeth II of Great Britain and 

Prince Philip, Duke of Edinburgh, paid an official visit to Thailand as guests of the 
King and Queen of Thailand as part of the commemoration of the Golden Jubilee of 
King Bhumibol Adulyadej’s Coronation.  This was their second visit.  Before this, 
Queen Elizabeth II, together with her royal consort and her daughter, was in 
Thailand from February 9th -16th, 1972.  On their second visit to Thailand, the 
Queen and Prince Philip came to the Bank of Thailand on October 29th, 1996, 
where a luncheon was organized in their honour.  The royal guests also viewed a 
rehearsal of the Royal Barge Procession. On this occasion, the Queen gave her 
photograph to Governor Roengchai Makaranont of the Bank of Thailand. 

 
  



 หนา 163 

75. โตะทํางานผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (An office desk Governor Bank of 
Thailand) 

 

เมื่อธนาคารแหงประเทศไทย ไดยายท่ีทําการจากอาคารธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ จํากัด   ถนนสี่พระยา 
มาท่ีวังบางขุนพรหมเมื่อป พ.ศ. 2488 พระวรวงศเธอ พระองคเจาวิวัฒนไชย เปนผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทยพระองคแรก ไดทรงใชหองนี้เปนหองทํางานซ่ึงเดิมเคยเปนหองบรรทมของหมอมเจาประสงค
สม ชายาในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิต ซ่ึงเปนภคินี 
(พี่สาว) ของพระองคเจาวิวัฒนไชย และผูวาการทานตอมา ก็ไดนั่งทํางานในหองน้ีติดตอกันมาถึง 10 ทาน 
จนกระท่ังในป พ.ศ. 2525 อาคารสํานักงานใหญหลังใหมสรางแลวเสร็จ จึงยายหองทํางานทานผูวาการ
ไปยังตึกใหม ในสมัยทานผูวาการนุกูล ประจวบเหมาะ  

ตอมา ธนาคารแหงประเทศไทยไดทําการอนุรักษตําหนักวังบางขุนพรหม เปนพิพิธภัณฑ ซ่ึงปจจุบันหอง
นี้ชื่อวาหองวิวัฒนไชยานุสรณ เพ่ือเปนอนุสรณแดพระองคเจาวิวัฒนไชย ซ่ึงเปนทานผูวาการพระองค
แรกของธนาคารแหงประเทศไทย สําหรับภายในหอง มีโตะทํางาน โตะประชุม และชุดรับแขกซ่ึงยังคง
เปนของเดิมท่ีเคยมีอยูในหองนี้  
  

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร (พ.ศ.2488) 
Period  Rattanakosin (1945) 
  82 x 203 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  ไม  (Wood) 
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75. A Desk of the Governor of the Bank of Thailand 
In 1945, the BOT moved its Head Office from the Shanghai and Hong Kong 

Bank on Si Phraya Road to Bangkhumprom Palace.  Phra Worawongthoe 
Phraongchao Vivathanajaya, the first Governor of the Bank, had the room, which 
had been the bed chamber of his elder sister, M.C. Prasongasom (Prince 
Paribatra’s consort) altered to become his office.  Ten other Governors of the Bank 
used this office until 1982 when the new Head Office was completed and the office 
of the Governor was moved to the new building in the time of Governor Nukoon 
Prachuabmoh. 

Later, the BOT had Bangkhumprom Palace renovated and turned into a 
museum.  The Governor’s office is named Vivathanajaya-anusorn in honour of its 
first Governor.  The room features the office desk, a desk set for meetings and a set 
for receiving guests. All these pieces of furniture are original. 
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76. เงินเจียงสบฝาง (Sob fang Jiang Money) 

  

 
 

 

 

เงินเจียงเปนเงินตราของอาณาจักรลานนา ข้ันตอนการผลิตของเงินเจียงคลายเงินพดดวง   เร่ิมดวยการ
หลอโลหะเงินเปนแทงสี่เหล่ียมยาว แลวใชเคร่ืองมือตีปลายขาเขาหากันเปนรูปบวง แลวบากกลางเปน
รอยใหญ กับบากเล็กท่ีโคนขา รอยบากเล็กน้ีทําท่ีโคนขาขางใดขางหนึ่ง แตเงินเจียงบางอันไมมีรอยบาก
เล็ก จากนั้นตีตราสามดวงท่ีขา ประกอบดวย 1) ตราเลข ๕ ในอักษรไทยลานนา หรือเรียกกันท่ัวไปวา
อักษรฝกขาม ซ่ึงหมายความวาเงินเจียงมีคา 5 บาท ซ่ึงมีมูลคาเทากับเงินพดดวงอยุธยา 4 บาท  2) 
ตราชื่อเมือง ใชอักษรฝกขาม ซ่ึงมีลักษณะคลายอักษรไทยภาคกลางสมัยโบราณ อักษรฝกขามมีตน
กําเนิดมาจากอักษรไทยสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช เปนตัวอักษรท่ีใชกันอยางแพรหลายท่ัว
อาณาจักรลานนามาต้ังแตปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 ชื่อเมืองในเงินเจียงพบประมาณ 78 ชื่อ บางเมืองมี 
2 – 3 ชื่อ  3) ตราของผูมีอํานาจหรือตราเจาเมือง ตรานี้จะเปนรูปแกวชิงดวงบาง พระอาทิตยบาง หรือ
รูปยันตบาง ใชเปนเคร่ืองหมายรับประกันมูลคาของเงินเจียง 

