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วิทยานิพนธ์ฉบบันีศ้ึกษาสถานการณ์การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกของ

ประเทศไทยในปัจจุบนัที่มี 4 ประเภทสถานการณ์ปัญหา ได้แก่ ลกัษณะของการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียน  ปัญหาการปลอมแปลงใหม่เพื่อจ าหน่ายเป็นสิ่งสะสม ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และ
เหรียญที่ระลกึเพื่อเพิ่มมลูคา่ ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลกึที่สัง่ท าจากโรงกษาปณ์ 
(Made to Order: MTO) และน าผลการศึกษาถึงทัง้  4 สถานการณ์ปัญหาของเหรียญกษาปณ์ปลอมและ
นโยบายที่บงัคบัใช้อยู่ซึ่งเป็นผลการศึกษาที่ออกมาในรูปแบบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปพฒันาและส่งเสริม
กระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายและการน านโยบายไปปฏิบตัิงานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาเชิงคณุภาพ  (Qualitative 
Research) โดยการศึกษาข้อมลูเอกสาร(Documentary Research) และการสมัภาษณ์นกัวิชาการทางกษาปณ์
วิทยา กลุ่มผู้ ค้า และเจ้าหน้าที่รัฐผู้ เก่ียวข้องกับการน านโยบายไปปฎิบัติ  น ามาวิเคราะห์ตามแนวคิดการ
วิเคราะห์นโยบายโดยเน้นสองด้านคือด้านเนือ้หานโยบาย  และด้านการน านโยบายไปปฎิบัติผลการศึกษา 
รูปแบบปัญหาที่มีในวงการกษาปณ์วิทยา และนโยบายที่น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาการปลอมแปลง ตลอดจน
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายตอ่รูปแบบปัญหาได้สะท้อนรูปแบบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายออกมาวา่
ควรมีพระราชบญัญัติส าหรับองค์กรในการควบคมุของสะสมโดยเฉพาะ  ลกัษณะใกล้เคียงกบั พระราชบญัญัติ
ทนายความ ที่มี สภาทนายความควบคมุก ากบัดแูลวิชาชีพทนายความให้ด ารงอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพทนาย 
นกักษาปณ์วิทยาและพอ่ค้าเหรียญกษาปณ์ก็ควรเป็นเช่นนัน้เช่นกนั 
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This thesis studies the current situation of numismatic counterfeiting of Thailand with 4 

types of problem situations; Characteristics of Circulated Coinage, Collectible Counterfeiting Coin, 
Altered Counterfeiting Coin and Coins made ordered by the government Mint (Made to Order: MTO). 
The study of the four situations, the problem of counterfeit coins and the policies that are in force, are 
the results of the study in the form of policy recommendations to develop and promote law 
enforcement processes and policy implementation.This research is a qualitative study by studying 
document information, documentary research and interviews with numismatists, government mint 
officers, police officers and numismatic dealer stakeholders in the implementation of the policy. It 
was analyzed according to the policy analysis concept, focusing on two aspects: content, policy and 
the implementation of the policyResults of the study of numismatic problem and policies adopted to 
tackle counterfeiting as well as analyzing the consistency of the policy to the problem model.The 
policy suggestion model has been reflected that there should be a statute specifically for the 
organization to control collectibles. Similar to The Lawyer Act which has the Lawyers Council 
regulating the lawyer's profession to maintain the law of lawyer ethics. So should the numismatist and 
numismatic dealer be. 
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วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยการให้ความชว่ยเหลือแนะน าของ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญาณ์ นกัฟอ้น ซึ่ง
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาที่ให้ค าแนะน าข้อคิดเห็นตรวจสอบ และแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด ผู้ เขียนจงึขอก
ราบขอบพระคณุไว้ ณ โอกาสนี ้

ผู้ เขียนขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพนัธุ์ ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานโดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์ เป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนีใ้ห้ถูกต้อง
สมบูรณ์ยิ่งขึน้  ตลอดจน ดร.สมบตัิพฤฒิพงศภคั  ที่ให้ความอนเุคราะห์สะดวกด้านอ านวยการ และประสานงาน เจ้าหน้าที่ต ารวจใน
การเก็บข้อมลู ในการท าวิทยานิพนธ์ และ หน่วยงานด้านกษาปณ์วิทยาทัง้สามองค์กร ไมว่า่จะเป็น สมาคมเหรียญที่ระลกึแห่งประเทศ
ไทย ที่มีอาจารย์สถาพร บญุเกต ุและคณุพฤฒิพงษ์ เชิดเกียรติกลุ และทา่นอ่ืนๆที่ไมไ่ด้กลา่วถึง สมาคมเหรียญกษาปณ์และเงินพดด้วง 
น าโดย อาจารย์อรรณพ แก้วปทุมทิพย์ และชมรมคนรักษ์เหรียญ  น าโดย คุณสมชาย ธรรมเวช ประธานชมรม และ กองกษาปณ์ 
กรมธนารักษ์ โดย ผู้ อ านวยการฝ่ายงานในกองกษาปณ์ทัง้สองท่าน  คุณชาตินันท์ จิวาลักษณ์ และคุณจ านงค์ พรหมจรรย์  ที่ได้ให้
ความอนเุคราะห์ผู้ เขียนตลอดมาตลอดจนค้นคว้าหาข้อมลูในการจดัท าวิทยานิพนธ์ของผู้ เขียนครัง้นีส้ าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