ตราสบฝางท่ีปรากฏบนเงินเจียงนี้ เปนชื่อของเมืองสบฝางในอาณาจักรลานนา 
ความหมายของช่ือเมืองน้ี สบ หมายถึงบริเวณปากแมน้ํา ฝาง เปนชื่อแมน้ํา เมืองสบฝางต้ังอยูบริเวณ 
ปากแมน้ําฝาง ซ่ึงไหลลงน้ําแมกก ซ่ึงเปนจุดท่ีนักทองเท่ียวมาลงแพลองแกงแมกก และในบริเวณนี้มีวัด
พระธาตุสบฝางต้ังอยูบนเนินเขา ปจจุบันคือบริเวณบานทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
  

ยุคสมัย       ลานนา  (พุทธศตวรรษท่ี 19-23) 
Period       Lanna (14th – 18th Century AD)  
                3.85 x 2.75 ซม. (cm.) 61.19 ก. (g.) 
วัสดุ           เงิน (Silver) 
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76. Sob Fang Jiang Money  
Jiang money belonged to the Lanna Kingdom.  Its production process was 

similar to that of bullet money, starting from casting silver into a long bar and the 
ends of the bar being bent towards each other to form a loop shape.  The middle 
was cut into a fissure and small cuts were in one of the ends; some Jiang money 
did not have small cuts.  Then three seals were stamped on the ends; they were, 1) 
Number 5 in the Lanna alphabet, generally known as the Phak Kham alphabet, 
indicating the 5-Baht value of Jiang money, equivalent to the 4-Baht bullet money 
of Ayuthaya; 2) the seal of the name of the town in the Phak Kham alphabet, 
which resembles the ancient alphabets of the Central region. The Phak Kham 
alphabet originated from the Thai alphabet invented by King Ramkhamhaeng the 
Great.  It was used widely in the late 20th Buddhist Era in the Lanna Kingdom.  
Approximately 78 city/town names were found on Jiang money; some cities/towns 
had two or three names.  3) the seal of the authority or governor of the city 
depicting the Kaew Ching Duang design, the design of the Sun or those of magical 
words to guarantee the value of the money. 

The Sob Fang seal on this Jiang money refers to Sob Fang city in the Lanna 
Kingdom.  The word “Sob” means an estuary and “Fang” is the name of a river.  
Sob Fang was located on the Fang River’s estuary, which flowed into the Mae Kok 
River, which is now a place where tourists go white water rafting.  It is also the 
location of Phra That Sob Fang, which is on a hill.  At present Sob Fang is Ban 
Tha Ton in Mae Ai Sub-district, Chiang Mai Province. 
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77.  เงินหอยโขง (Hoikong Money) 

 

  

 

 

 

 

 

อาณาจักรลานนาเปนแผนดินท่ีพญามังรายทรงสถาปนาขึ้นในพุทธศตวรรษท่ี 19 และบางสวนไดเขา
รวมเปนสวนหนึ่งของประเทศไทย โดยมีเชียงใหมเปนเมืองหลวง และเปนศูนยกลางทางการคาท่ีสําคัญ 
อาณาจักรลานนาจึงมีระบบเงินตราเปนของตนเองในหลากหลายประเภท เชน เงินเจียง เงินทอก
เชียงใหม เงินทอกนาน เงินวงตีนมา เงินใบไม เงินผักชี   เงินปากหมู เงินหอยโขง เปนตน  

เงินหอยโขง เปนเงินตราสกุลหนึ่งของอาณาจักรลานนา ลักษณะคลายเงินทอกเชียงใหม      ทําดวย
โลหะเงินผสมในอัตราท่ีสูงกวา ดานบนผิวโปงนูนออกมาสูงมาก ผิวสีดําเปนร้ิวขนาดตาง ๆ กัน ดานลาง
มีขอบปากเล็กนอย เมื่อหงายข้ึนจะมีลักษณะคลายเปลือกหอยโขง          โดยเปนโพรงลึกลงไปมาก มี
หลายขนาดและน้ําหนัก ผิวดานนอกทําดวยโลหะเงินท่ีมีความบริสุทธิสูง สวนดานในเปนโลหะท่ีมีคาตํ่า
กวา จัดเปนเงินเถาชนิดหนึ่ง เงินหอยโขงจะมีมูลคาสูงกวาเงินทอกเชียงใหม   
  

ยุคสมัย       ลานนา (พุทธศตวรรษที่ 19-22) 
 Period       Lanna (14th – 18th Century A.D.) 
                5.5 x 2.9 ซม.(cm.) 70.98 ก. (g.) 
วัสดุ           โลหะผสม (Metal) 
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77. Snail Money (Hoikong Money) 
The Lanna Kingdom was established by King Mungrai in the 19th Buddhist 

Century.  Parts of the Kingdom were annexed by Thailand, having Chiang Mai as 
the capital and centre of trade.  The Lanna Kingdom had its own monetary system 
and its money came in different forms, for example, Jiang money, Chiang Mai Tok 
money, Nan Tok money, Horse Hoof money, Leaf money, Cilantro money, Pig’s 
Mouth money and Snail money.  

Snail money, a kind of currency used in the Lanna Kingdom, resembled Chiang 
Mai Tok money but had a higher silver content.  The upper part was embossed and 
the black surface featured strips of different sizes.  The lower part had a small 
opening rim.  When Snail money was turned over, it would give the appearance of 
a snail shell with a deep hollow.  The money came in different sizes and weights.  
The surface was made of silver of high purity; the inside was made of lower-value 
metal.  It was money which came in a set and had higher value than Chiang Mai 
Tok money. 
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78.  เงินฮอยตราชาง (Hoi Money) 

 

 

 

 

เงินฮอยมีสวนผสมระหวางโลหะเงินเจือดวยทองแดงเล็กนอย มีรูปรางคลายเรือชะลา หรือกระสวยทอ
ผา หัวทายเรียว ดานบนมีตราประทับสวนมากจะเปนรูปชาง ซ่ึงชางเผือกถือเปนสัญลักษณของ
อาณาจักรลานชาง นอกจากนี้ยังมีตราอ่ืน ๆ เชนตราจักร เปนสัญลักษณของ        สมมติเทพ และรูป
สัตว หรือดอกไม ตัวหนังสือ ตัวเลข เปนตน และท่ีผิวจะมีตุมเม็ดเปนแนวยาวคลายตัวบุง ดานลางเรียบ 
เงินฮอยมีขนาดต้ังแต 1 – 6 น้ิว แบงออกเปนสามชนิดตามสัดสวนของเนื้อเงินท่ีผสมอยู ไดแก 

 ฮอยน้ําสาม  หมายถึง  มีเนื้อเงินสามสวน  ทองลงหินเจ็ดสวน  ใชเปนราคาสามบาท   

 ฮอยน้ําหก  มีเนื้อเงินหกสวน  ทองลงหินสี่สวน  ใชเปนราคาหกบาท   

 ฮอยน้ําแปด  มีเน้ือเงินแปดสวน  ทองลงหินสองสวนใชเปนราคาแปดบาท   
  

ยุคสมัย  ลานชาง (พุทธศตวรรษท่ี 19-23) 
Period  Lanchang (14th – 18th Century A.D.) 
  1.8 x 8.6 ซม. (cm.) 59.8 ก.(g) 
วัสดุ  เงินและทองแดง (Silver and Copper) 
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78. Hoi Money with an Elephant Inscription 
Hoi money was made of silver mixed with a little copper.  It looked like a 

punting boat or a shuttle, tapering at both ends.  The upper part of these coins was 
usually stamped with an elephant image such as the white elephant, a symbol of 
the Lanchang Kingdom.  Other images included a Chakra Disk, symbolizing a 
Divine Figure, animals, flowers, letters and numerals.  The surface was covered 
with strips of bumps, making the money look like a hairy worm.  Hoy money was 1 
to 6 inches in length and was divided into three kinds according to the silver 
content of the mixture. They were: 

Hoi Nam Sam, referring to three portions of silver and seven portions of metal, 
valued at 3-Baht; 

Hoi Nam Hok, referring to six portions of silver and four portions of metal, 
valued at 6 Baht; 

Hoi Nam Paed, referring to eight portions of silver and two portions of metal, 
valued at 8 Baht. 
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79. เงินพดดวง 5 ตรา (Bullet Coin) 

 

 

 

 

 

 

 

ตราท่ีปรากฏบนเงินพดดวงท่ีใชจายหมุนเวียนท่ัวไปจะมี  2 ตรา ดานบนเปนตราประจําแผนดิน และ
ตราดานหนาเปนตราประจํารัชกาล ในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา ตราประจําแผนดินเปนตราพระ
ธรรมจักร สวนตราประจํารัชกาล เทาท่ีพบมีมากกวา 20 ตรา เชน         พุมขาวบิณฑ พระซอมดอกไม 
ครุฑ ราชวัตร ชาง หอยสังข เปนตน ซ่ึงไมปรากฎหลักฐานชัดเจนวาเปนตราของกษัตริยพระองคใด ใน
สมัยกรุงธนบุรีเปนตราจักรและตราตรี หรือตรีศูล และในสมัยกรุงรัตนโกสินทรซ่ึงไดมีการผลิตเงินพด
ดวงจนถึงรัชกาลท่ี 4 ตราประจํารัชกาล  จะเปลี่ยนไป รัชกาลท่ี 1 เปนตราอุณาโลม รัชกาลท่ี 2 ตรา
ครุฑ รัชกาลท่ี 3 ตราปราสาท และรัชกาลท่ี 4 ตรามงกุฎ สวนตราดานบนยังคงเปนตราจักรแตการ
ออกแบบลวดลายจะเปนเอกลักษณของแตละรัชกาลไมเหมือนกัน อาทิ จักรมีใบ 6 หรือ 8 กลีบ เปน
จํานวนคู บางคร้ังพบจักรมี 7 หรือ 9 กลีบ บางแตไมมาก  

พดดวงท่ีมีตราประทับหลายตรา สันนิษฐานวาผลิตในสมัยรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงในสมัยนั้นมีความตองการเงิน
มากเพราะการคาขายกับตางชาติขยายตัว ตองรีบผลิตเงินพดดวงใหทันกับความตองการ ถึงแมจะเพ่ิม
เตาผลิตเงินพดดวงจาก 4 เตา เปน 10 เตาก็ยังผลิตไดเพียงวันละ 2400 เม็ดเทานั้น ตองเกณฑพนักงาน
ใหมซ่ึงไมชํานาญมาทํางาน พดดวงท่ีผลิตไดในขณะนั้นจึงมีรูปรางผิดแปลกจากของเดิม บางคร้ังตราท่ี
ประทับไมชัดเจนก็ประทับซํ้าไปอีกทีตรงดานเดิม หรือกลับดานตรงขาม ถึงแมจะเกิดการผิดพลาดขึ้นก็
ไมไดนํากลับไปหลอมเพ่ือผลิตใหม แตปลอยออกไปใชเลย ท้ังนี้เปนเพราะความรีบเรงในการผลิตนั่นเอง   

สําหรับพดดวง 5 ตรานี้ เชื่อวางจงใจจัดทําข้ึนเพ่ือเปนกระดุมติดเสื้อในอดีต ซ่ึงปกตสํารับหนึ่งจะมี 5 
เม็ด นับวาพดดวง 5 ตรา เปนของแปลกท่ีหาชมยากในปจจุบัน 
  