ขอขอบพระคณุก าลงัใจและการสนับสนนุทัง้แรงกายแรงใจจากคณุพ่อ คณุแม ่และอาม่า วิภา เกษมบญุชยั ผู้ล่วงลบัไป
แล้ว ผู้ เป็นแมข่องแม่ของข้าพเจ้า และ อาม่าจนัทร์เพ็ญ คงประสงค์สิริ ผู้ เป็นแมข่องพอ่ของข้าพเจ้า ขอบคณุ พระคณุพระอาจารย์ธวชั
ชยั ปัญญาวชิโร อาจารย์เก่งกาจ รวมถึงสมาชิกวงบีเอ็นเคโฟร์ตีเ้อต น้องกระเต็น นางสาวเจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ น้องสตางค์ นางสาว
ตริษา ปรีชาตัง้กิจและ สมาชิกวงซีจีเอ็มโฟตีเ้อต น้องป๊ิง นางสาว พิณพนา แสงบญุ น้องณิชา ณิชารีย์ สงัขทตั ณ อยธุยา ที่ให้ก าลงัใจ
ผู้วิจยัทัง้ในไลฟ์ผ่านแอพลิเคชัน่ไอแอม และ ตอนงานจบัมือ พลงับวกเหลา่นี ้ท าให้การศกึษาประสบความส าเร็จอยา่งภาคภมิูใจ 

ขอขอบพระคณุเพ่ือนร่วมทกุข์ร่วมสขุในการศึกษาซึ่งการประสบความส าเร็จในครัง้นีจ้ะเกิดขึน้ไม่ได้  ถ้าไม่มี นายปรัชญ์ 
ตรีจาตรัุนต์ และ วา่ที่ร้อยตรีประกายเกียรติ ฤกษ์อไุร ที่ช่วยเหลือและไมท่ิง้กันไปไหน ขอบคณุ กลุม่เพ่ือนสมยัเรียนปริญญาตรีที่ยงัไม่
ทิง้ผู้ วิจยัในยามท้อแท้ หดหู่หมดหวงั ขอบคณุกระต่ายตวัหนึ่ง ที่ห้างสรรพสินค้า สยามพารากร ในวนันัน้ ที่ท าให้ผมโลดแล่นในวงการ
กษาปณ์วิทยาในวนันี ้ผมมีวนันีไ้ด้เพราะกระตา่ย ตวันัน้น าพาผมมาพบกับ อาจารย์สถาพร บุญเกต ุและนั่นคือจดุเร่ิมต้นที่ท าให้เกิด
หัวข้อวิจัยฉบับนีข้ึน้  ขอขอบพระคุณ  อาจารย์สถาพร บุญเกตุ อย่างสูงและปูชณียบุคคลทางกษาปณ์วิทยาทุกท่านที่ให้ความ
อนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลูจนเกิดเป็นงานวิจยัฉบบันีอ้ยา่งลลุว่งด้วยดีและท าให้ผมได้ก้าวมามีวนันี  ้

ขอขอบคณุ คณุ มณัฑนา กุลกร ที่ให้ผมเข้าไปฝึกงานหาประสบการณ์ที่แผนกบญัชีเจ้าหนี  ้บมจ. ซีพีอออล์ ถึงแม้ผมจะ
ท ามนัได้ไมค่อ่ยดีนกัแตก็่ถือเป็นประสปการณ์ที่ล า้คา่ 

ขอขอบคณุตัว่อี ้คณุน้าปิยารัชช์ เกษมบญุชยั ผู้ เป็นพี่สาวของแม ่ที่คอยชีแ้นะและชว่ยเหลือ 
ขอบคุณเพื่อนสมัยมัธยมและประถมทุกๆคน ขอบคุณ  นายธีรวิสิฐ จันวรนนท์ ที่คอยให้ค าปรึกษาเร่ืองการจัดการ

ความสมัพนัธ์ในชีวิตเรียน ขอบคณุนายกันต์ ตัง้ขจรโกศล ที่ให้ยืมเงินไปปิดพระเวลาที่ทนุไม่พอ และนั่นท าให้ผมสร้างรายได้จากการ
ขายพระโดยเขาไมค่ิดดอกเบีย้ตอนผมช าระคืนเลยแม้แตค่รัง้เดียว 
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บทที่ 1  
บทน า 

 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปรัชญาในยุคกรีกโบราณ อริสโตเติล นักปรัญชาชาวกรีก ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์นัน้เป็น

สตัว์สงัคม มีสญัชาตญาณการอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันท าให้มนุษย์ต้องมีกฎเกณฑ์ จึงก าหนด
กฎหมายขึน้มาเป็นกติกาท่ีต้องยึดถือร่วมกันในสังคม เพ่ือให้สงัคมเกิดความเรียบร้อย จนมาถึง 
การศึกษานโยบายสาธารณะของโทมัส อาร์ดาย ศาสตราจารย์ด้าน จาก มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
ฟลอริดา นิยามความหมายของนโยบายสาธารณะไว้สัน้ๆว่า สิ่งท่ีรัฐหรือผู้ มีอ านาจในการก าหนด
นโยบายเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า (สมพร เฟ่ืองจันทร์, 2552, น.3-4) ซึ่งสิ่งท่ีรัฐเลือกท่ีจะ
กระท าในทกุ ๆ สงัคม เพื่อก าหนดระเบียบ จดัระเบียบสงัคมพืน้ฐาน คือ กฎหมาย ซึง่สอดคล้องกบั
การให้ค านิยามความหมายของนโยบายสาธารณะของซาบาเทียร์และแมสมาเนียน ท่ียอมรับว่า 
นโยบายสาธารณะคือกฎหมาย และกฎหมายคือนโยบายสาธารณะ (พิธินยั ไชยแสงสขุกลุ, 2539, 
น.14-15) แสดงให้เห็นวา่ มนษุย์มีการก าหนดนโยบายสาธารณะผ่านกฎเกณฑ์กฎหมายตา่ง ๆ นบั
พนัปี ก่อนมีทฤษฎีนโยบายสาธารณะ  