ยุคสมัย       รัตนโกสินทร (พ.ศ.2394) 
Period       Rattanakosin  (1851) 
        1.5x1.4x1.3 ซม.(cm.) 15.1 ก.(g) 
วัสดุ        เงิน (Silver) 
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79. Bullet Money Inscribed with Five Seals 
Generally, bullet coins in circulation would have two seals.  The upper part 

featured the State Coat of Arms and the front presented the Royal Insignia of the 
reigning monarch.  In the Sukhothai and Ayuthaya periods, the Dhammachakra 
Wheel was the State Coat of Arms. There were more than twenty seals or royal 
insignia of the monarchs, for example, a Phum Khao Bin design, a Phra Som 
Dokmai design, a Garuda emblem, a Rachwatra design, an elephant image and the 
image of a conch.  There is no evidence to show which design belonged to which 
monarch.   In the Thonburi Period, a Chakra Disk and a Trident were considered 
to be the King’s Royal Insignia.  In the Ratanakosin Period, bullet money was used 
until the reign of King Mongkut.  The Royal Insignia of each reign would change; 
in the First Reign, it was the Unalom design; in the Second Reign, the Garuda; the 
Third Reign, the Prasat design and the Fourth Reign, the Crown. The upper part 
featured the Chakra Disk but the designs on the Chakra Disk would differ from 
one reign to another, for example, with six or eight serrated segments or 
sometimes the number of serrated segments on the Chakra Disk would be seven or 
nine but they were rarely found. 

Bullet money that features many seals is assumed to have been produced in 
the reign of King Mongkut when money was in great demand.  Trade, particularly 
with foreigners, expanded and more bullet money had to be produced to meet the 
demand.  The number of furnaces for the production of bullet money was increased 
from four to ten; yet only 2,400 pieces of bullet money could be produced each day.  
More new employees were recruited to help with the production though they were 
rarely skilled workers. The money produced deviated from the original in shape.  
Sometimes, the seal was not firmly fixed and needed to be stamped again in the 
same place or on the opposite side.  The bullet money with flaws was not sent back 
to be melted down and re-cast but was put in circulation because of  the pressures 
on production.  

Bullet money inscribed with five seals is believed to have been used as buttons 
for a shirt, which in the old days, would have five buttons.  They are very difficult 
to find nowadays. 
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วังเทวะเวสม (Devavesm Palace) 
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    วังเทวะเวสม (Devavesm Palace) 
ชั้นลาง (Lower Floor) 
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80. ลายพระหัตถกรมหลวงเทวะวงศวโรปการ เหตุการณ ร.ศ.๑๑๒  (จําลอง) (Handwriting of 
Prince Devawongvarophakarn in R.S.112 Event (Replica)) 

 
อยูระหวางการถายภาพ 
 

ยุคสมัย          รัตนโกสินทร (พ.ศ. 2436) 
Period          Rattanakosin (1881) 
  30 x 20.5 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ             กระดาษ (Paper)  

ในเวลาท่ีสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ทรงรับราชการในรัชกาลท่ี 5 นั้น ทรงเปนคนหนุม
สมัยใหมในเวลานั้น ดวยทรงเปลี่ยนประเพณีการใชบานหรือวังของเสนาบดีเปนสถานท่ีทํางานเปนการ
ใชอาคารสวนกลางเปนสถานท่ีทํางานโดยเฉพาะ มีระเบียบในการปฏิบัติงานเชน การลงเวลา การลา 
ฯลฯ ประการสําคัญคือการใหความสําคัญกับการเขียนและโตตอบหนังสือราชการ ดังนั้นจึงพบหนังสือ
ราชการของพระองคเปนจํานวนมากท้ังท่ีทรงเขียนดวยลายพระหัตถหรือพิมพดีด ซ่ึงไมวาจะเปนแบบใด 
จะทรงใหเสมียนพนักงานทําสําเนาไวอยางนอย 1 ชุดเสมอ โดยมีการลงเลขท่ีหนังสือไวอยางเรียบรอย 
อันเปนประโยชนตอการเรียนรูเปนอยางยิ่ง 

ลายพระหัตถหัวขอขางตนนี้ก็เชนกัน มีท้ังลายพระหัตถท่ีทรงเขียนดวยลายมือเพ่ือทูลเกลาถวาย
รายงานรัชกาลท่ี 5 และสําเนาลายมือท่ีเสมียนพนักงานคัดลอกจากลายพระหัตถของพระองค ลายพระ
หัตถฉบับนี้ ลงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2436 มีความยาว 32 หนา ทรงเขียนจากศาลาวาการตางประเทศ
ในเวลากลางคืน เปนการสรุปเหตุการณการเจรจาท่ีเกิดขึ้นตลอดวันท่ี 1 ตุลาคมพรอมสาระสําคัญของ
สัญญาและอนุสัญญาท่ีจะลงนามท้ังหมด 

ลายพระหัตถฉบับนี้มีความเปนมาคือ ภายหลังเกิดการปะทะท่ีปากน้ําเมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 
2436 ฝร่ังเศสไดเรียกรองแกไทย  อาทิ ไทยตองสละสิทธิ์ในดินแดนฝงซายของแมน้ําโขง จายคาปรับ
เปนเงิน 3 ลานฟรังก  แตเมื่อไทยยังไมยอมสละสิทธิ์ดินแดนฝงซายแมน้ําโขง ฝร่ังเศสจึงตัด
ความสัมพันธทางการทูต ประกาศปดอาวไทย ในเวลาตอมาไดมีการเจรจาระหวางฝร่ังเศสกับไทย เร่ิม
เมื่อวันท่ี 22 สงิหาคม พ.ศ. 2436 ผูแทนฝายฝร่ังเศสคือนายเลอ มีร เดอ วิเลรส ฝายไทยมีกรมหลวงเท
วะวงศวโรปการเปนผูแทน ซ่ึงทายสุดพระองคตองตัดสินพระทัยเซ็นสัญญาและอนุสัญญา รวมท้ังบันทึก
วาจาอีก 1 ฉบับ เพราะทรงเล็งเห็นวาหากฝายไทยไมยอมรับขอเสนอของฝร่ังเศสแลว มีแตจะเปน
อันตรายตอไทยมากขึ้นและอาจจะตองเสียเปรียบมากกวานี้  จึงตกลงในท่ีประชุมวาจะยอมลงนามใน
สัญญา นัดลงนามกันในวันท่ี 3 ตุลาคม ร.ศ.112 เวลา 17.00 น. 