กฎหมายบทหนึ่งท่ีบงัคบัใช้ในประเทศไทยตัง้แต่อดีต คือ กฎหมายควบคุมการปลอม
แปลงเงินตราโดยมีก าหนดโทษเอาผิดผู้ ปลอมแปลงเงินตราไว้อย่างชัดเจน ลักษณะอาญา 
กฎหมายอาญาในส่วนปราบปรามพดด้วงปลอม บงัคบัใช้แก่ผู้ท าเงินปลอม โดยระบไุว้ในกฎหมาย
ตราสามดวง โดยในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้มีการระบลุงในกฎหมายตราสามดวง ตอ่มาได้มี
การพัฒนากฎหมายดงักล่าวมาเป็น พระราชบญัญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 รวมถึงการควบคมุการ
ปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ เน่ืองจากปัญหาการปลอมแปลงมีการระบาดมาอย่างยาวนาน 
นบัตัง้แต่ประเทศไทยยงัไม่มีการใช้เหรียญกษาปณ์ในรูปแบบเหรียญแบน แต่เดิมประเทศไทยใช้ 
เงินพดด้วง เป็นวัตถุส่ือกลางแลกเปล่ียนค้าขาย ตัง้แต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา จนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3 ได้มีพระราชด าริให้
จดัสร้างเหรียญกษาปณ์ขึน้ครัง้แรก แตม่ิได้จดัสร้างเหรียญกษาปณ์ดงักลา่ว เน่ืองจากรูปแบบของ
เหรียญไม่ทรงโปรดในรูปแบบจึงมิได้ออกใช้ (อรรณพ แก้วปทุมทิพย์, 2561, น.13) อย่างไรก็ตาม 
สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 4 ประเทศไทยได้ท าสนธิสญัญาเบาว์ริงกับ
ประเทศองักฤษและชาติอ่ืนๆ ส่งผลให้ประเทศไทยในขณะนัน้ต้องยกเลิกระบบการค้าแบบผกูขาด 
โดยพระคลังสินค้าเปล่ียนแปลงมาเป็นการท าการค้าโดย เสรีอีกทัง้  ระบบเงินตรามีการ
เปล่ียนแปลงเช่นกัน เน่ืองจากเงินพดด้วงสามารถปลอมแปลงได้ง่ายและไม่เป็นมาตรฐานตาม
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แบบตะวนัตก ดงันัน้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 4 ได้พระราชด าริให้จดัสร้าง
เหรียญกษาปณ์ขึน้ครัง้แรก และมีการใช้เหรียญกษาปณ์นบัตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั  

เม่ือเงินตราเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีพมากเพียงใด ความต้องการของผู้ ท่ีต้องการ
เงินตรามากขึน้เพียงนัน้ ทัง้นี ้เหรียญกษาปณ์มีการพฒันาและเปล่ียนแปลงรูปแบบหลายครัง้  แต่
ยงัคงพบปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ด้วยเช่นกัน โดยปัญหาการปลอมแปลงเหรียญ
กษาปณ์นัน้ มีมาอย่างยาวนานนบัตัง้แตป่ระเทศไทยยงัคงใช้เงินพดด้วง รูปแบบการปลอมแปลง 
เรียกว่า การท าเงินพราง หรือ เงินแดง กล่าวคือ การปลอมแปลงเงินพดด้วงจากการน าเอา
โลหะทองแดงมาชุบเงิน เม่ือมีการปลอมแปลงย่อมมีบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิด มีบทลงโทษ
ตัง้แต ่ตดัมือ ตดันิว้ และเฆ่ียนผู้กระท าผิด (การปลอมเสียอย่าให้ท าการปลอมเงินได้อีก หรือ บาง
ทีถ้ามีพระเมตตาอาจลดอาญาเหลือเพียงเฆ่ียนและจองจ าและให้ช่วยงานช่างเงินหลวงตอ่ ) (ตุย๋, 
2515, น.1-3) ซึง่ได้ระบไุว้ใน กฎหมายตราสามดวงอยา่งชดัเจน 

ทัง้นี ้พบว่าแนวทางการก าหนดนโยบายสาธารณะในประเด็นเก่ียวกับการควบคมุการ
ปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ของประเทศไทย ถูกควบคมุผ่านหลวง คือเป็นแบบชนชัน้น า (Elite) 
โดยควบคุมจากส่วนกลาง จากกฎหมายตราสามดวง จนกระทั่งราชส านักผู้ มีอ านาจก าหนด
นโยบายต้องปรับตวั แตเ่ดิมไทยมีการใช้ระบบพระคลงัสินค้าในการท าหน้าท่ีดแูลเร่ืองการติดต่อ
ค้าขายกับชาติตะวนัตก โดยเก็บภาษีจากความกว้างของปากเรือ เรียกว่า “ภาษีปากเรือ” ซึ่งถือ
เป็นการด าเนินการค้าแบบพาณิชย์นิยม  

การขยายตวัของจกัรวรรดิองักฤษ สนธิสญัญาทางการค้ากับตะวนัตกจากฉบบัเดิม คือ 
สนธิสญัญาเบอร์น่ี (Burney Treaty) ท่ีก าหนดเก็บภาษีจากภาษีปากเรือและด าเนินนโยบายด้วย
ระบบพระคลังสินค้า โดยพระคลังสินค้า เป็นหน่วยงานท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีเก่ียวกับการค้าขาย ท า
หน้าท่ีควบคุมสินค้าขาเข้าและขาออก ตลอดจนการเลือกซือ้สินค้าท่ีทางราชการต้องการ หรือ
สินค้าผูกขาด (สินค้าท่ีทางราชการต้องการและคิดว่ามีอนัตราย หากพ่อค้าจะท าการซือ้ขายกัน
โดยตรง) ได้แก่ อาวธุ กระสนุปืน  และควบคมุก าหนดสินค้าต้องห้าม (สินค้าท่ีหายากและมีราคา
แพง ราษฎรต้องน ามาขายให้แก่ทางราชการ) ได้แก่ งาช้าง รังนก ฝาง กฤษณา พระคลงัสินค้าเป็น
หน่วยงานการค้าแบบผูกขาด จึงได้ผลก าไรมาก ซึ่งเป็นการค้าแบบพาณิชย์นิยม อย่างไรก็ตาม 
การท าสนธิสญัญาฉบบัดงักล่าวกลบัสร้างความไม่พอใจอยา่งมากให้แก่ ประเทศอาณานิคมอย่าง
ประเทศองักฤษ เพราะไม่สามารถยกเลิกระบบพระคลงัสินค้าซึ่งเป็นระบบผกูขาดได้ ท าให้องักฤษ
พยายามด าเนินการแก้ไขสนธิสญัญาฉบบันีอี้กหลายครัง้ โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกับการค้า
และการจดัเก็บภาษี  
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 ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 สยามตระหนักถึงภัย
คกุคามท่ีก าลงัถาโถมเข้ามา เม่ือประเทศจีนภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิงต้องเผชิญกบัภาวะ
สงครามฝ่ินกบัองักฤษ และพ่ายแพ้ในท่ีสุดจนต้องยอมลงนามใน “สนธิสญัญานานกิง” ท าให้เสีย
อธิปไตยในเกาะฮ่องกงให้แก่องักฤษ และยงัต้องเปิดตลาดเสรี ให้ตะวนัตกค้าขาย สิ่งท่ีเกิดขึน้กับ
จีนนัน้ท าให้สยามได้รับบทเรียนท่ีส าคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากจีนพยายามกีดกนัการค้าขายและ
ไม่ยอมเปิดประเทศติดต่อสมัพนัธ์กับชาวตะวนัตก จนน ามาสู่การเกิดสงครามและความพ่ายแพ้
ของจีน นอกจากจีนแล้ว ราชส านักอังวะ หรือ พม่าก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนอันส าคัญของสยาม
เช่นกัน ด้วยเหตนีุส้ยามจึงมีการปรับตวัเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของระเบียบโลกใน
ช่วงเวลาดังกล่าว  รัชกาลท่ี 4 จึงทรงเห็นถึงความจ าเป็นท่ีต้องแก้ไขสนธิสัญญาทางการค้าท่ี
ตะวนัตกเสียเปรียบให้กลายเป็นตลาดเสรี ทรงเล็งเห็นว่าควรแก้ไขสัญญาทางการค้าและยอม
เสียเปรียบทางการค้าเพ่ือแลกกบัอธิปไตยของชาติ ดีกว่าท่ีจะใช้สนธิสญัญาทางการค้าแบบเดิมท่ี
สร้างความไมพ่อใจให้แก่ ชาวตะวนัตกจนเป็นชนวนเหตใุห้เสียอธิปไตยได้ จึงมีการท าสนธิสญัญา
ฉบบัใหม่ท่ีเรียกวา่ “สนธิสญัญาเบาวร่ิง (Bowring Treaty)” โดยมีตวัแทนจากจกัรวรรดอิงักฤษ คือ 
เซอร์ จอห์น เบาวริง Sir John Bowring, (1792-1872 ) ผู้ เป็นตวัแทนจกัรวรรดอิงักฤษในการบงัคบั
ให้ ในสนธิสัญญามีการระบุอัตราภาษีใหม่ เปล่ียนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมปากเรือมาเป็น 
"ภาษีร้อยชกัสาม" ทตูองักฤษเดินทางเข้ามายังกรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ. 2368 เพ่ือเจรจาปัญหา
ทางการเมืองและการค้า ในด้านการค้า รัฐบาลองักฤษประสงค์ขอเปิดสมัพนัธไมตรีทางการค้ากบั
สยาม และขอความสะดวกในการค้าได้โดยเสรี การเจรจาได้เป็นผลส าเร็จเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 
พ.ศ. 2369 และมีการลงนามในสนธิสญัญากนั การเกิดการค้าเสรีท าให้ไทยเปล่ียนจากการใช้เงิน
พดด้วงมาใช้เหรียญกษาปณ์ และในสมัยรัชกาลท่ี 5 ได้ยกเลิกกฎหมายตราสามดวง และ
พฒันาการศาลให้ทนัสมยัยิ่งขึน้ เน่ืองจากไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้กบัชาติตะวนัตก จึง
ปรับปรุงการศาลรวบรวมกฎหมายท่ีกระจัดกระจาย ไว้ในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127  
สว่นท่ี 5 วา่ด้วยความผิดท่ีกระท าให้เกิดภยนัตรายแก่บคุคลและทรัพย์สิน หมวดท่ี 5 ความผิดฐาน
ปลอมแปลงเงินตรา และปัจจบุนัเปล่ียนมาใช้ พระราชบญัญัติเงินตรา พ.ศ.2501 เพ่ือควบคมุการ
ปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ โดยมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบจากชนชัน้น ามาเป็นแบบสถาบัน  
ท่ีปกครองแบบถ่วงดลุย์อ านาจโดยผู้กระท าผิดจะต้องเข้าสู่กระบวนการยตุิธรรมผ่านฝ่ายตลุาการ 
ท่ีแยกออกมาจากนิตบิญัญัต ิและบริหาร ส่วนชนชัน้น าผู้ มีอ านาจก าหนดนโยบายในอดีตถกูจ ากดั
พระราชอ านาจลงภายใต้รัฐธรรมนญูตัง้แตก่ารอภิวฒัน์สยาม พ.ศ. 2475 
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ทัง้นี ้ในปัจจุบัน ยังพบเห็นสถานการณ์การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ี
ระลึก เพียงแต่ปัญหาการแพร่ระบาดของเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกมีการเปล่ียนแปลง
จากเพ่ือใช้เป็นเงินตราในระบบหมนุเวียน เปล่ียนมาเป็นเพ่ือการพาณิชย์และการจ าหน่ายเป็นของ
สะสม เน่ืองด้วยเหรียญกษาปณ์ยคุเก่ามีมลูคา่ท่ีสงูและคุ้มคา่แก่การปลอมแปลงเพ่ือจ าหนา่ยให้ผู้
เก็บสะสม ทัง้นี ้การปลอมแปลงเหรียญสร้างผลกระทบตอ่วงการผู้สะสมเหรียญกษาปณ์อยา่งมาก 
โดยแสดงจากราคาการประมูลเหรียญของตลาดงานประมูลท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย บริษัท 
เอือ้เสรีคอลเลคติง้ จ ากัด มีมูลค่าสูงถึง 34,826,454.15 บาท จากค่าเฉล่ีย 5 ปี ท่ีการประมูล
นบัตัง้แตมี่การประมลูครัง้แรกตัง้แต่ปี 2546-2559 แต่การประมูลเหรียญท่ีมีมลูคา่สงูท่ีสดุ เกิดขึน้
หลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร มลูคา่การประมลูสงูถึง 69,996,933.33 บาท (รายงานราคาประมลูเอือ้เสรี ,2559) 
ทัง้นี ้อนุมานจากมูลค่าการค้าของตลาดเอือ้เสรี ท่ีมีขนาดประมาณ 10% ของวงการเหรียญจาก
การประมาณการของ (วิทูรย์ เอือ้ติวงศ์, 2563) ท าให้เช่ือได้ว่ามูลค่าวงการเหรียญสะสมของ
ประเทศไทยอาจสงูถึง 3,000 ล้านบาท  