ดวยเห็นความสําคัญทางประวัติศาสตรของลายพระหัตถฉบับนี้ พิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทยจึง
ทําสําเนาเพ่ือจัดแสดงไวในหองพระประวัติสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ วโรปการ วังเทวะเวสม สวน
ตนฉบับเก็บรักษาอยูท่ีหอจดหมายเหตุแหงชาติ  
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80. Krom Luang Devavongvaropakarn’s Hand-Written Report about the R.S. 
112 Incident (A Copy) 

Serving in the administration of King Chulalongkorn, Somdetch Krom Phraya 
Devavongvaropakarn was an intelligent young man who brought about changes to 
administrative methods.  Instead of using the private residence of a minister as an 
office, he moved his office to a public building.  He introduced new work practices, 
for example, the requirement to sign in/out of work or request a leave of absence.  
He emphasized the importance of governmental correspondence and writings.  A 
number of official letters in the Prince’s hand-writing have been found.  The Prince 
would have clerical officers make copies of official documents, both hand-written 
and typed.  Each document would be numbered, making them easy to trace. 

The documentation of Rattanakosin Era 112 Incident was the Prince’s report to 
King Chulalongkorn in his own hand-writing and a copy was made by a clerk.  The 
Prince’s report, dated October 1st, 1893, 32 pages in length, was written in one 
night at the Head office of the Ministry of Foreign Affairs, and summarizes the 
negotiations that took place during the day on October 1st as well as the main 
points in the contract and the convention to be signed with France. 

The background of the Prince’s hand-written report is interesting in that, after 
the confrontation between Thailand and France at the Chao Phraya Estuary on 
July 13th, 1893, France made demands on Thailand, for example, to transfer its 
rights over the area to the left of the Mae Kong River to France and demanded 
payment of a 3-million Franc fine.  When Thailand declined the French demand, 
France terminated diplomatic relations with Thailand and announced the blockade 
of the Gulf of Thailand.  On August 22nd, 1893, negotiations between Thailand and 
France commenced.  France was represented by Le Mir de Vilres and Thailand by 
Krom Luang Devavongvaropakarn.  Eventually, the Prince decided to sign the 
contract and the convention, as well as, the record of negotiation because he 
considered that failure to comply with French demands would cause more damage 
and disadvantage to Thailand.  So, he agreed at the meeting to sign the contract 
on October 3rd, Rattanakosin Era 112 (1893) at 5 p.m. 

Considering that this document is an important historical account, the 
Museum has had a copy of the Prince’s hand-writing made and exhibited in the 
Room as part of its exhibition in Devavesm Palace celebrating the life of Krom 
Phraya Devavongvaropakarn; the original is kept in the National Archive.  
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81. เทวะประติทิน (Deva Calendar) 
 
 
 

ยุคสมัย      รัตนโกสินทร (พ.ศ.2432) 
Period      Rattanakosin (1889) 
      30 x 20.5 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ          กระดาษ (Paper)  

 คําวา “ปฏิทิน” แปลวา “แบบสําหรับดูวัน เดือน ป” มีท่ีมาท้ังจากภาษาบาลีและสันสกฤต สามารถ
เขียนไดเปน "ประติทิน" ซ่ึงมีความหมายวา “เฉพาะวัน, สําหรับวัน” ดังนั้นคําวา “เทวะประติทิน” จึงมี
ความหมายวา ปฏิทินท่ีคิดคนโดยสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ เพราะเดิมไทยใชปฏิทินทาง
จันทรคติ พระองคคิดประดิษฐปฏิทินทางสุริยคติเทียบกับปฏิทินทางจันทรคติทูลเกลาฯ ถวายรัชกาลท่ี 
5 จากนั้นทรงโปรดเกลาฯ ใหใชปฏิทินทางสุริยคติเปนประเพณีบานเมืองต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 
2432 เปนตนมา  

เทวะประติทิน เปนปฏิทินฉบับแรกของไทย ท่ีคิดต้ังชื่อเดือน แทนเดือนอาย เดือนยี่ ฯลฯ แบบไทยแต
เดิม สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ทรงคิดช่ือเดือนต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พระ
อัจฉริยภาพท่ีวงการโหราศาสตรและดาราศาสตรไทยยกยองเปนอยางสูงคือ การคิดช่ือเดือนท่ีลงทาย
ดวย “คม” แสดงวาเดือนนั้นมี 31 วัน เดือนท่ีลงทายดวย “ยน” มี 30 วัน ซ่ึงไมมีชาติใดทําไวมากอน
เลย สําหรับช่ือเดือนท่ีทรงต้ังก็มีความหมาย เชน เดือนมกราคม เปนการสมาสระหวางคําวา “มกร” 
(อานวา มะ-กะ-ระ หมายถึง ราศรีมังกร) กับคําวา “อาคม” (อานวา อา-คะ-มะ แปลวาการมาถึง)  
แปลความวา การมาถึงของราศรีมังกร คือการมาถึงของเดือนมกราคมนั่นเอง 