จากปัญหาท่ีกล่าวข้างต้น พบว่า ทางภาครัฐพยายามแก้ปัญหาการปลอมแปลงเงินตรา 
โดยการออกกฎหมายและมาตรการตา่ง ๆ เพ่ือควบคมุและแก้ไขปัญหา อยา่งเช่น พระราชบญัญัติ
เงินตรา พ.ศ. 2501 โดยส่วนใหญ่จะเป็นการก าหนดนโยบายในรูปแบบกฎหมายมาแก้ปัญหา
อย่างต่อเน่ือง นับตัง้แต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน โดยกฎหมายท่ีคุ้ มครองและ
ปอ้งกนัการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ คือ พระราชบญัญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 โดยแก้ไขเพิ่มเติม
ล่าสุด ในปี พ.ศ. 2558 แต่ไม่ครอบคลุมถึงเหรียญกษาปณ์ท่ีประกาศการเพิกถอนการใช้งานใน 
ราชกิจจานเุบกษาแล้ว  อีกทัง้ การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์หมนุเวียนในยคุปัจจบุนัเพ่ือใช้เป็น
เงินตรา ไม่คุ้มค่าเท่าการปลอมแปลงธนบัตร ซึ่งมีมูลค่าท่ีสูงกว่าและต้นทุนถูกกว่า อย่างไรก็ดี 
พระราชบญัญัตเิงินตรา ไม่คุ้มครองครอบคลมุถึงเหรียญท่ีระลึก ภาครัฐจึงไม่สามารถน ากฎหมาย
ดังกล่าว มาใช้ปราบปรามผู้ กระท าความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เน่ืองจากไม่มี
กฎหมายเฉพาะท่ีสามารถคุ้มครองครอบคลุมเหรียญท่ีถูกเพิกถอนการใช้งานและเหรียญท่ีระลึก 
การแก้ปัญหาดงักล่าว จึงมีเพียงต้องฟ้องร้องเอาผิดต่อศาล ฐานความผิดว่าด้วยการฉ้อโกง และ
ต้องพิสจูน์ตอ่ศาลให้ได้ว่าเหรียญนัน้เป็นเหรียญปลอม ซึ่งยากแก่การพิสจูน์และไมส่ามารถเอาผิด
ผู้ปลอมแปลงได้อย่างจริงจงั เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เพ่ือเป็นมรดกต่อไป 
และเป็นสิ่งท่ีสามารถบ่งบอกได้ถึงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยผ่านรูปแบบ 
ลวดลายบนเหรียญกษาปณ์  วตัถโุลหะท่ีใช้ท าเหรียญ อนัเป็นหลกัฐานชัน้ต้นท่ีชีใ้ห้เห็นถึงบริบท
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สถานการณ์ยุคนัน้ได้อย่างดี แต่ปัญหาของในการอนุรักษ์เหรียญกษาปณ์ คือ การปลอมแปลง
เหรียญในเชิงพาณิชย์ โดยการอปุโลกน์ การแตง่เร่ืองเล่า รวมทัง้ วตัถโุลหะผิดเพีย้นไปจากเหรียญ
กษาปณ์ท่ีเป็นของจริง ปัญหาดงักล่าว ส่งผลให้เกิดความเข้าใจตอ่ประวตัิศาสตร์เหรียญกษาปณ์
คลาดเคล่ือน 

การศกึษาครัง้นีมุ้่งศกึษาสถานการณ์การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึก
ของประเทศไทยในปัจจุบันว่ามีลักษณะอย่างไร หลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เหรียญรัชกาลท่ี 9 มีความต้องการของผู้ เก็บสะสมท่ีสูง และ
ราคาเพิ่มสูงขึน้หลายเท่าตวั ส่งผลให้การปลอมแปลงเหรียญดงักล่าวระบาดอย่างหนกั เป็นท่ีน่า
จบัตาและเฝา้ระวงัอยา่งมาก และมาศกึษาวา่ปัญหานีไ้ด้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด และ  ยงัมุ่ง
ศกึษาวา่ในปัจจบุนัมีแนวนโยบายแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึก
ในเชิงพาณิชย์อย่างไร รวมทัง้นโยบายและกฎหมายมาตรการท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาการปลอม
แปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกในเชิงพาณิชย์ดังกล่าวนัน้ มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องหรือไม่ต่อสถานการณ์ในปัจจุบนัหรือไม่ อย่างไร เพ่ือให้ผลการศึกษาวิเคราะห์ครัง้นี ้
สามารถน าไปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเป็นประโยชน์แก่แวดวงกษาปณ์วิทยาตอ่ไป 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย  
1.2.1 ศึกษาสถานการณ์การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกในเชิง

พาณิชย์ของประเทศไทย 
1.2.2 ศึกษานโยบายและมาตรการในการของรัฐในการแก้ไขปัญหาการปลอมแปลง

เหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึในเชิงพาณิชย์ 
1.2.3 ศกึษาความเหมาะสมสอดคล้องของนโยบายและมาตรการต่อสถานการณ์ปัญหา

ท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกในท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั 

1.3 ขอบเขตงานวิจัย 
ขอบเขตงานวิจยัชิน้นีผู้้ศกึษาได้แบง่ขอบเขตงานวิจยัออกเป็น 3 ด้านดงันี ้
1.3.1 ขอบเขตการวิจัยด้านเนือ้หา / ประเดน็ในการศึกษา 

งานวิจยัชิน้นีมี้ประเดน็ในการศกึษา 3 ประเดน็หลกั ได้แก่ 
(1) สถานการณ์ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกในเชิง

พาณิชย์ ใน 4 ลกัษณะ ได้แก่ 
(1.1) การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์หมนุเวียน 



  6 

(1.2) การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์เพ่ือจ าหนา่ยเป็นสิ่งสะสม 
(1.3) การดดัแปลงเหรียญเพ่ือเพิ่มมลูคา่ 
(1.4) เหรียญสัง่ท าจากโรงกษาปณ์ (Made To Order : MTO) 

(2) นโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และ
เหรียญท่ีระลึกในเชิงพาณิชย์ โดยพิจารณาจากนโยบายท่ีก ากับควบคมุโดยรัฐ ทัง้มาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการทางการบริหาร และนโยบายท่ีก ากบัโดยหนว่ยงานท่ีไมใ่ชรั่ฐ  

(3) ความเหมาะสมของนโยบายในการแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์
และเหรียญท่ีระลกึในเชิงพาณิชย์ 

 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
กลุ่มเปา้หมายในการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่ม ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (stake holder) ท่ี

เก่ียวข้องหรือได้รับผลกระทบจากปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึในเชิงพาณิชย์ ซึ่ง
เป็นผู้ ท่ีสามารถให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของกฎหมายในการเอาผิดผู้ ต่อผู้ ปลอมแปลง
เหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึในเชิงพาณิชย์ได้ ประกอบด้วย 

1) กลุม่เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
2) กลุม่ผู้ ค้าเหรียญกษาปณ์ 
3) กลุม่ผู้แทนสมาคมทางกษาปณ์วิทยาและนกัสะสมเหรียญ 

1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา 
ขอบเขตด้านเวลาในการศึกษาในช่วง เวลาการบังคับใช้กฎหมาย ท่ีอยู่ ใน

พระราชบญัญัติเงินตราฉบบัปัจจุบนั พ.ศ. 2501 รวมถึงตวักฎหมายท่ีแก้ไขใหม่เพิ่มเติมด้วยใน
ปัจจุบันล่าสุดปี พ.ศ. 2558  โดยเน้นสมัยรัชกาลท่ี 9 เป็นหลัก นับช่วงรัชกาลจาก พ.ศ. 2515 
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสมัยรัชกาลท่ี 9 เป็นสมัยเปล่ียนผ่านสู่การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และ
เหรียญท่ีระลึกในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง และมีการก่อตัง้สมาคมเหรียญกษาปณ์แหง่ประเทศไทย
ขึน้ครัง้แรกในปีดงักล่าว เป็นสมาคมกษาปณ์วิทยาสมาคมแรกท่ี เป็นกลุ่มผลประโยชน์เก่ียวกับ
เหรียญกษาปณ์ของประเทศไทย เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก อีกทัง้เป็นการอนรัุกษ์เหรียญ
กษาปณ์ไทย 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลจากการงานวิจยัน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงหรือ

น าไปปรับปรุงในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ในอนาคตเพ่ือเป็นให้ประโยชน์แก่การอนุรักษ์เหรียญไทยทัง้
เหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึไทยเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
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1.5 นิยามศัพท์ 
เหรียญกษาปณ์ หมายถึง เงินตราท่ีท าด้วยโลหะซึ่งมีค่าในตวัเอง จึงไม่จ าเป็นต้องมี

เงินทนุส ารองเงินตราเหมือนกบัธนบตัรสามารถใช้ช าระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย เหรียญกษาปณ์นัน้ มี
ด้วยกนั 2 ประเภท คือ เหรียญกษาปณ์หมนุเวียน และ เหรียญกษาปณ์-ท่ีระลกึ 

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน หมายถึง เหรียญกษาปณ์ท่ีผลิตออกใช้หมุนเวียนตาม
ปีงบประมาณแตล่ะปีไมไ่ด้ผลิตเป็นวาระพิเศษแตอ่ยา่งใด 

เหรียญกษาปณ์เพื่อจ าหน่ายเป็นสิ่งสะสม  หมายถึง การปลอมเหรียญท่ีระลึกหรือ
ปลอมเหรียญท่ีถูกยกเลิกการใช้งานแล้วซึ่งไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตามกฎมายจึงไม่เข้าข่ายท่ี
กฎหมายเงินตราจะคุ้มครอง 

เหรียญดัดแปลงเพ่ือเพิ่มมูลค่า หมายถึง การดดัแปลงเหรียญให้ผิดแปลกไปจากเดิม
เพ่ือเพิ่มมลูคา่โดยท าจากเหรียญแท้ๆ มีต้นทนุถกูกวา่แถมแยบยลกวา่อีกด้วย 