เทวะประติทิน แบงเปน 2 ดาน ดานซายเปนปฏิทินทางสุริยคติ แตเร่ิมตนดวยเดือนเมษายนจนถึงเดือน
มีนาคม เพราะขณะนั้นไทยเรายังนับเดือนเมษายนเปนเดือนแรกของป วันท่ีจะเรียงลําดับจํานวนวันใน
หนึ่งเดือนแบบสากล เชน เดือนเมษายน มี 30 วัน วันในสัปดาหเร่ิมตนจากวันอาทิตยเปนวันท่ีหนึ่ง ใน
เทวะประติทินจะใชอักษรยอวา อ.  จ.  ภ.  ว.  ช.  ศ. และ ส.  ซ่ึงหมายถึง วันตามชื่อพระเคราะหท้ัง 7 
ไดแก อักษร “อ” มาจาก “อาทิตโต” คือ วันอาทิตย หรือ ดาวอาทิตย ลําดับตอๆ ไปคือ “จันโท” คือ
วันจันทร หรือ ดาวจันทร      “ภุมโม” คือ วันอังคาร หรือ ดาวอังคาร “วุโธ” คือ วันพุธ หรือ ดาวพุธ 
“ชีโว” คือ วันพฤหัสบดี หรือ ดาวพฤหัสบดี “ศุกโร”คือ วันศุกร หรือ ดาวศุกร “เสาโร” คือ วันเสาร 
หรือ ดาวเสาร โดยสรุปแลวจะมี 365.2422 วัน  ซ่ึงจะมีกระบวนการปรับใหปท่ี 4 มี 366 วัน   

สวนตารางดานขวา เปนการลําดับเดือนแบบไทย อันเปนปฏิทินทางจันทรคติ เรียงลําดับต้ังแตเดือน 5 
เพราะไทยเราถือวันขึ้น 1 คํ่า เดือน 5 เปนปใหม เปนวันท่ีเปลี่ยนจากนักษัตรเดิมเปนนักษัตรใหม 1 ป 
ทางจันทรคติมี 354 วัน เดือนคูมี 30 วัน เดือนค่ีมี 29 วัน จึงมีกระบวนการปรับเพ่ิมขึ้นมาอีก 11 วัน
เศษเมื่อครบ 12 เดือนแลว เปนเดือน 5 ซ่ึงตรงกับเดือนมีนาคมทางสุริยคติ เพ่ือใหมีจํานวนวันเทากับ
ปฏิทินสุริยคติ       
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81. Deva Calendar 
The word “Patitin” in Thai (“Calendar” in English) which is derived from Pali 

and Sanskrit means “a system that tells days, months and years”.  Another way of 
writing this word is “Pratitin,” meaning “for specific days or for days.”  Therefore, 
the word “Deva Pratitin” should mean a calendar created by Somdetch Krom 
Phraya Devavongvaropakarn.  In the past, Thailand used the lunar calendar.  The 
Prince created the solar calendar as a comparison to the lunar calendar which he 
presented to King Chulalongkorn.  By royal command, the solar calendar was used 
in Thailand, starting from April 1st, 1889. 

The Deva calendar is the first modern Thai calendar, with the names of 
months substituting their traditional names, for example, Duan Ai (January)and  
Duan Yi (February).  The Prince coined Thai names for the twelve months of the 
year, from January to December.  His knowledge of astrology and astronomy were 
highly respected  and, in his coinage of the names of the months, he was able to 
differentiate the months with 31 days by ending their names with the word, “kom” 
and those months with 30 days with the word “yon”.  All the month names had 
meanings, for example, Makarakom or January in English is an assimilation of the 
words, “ma-ka-ra,” meaning the Zodiac sign of Capricorn, and ‘a-ka-ma” meaning 
arrival, so “Makarakom” means the arrival of the Capricorn Zodiac Sign or the 
arrival of January. 

The Deva calendar was divided into two sides:  the left side was the solar 
calendar, starting from April to March because at that time April was counted as 
the first month of the year.  The number of days in each month followed the 
Western calendar; for example, April had 30 days.  Each week would start from 
Sunday.  The Deva calendar used Thai abbreviations for these seven days of the 
week—Or, Chor, Phor, Wor, Jor, Xor and Sor, named after seven planets.  The 
abbreviation Or was derived from Athitto or Sunday or the Sun.  Chor was Chanto 
or Monday or the Moon; Phummo was Tuesday or Mars; Wutho was Wednesday or 
Mercury; Jewo was Jupiter or Thursday; Xukro was Friday or Venus and Saoro 
was Saturday or Saturn.  There were 365.2422 days in a year but an adjustment 
was made so that each year would have 365 days and once in every four years or a 
leap year would have 366 days. 

On the right side was a list of months in the Thai way, based on the lunar 
calendar.  The list started with the fifth month because, traditionally, the first 
night of the waxing moon in the fifth month was considered to be the New Year 
because it was the time of change in the Zodiac sign.  The lunar calendar had 354 
days.  Months whose number of days could be divided by 2 would have 30 days and 
the months whose number of days was an odd number would have 29 days.  
Therefore, for a cycle of twelve months, eleven more days had to be added to the 
fifth month in the traditional system, which corresponded to March in the solar 
system, to make the number of days as being the same as the number of days in 
March in the solar calendar.   
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82. พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (The Portrait of King Rama V) 
 
อยูระหวางการถายภาพ 
 

ยุคสมัย        รัตนโกสินทร (พ.ศ. 2428) 
Period        Rattanakosin (1885) 
       68 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ           กระดาษ (Paper) 

 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  พระราชทานพระบรมรูปนี้แกสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะ
วงศวโรปการในโอกาสท่ีพระองคไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงเสนาบดีวาการ
ตางประเทศ ใน พ.ศ. 2428 ขางใตพระบรมรูปมีลายพระหัตถพระราชทานความวา 

 “ใหแกนองท่ีรักของเรา กรมหมื่นเทววงษวโรปการ รูปน้ีไดถายเมื่อเธอไดเขารับราชการ
ตางประเทศอันเปนราชการสําคัญใหญในเมืองเรา เปนพยานแหงความวางใจเชื่อถือในความ
ซ่ือตรงของเธอ ซ่ึงจะทนุบํารุงแผนดินใหเจริญรุงเรือง แลรักษาเกียรติยศแหงบรมราชวงษของ
เราใหถาวรยืนยาว และจะประคองรักษาอํานาจเกียรติยศแหงเจาแผนดินมิใหเส่ือมทรามไปได 
รูปน้ีใหจากพี่ชายของเธอผูหมายความเจริญตอเธอเปนนิตย” 
                                ลงพระปรมาภิไธย จุฬาลงกรณ ปร. 

ท้ังนี้ กอนหนานี้ทรงดํารงพระอิสริยยศ “กรมหมื่นเทวะวงษวโรประการ” ตําแหนงไปรเวตสิเกรตารีฝร่ัง
และปลัดบาญชีกลาง กรมพระคลังมหาสมบัติ จนในป 2428 เจาพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดี ซ่ึงเปน
เสนาบดีกระทรวงการตางประเทศคนแรกของไทย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบถวาย
บังคมลาออกจากตําแหนง บรรดาเจานายและขาราชการผูใหญเห็นพองกันวาไมมีผูใดเหมาะสมกวากรม
หมื่นเทวะวงษวโรประการ แมมีพระชันษาเพียง 27 ป เทานั้น จึงมีพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ ให
แตงต้ังกรมหมื่นเทวะวงษวโรประการเปนเสนาบดีวาการตางประเทศ ซ่ึงพระองคเปนเสนาบดีกระทรวง
การตางประเทศคนแรกของไทยซ่ึงข้ึนดํารงตําแหนงในขณะท่ีมีพระชันษานอยท่ีสุด เปนเสนาบดีคนแรก
ท่ีเปนผูรูภาษาตางประเทศและทรงอยูในตําแหนงนานท่ีสุดคือ 38 ป 
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82. Photograph of King Chulalongkorn 
King Chulalongkorn gave this photograph to Somdech Krom Phraya 

Devavongvaropakarn on the occasion of the Prince’s appointment as Minister of 
Foreign Affairs in 1885.  At the bottom of the photograph, the King wrote: 

“To my beloved brother, Krom Muen Devavongvaropakarn:  this photograph 
was taken at the time you started working in Foreign Affairs which is significant 
for our country.  It is evidence of my trust in your honesty that will contribute to 
the development and prosperity of the country and the long-standing honour of our 
family.  You will protect and promote the dignity and power of the monarchy.  This 
photograph is given by your elder brother who always means well to you”  
             (Signature) Chulalongkorn Rex 

 
Before becoming Foreign Minister, the Prince held the title of Krom Muen 

Devavongvaropakorn and the position of Foreign Private Secretary and Under-
Secretary of Central Accounts in the Department of the Royal Treasury.  In 1885, 
Chao Phraya Phanuwongmahakosathibodi, the first Minister of the Ministry of 
Foreign Affairs, requested to resign from the position.  All members of the royal 
family and high ranking officials agreed that no one was more appropriate to fill 
the vacant position than Krom Muen Devavongvaropakarn though he was then 
only twenty-seven years old.  So the King appointed him to the position of Foreign 
Minister and he became Thailand’s youngest Minister of Foreign Affairs. He was 
also the first Minister who spoke foreign languages and he was in office for thirty-
eighth  years, the longest of all Foreign Ministers. 
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83. หีบเคร่ืองพระสําอางคพระตราเทวกุล (Accessories Chest) 

 

 

ยุคสมัย          รัตนโกสินทร 
Period          Rattanakosin 
  50 x 42 x 70.5 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ  ไม (Wood) 
 

 

หีบเคร่ืองพระสําอางสวนพระองคของสมเด็จกรมพระยาเทวะวงศวโรปการ มีพระตราประจําพระองค
ประทับอยูบนแผนโลหะตรึงอยูท่ีฝาหีบ ซ่ึงเปนหีบไมเนื้อแข็งสีน้ําตาลดํา สามารถห้ิวพกพาในการ
เดินทางได เมื่อปดหีบจะมีลักษณะเปนกลองสี่เหลี่ยมผืนผา เมื่อเปดออก ฝาดานในเปนกระจกเงา ตัว
หีบสามารถแยกเปนชั้นและลิ้นชักบรรจุเคร่ืองใชไดถึง 7 ชอง ในสวนของเคร่ืองใชท่ีบรรจุในหีบ จะ
แบงกลุมเปน หวี แปรง ซ่ึงเกือบทุกชิ้นสลักพระตราประจําพระองคไวท่ีดานหลัง อีกกลุมหนึ่งเปนขวด
แกวและกลองแกว ท้ังหมดท่ีฝาโลหะสลักพระตรา กลุมสุดทายเปนประเภท กรรไกร มีด ชอน ท่ีเปด
ขวด ฯลฯ เน่ืองจากเปนสิ่งของช้ินเล็กจึงไมมีพระตรา หีบเคร่ืองพระสําอางนี้ประทานเปนมรดกแก
พระธิดาท่ีเฝาดูแลพระองคอยางใกลชิดคือ หมอมเจาวงศทิพยสุดา เทวกุล ซ่ึงทรงมอบใหแกนัดดาคือ
นางทิพยสุดา (สุนทรเวช) ถาวรามร ซ่ึงไดมอบใหแกrพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทยเพ่ือจัดแสดงใน
หองพระประวัติสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ในวังเทวะเวสม 