เหรียญส่ังท าจากโรงกษาปณ์ MTO (made to order) หมายถึง การปลอมแปลงนีไ้ม่
อาจเรียกว่าของปลอมเพราะผลิตจากแม่ตราแท้ๆ จากโรงกษาปณ์และใช้เคร่ืองจกัรในโรงกษาปณ์
ท าเพียงแตผ่ิดรูปแบบชนิดโลหะผิดพิมพ์ จงึถือวา่ผิดพระราชบญัญตัเิงินตรา 

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก หมายถึง เหรียญกษาปณ์ท่ีผลิตในวาระส าคญัเพ่ือเป็นท่ีระลึก
มีราคาหน้าเหรียญและใช้ช าระหนีไ้ด้ตามกฎหมายเหมือนเหรียญกษาปณ์หมนุเวียน  

เหรียญที่ระลึก หมายถึง เหรียญท่ีออกในวาระพระราชพิธีส าคญัตา่งๆซึ่งจะไม่มีราคา
หน้าเหรียญและไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย 

การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์  หมายถึง การท าเลียนแบบเหรียญกษาปณ์หรือ
เหรียญท่ีระลกึให้เข้าใจวา่เป็นของแท้หรือการดดัแปลงให้เข้าใจวา่เป็นรุ่นท่ีหายาก   

การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์เชิงพาณิชย์  หมายถึง การปลอมแปลงเหรียญ
กษาปณ์ ในอดีตปลอมแปลงเพ่ือใช้หมุนเวียนในท้องตลาดแตปั่จจบุนันัน้ ตลาดการสะสมเหรียญ
ได้ขยายตวัขึน้จงึมีการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์เพ่ือจ าหนา่ยเชิงพาณิชย์ 

 มาตรการทางกฎหมาย หมายถึง การบงัคบัใช้กฎหมายซึ่งมีสภาพบงัคบัมีบทลงโทษ 
และมีการเอาผิด หรืออาจไม่ก าหนดโทษไว้ แต่ก าหนดไว้ว่าใครจะต้องท าอะไร อาจจะบญัญัติไว้
เพ่ือเป็นการสง่เสริมหรืออ านวยความสะดวกหรือควบคมุในเร่ืองท่ีเก่ียวกฎหมายนัน้ ๆ  

มาตรการทางการบริหาร การก ากบัดแูลกนัเองในหน่วยงานราชการด้วยแผนนโยบาย
อ่ืนๆท่ีไม่ใช่กฎหมายมุ่งเน้นการก าหนดข้อจ ากัดเก่ียวกับพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลและกลุ่ม
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บุคคล จะก่อให้เกิดผลเก่ียวกับความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ และจะมีลักษณะจ ากัดการใช้
ประโยชน์ของประชาชนบางกลุม่  

นโยบายที่ก ากับควบคุมโดยหน่วยงานที่ ไม่ใช่รัฐ คล้ายกับนโยบายมุ่งเน้นการ
ควบคมุก ากบัโดยรัฐ แตท่ี่ตา่งกนัคือนโยบายมุ่งเน้นการควบคมุก ากบัตนเองจะมี ลกัษณะของการ
สง่เสริมการปกปอ้งผลประโยชน์ และความรับผิดชอบของกลุม่ตน  

ความเหมาะสมนโยบาย วัดจากความสอดคล้องระหว่างสถานการณ์ปัญหากับ
ลกัษณะนโยบายท่ีบงัคบัใช้รวมถึงผลการน าไปปฏิบตัิว่าสามารถควบคมุสถานการณ์ได้มากน้อย
เพียงใด 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

งานวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษา “แนวทางการปอ้งกนัการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และ
เหรียญท่ีระลีกในเชิงพาณิชย์” ผู้วิจยัได้ศกึษาเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องโดยน าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

2.1 การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ 
2.1.1 พฒันาการของเหรียญกษาปณ์ในประเทศไทย 
2.1.2 ลกัษณะการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ของไทย 
2.1.3  ลกัษณะการลงโทษการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ของไทย 

2.2 แนวคดิทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 
2.2.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
2.2.2 การก าหนดนโยบายสาธารณะ 
2.2.3 รูปแบบของนโยบายสาธารณะ 
2.2.4 ลกัษณะการวิเคราะห์นโยบาย 

2.3 งานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
2.4 กรอบแนวคดิการวิจยั  

2.1 การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ 
2.1.1 พัฒนาการของเหรียญกษาปณ์ในประเทศไทย 

เหรียญกษาปณ์ของประเทศไทยมีประวตัิความเป็นมาท่ียาวนาน หากย้อนไปตัง้แต่
สมัยรัฐจารีตในแถบดินแดนสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) มีการใช้เงินตราเป็นวัตถุส่ือกลางในการ
แลกเปล่ียนค้าขายมาอย่างยาวนาน ดงัจะเห็นได้จากการพบเหรียญเงินสมยัรัฐฟูนนั (รัฐแรกของ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีรุ่งเรืองอยู่ระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 1-6) และสมยัรัฐทวารวดี (ประมาณ
คริสต์ศตวรรษท่ี 7) (เกรียงไกร หิรัญพนัธุ์ทิพย์, 2561, น.5) 