หีบเคร่ืองพระสําอางท่ีทําดวยไมเนื้อแข็งน้ี หาชมไดยากมาก เพราะหากจะมีก็มักจะเปนหีบหนังท่ีมี
ขนาดเล็กกวามาก แตหีบหนังมีขอดีคือมีน้ําหนักเบากวา แตหีบหนังจะไมคงทนเทาหีบไม และมักจะ
ชํารุดผุพังไปตามกาลเวลา สันนิษฐานวาหีบเคร่ืองพระสําอางน้ีสั่งทําจากตางประเทศและมีอายุมากกวา
กระเปาท่ีเปนหนัง หีบใบน้ีทรงคุณคาในฐานะของใชสวนพระองค ท่ีหาชมไดยากเพราะเจานายพระองค
นี้ทรงสมถะและเรียบงายเปนอยางย่ิง 
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83. Accessory Chest Inscribed with the Devakul Emblem 
Somdetch Krom Phraya Devavongvaropakarn’s private accessory chest was 

surmounted on the lid by a metal plaque inscribed with the Prince’s royal emblem. 
This portable chest was made of dark brown, hard wood.  When the lid was closed, 
the chest looked like a rectangular box.  When opened, the inner lid had a mirror.  
The chest could be disassembled into seven drawers to hold different personal 
items, which were divided into three groups : the first group were brushes and 
combs, inscribed with the royal emblem on the back; the second group consisted of 
glass bottles and boxes whose metal lids were inscribed with the royal emblem; 
and the third group contained scissors, knives, spoons and bottle openers and so 
on.  As these were small gadgets and they did not bear the royal emblem,  the 
Prince gave this accessory chest to his daughter, M.C. Vongtipsuda Devakul, who 
took care of him.  Later, M.C. Vongtipsuda gave it to her niece, Mrs. Tipsuda 
(Sunthornvej) Thavaramorn, who handed it to the  Museum to be exhibited in the 
Room that features the life and work of Somdetch Krom Phraya 
Devavongvaropakarn in the Devavesm Palace. 

Accessory chests made of hard wood were difficult to find because most chests 
were made of leather and were much smaller in size. The advantage of leather 
chests was their lightness but they were not as durable as wooden chests, so as 
time passed, they became damaged or torn.  It is assumed that this accessory chest 
of the Prince was made to order from abroad and it lasted longer than leather 
chests. The chest is a rare private object of the Prince that reflects his simple and 
modest life style. 
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84.กระดานหมากรุกพระตราเทวกุล (Chess Board) 

 
 

อยูระหวางการถายภาพ 
 

ยุคสมัย  รัตนโกสินทร 
Period   Rattanakosin 

    35 x 7.8 x 17 ซ.ม. (cm.) 
วัสดุ ไม (Wood) 

 

กลองกระดานหมากรุกสวนพระองคของสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ หมากรุกกระดานนี้เปน
หมากรุกฝร่ัง ตัวหมากรุกทําจากงาชาง มีขางละ 16 ตัว ขางหนึ่งเปนสีขาว อีกขางหนึ่งเปนสีแดง 
กระดานหมากรุกเปนไมเน้ือดี สามารถพับเปนกลองมีหูห้ิว พกพาได ฝากลองดานนอกสลักพระตรา
ประจําพระองค ลอมรอบดวยลายเครือเถาแบบฝร่ัง กระดานหมากรุกนี้สั่งทําจากตางประเทศ นับเปน
สิ่งของสวนพระองคท่ีหาชมไดยากเชนกัน  

สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ โปรดทรงเลนหมากรุกในเวลาวางราชการ หรือระหวางรอใน
งานพิธี บางคร้ังทรงเลนองคเดียว ดวยทรงโปรดการคิดคํานวณเปนทุนเดิมอยูแลว พระโอรสสององคก็
ทรงมีความสามารถในการทรงหมากรุกสูงมาก ไดแก หมอมเจานิกรเทวัญ และหมอมเจาอนันตนรไชย 

กระดานหมากรุกนี้ ตกทอดเปนสมบัติของหมอมราชวงศทินพันธุ เทวกุล (โอรสในหมอมเจาอาทิตยอุ
ไทย) และตกทอดเปนของหมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล ซ่ึงไดมอบใหแกพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศ
ไทย 
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84. Chess Board Inscribed with the Devakul Emblem  
This box contains Somdetch Krom Phraya Devavongvaropakarn’s private 

Western-style chess board, with chessmen made of ivory.  There are sixteen figures 
on each side; the figures on one side are white and those on the other side are red.  
The board is made of good quality wood; it can be folded into a box with a handle, 
making it portable. The outside of the box is inscribed with the Prince’s emblem, 
surrounded by a Western-style floral design.  This rare personal object was made 
to order from abroad. 

Somdetch Krom Phraya Devavongvaropakarn liked to play chess when he was 
free from his official duties or while he was waiting to attend a ceremony.  
Sometimes he played chess alone because he was good at computing and 
mathematics.  His sons, who were very good at chess, were M.C. Nikorndevan and 
M.C. Anantanorachai. M.R. Tinphan Devakul, a son of M.C. Athituthai, inherited 
this chess board and later it came into the possession of M.L Phatcharaphakorn 
Devakul who gave it to the  Museum. 
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