นบัตัง้แตส่มยัสโุขทยัจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประเทศไทยใช้เงินพดด้วง เป็น
วตัถุส่ือกลางแลกเปล่ียนค้าขาย ในขณะนัน้ เมืองประเทศราช หวัเมืองต่าง ๆ ของประเทศไทย มี
การเงินใช้ในรูปแบบของตนเอง อาทิ อาณาจกัรล้านช้าง เรียกวา่ เงินฮ้อย เงินลาด ส่วนอาณาจกัร
ล้านนาโบราณ เรียกว่า เงินท๊อก เงินเจียง ใช้เป็นวัตถุส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเช่นเดียวกัน 
(ก่อนท่ีอาณาจักรล้านนา จะเปล่ียนแปลงสกุลเงินตราจากการน าเอาเหรียญเงินรูปีของบริติช
อินเดียมาใช้แทนเงินท๊อก เงินเจียง) ในส่วนของประเทศไทย ได้น าเหรียญกษาปณ์ในลกัษณะทรง
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แบนมาใช้เป็นครัง้แรก โดยเร่ิมจากพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 
3 ให้มีการจดัสร้างเหรียญกษาปณ์ขึน้แต่รูปแบบของเหรียญไม่เป็นท่ีทรงโปรด เน่ืองจากรูปแบบ
เหมือนกับเหรียญทองแดงท่ีมีใช้ในเกาะศรีลงักาในขณะนัน้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณา
นิคมองักฤษอย่างไรก็ตามสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 4 เศรษฐกิจของ
โลกในขณะนัน้มีรูปแบบเป็นทุนนิยมเสรี โดยต้องติดตอ่ท าการค้าขายกับต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ 
(ตุ๋ย, 2515) จากเดิมตัง้แต่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ระบบการค้าขายของประเทศขึน้อยู่กับพระ
คลงัสินค้าในการท าหน้าท่ีดแูลการตดิตอ่ค้าขายกบัชาตติะวนัตก โดยเก็บภาษีจากความกว้างของ
ปากเรือ เรียกว่า “ภาษีปากเรือ” ซึ่งถือเป็นการด าเนินการค้าแบบพาณิชย์นิยม ซึ่งพอเข้าสู่สมัย
รัชกาลท่ี 4 ท าสนธิสญัญาเบาว์ริง ประเทศไทยจ าเป็นต้องเปิดเสรีทางการค้าให้กับชาติตะวนัตก 
(ภารดี มหาขนัธ์, 2526) ส่งผลให้มีการเปล่ียนรูปแบบเงินตราและมีการใช้เหรียญแบนขึน้ครัง้แรก
ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ลกัษณะของเหรียญกษาปณ์เป็นเพียงการน าแผ่นโลหะมาตดัเป็นแผ่นกลม ๆ 
แ ล้ ว ต อ ก ต ราพ ระ แ ส งจั ก รกั บ ต ร า ม ง กุ ฎ ท่ี ตี ล ง บ น พ ด ด้ ว ง  แ ล ะ น า เห รี ยญ น ก 
แมกซิโกมาเผาไฟและตอกตราพดด้วงเท่านัน้ แต่หลงัจากนัน้เทคโนโลยีการผลิตเหรียญกษาปณ์
ของประเทศไทยได้รับการเอือ้เฟื้อเคร่ืองจกัรชุดแรกจากประเทศองักฤษ ตีเหรียญเงินได้จ านวน
หนึ่ง เรียกว่า เหรียญบรรณาการ และต่อมาได้จดัตัง้โรงกษาปณ์แห่งแรกขึน้ผลิตเหรียญใช้จ่าย
หมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 เบีย้ดอกบวั (พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 3 ให้จดัสร้างเหรียญ
กษาปณ์ แตรู่ปแบบของเหรียญไมเ่ป็นท่ีทรงโปรด) ในรูปเป็นแบบท่ีหายากท่ีสดุพบเพียงเหรียญ

เดียวในโลกเป็นภาษามลาย ูปกติ จะเป็น อกัษรภาษาไทยเขียนวา่ เมืองไท 
 

ท่ีมา : (บริษัทเอือ้เสรีคอเลคติง้จ ากดั, 2018a อ้างถึงใน (http://www.eurseree.com/) 
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ภาพประกอบ 2 เหรียญนกแมกซิโก ราคา 8 เรียล ตอกตรามงกฎุ พระแสงจกัร ใช้ในระยะเวลา 
สัน้ ๆ 3 อนั 5 บาท โดยน าเหรียญไปเผาไฟแล้วน ามาตอกตรา 

ท่ีมา : (บริษัทเอือ้เสรีคอเลคติง้จ ากดั, 2018b อ้างถึงใน (http://www.eurseree.com/) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 3 เหรียญกษาปณ์ไทยชดุแรกท่ีตีขึน้ในประเทศไทยจากเคร่ืองจกัรท่ีได้รับมาจาก
สมเดจ็พระนางเจ้าวิคตอเรียแหง่จกัรวรรดอิงักฤษ เรียกว่า เหรียญบรรณาการ  

ในภาพเป็นเหรียญบรรณาการขนาดบาท 

ท่ีมา : (Ronachai, 2012)  
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จากการท าและใช้เหรียญกษาปณ์ในแต่ละยุคสมัย เกิดการปลอมแปลงเหรียญ
กษาปณ์ขึน้ ทัง้เพ่ือสะสมและในเชิงพาณิชย์ ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายโดยการปลอมแปลง
เหรียญกษาปณ์คือการการปลอมแปลงเหรียญท่ีมีมลูคา่สงูกวา่มลูคา่โลหะตอนนัน้โดยในไทยอาจ
โกงโลหะเงินจากช่างท าเงินหรือท าในลักษณะเงินพรางเงินแดง ซึง่มีปรากฏในจดหมายเหตรุายวนั
เร่ืองความผิดการปลอมแปลงเงินตรา ในช่วงปลายรัชสมยัรัชกาลท่ี 5 ยงัมีการใช้เงินพดด้วงปนกบั
เหรียญกษาปณ์อยู่ ในยุคนีย้ังใช้หน่วยเงินแบบเก่าท าให้ยากแก่การค านวณ ดงันัน้ พระองค์จึง
ประกาศใช้หน่วยสตางค์และน ามาสู่การยกเลิกเงินพดด้วงท่ีใช้ควบคู่เหรียญกษาปณ์กนัไป ในการ
หมนุเวียนในการปลอมแปลงเหรียญเป็นอาชญากรรมท่ีมีท ามานานหลายพนัปี โดยเหรียญปลอม
ในยุคนัน้ท่ีถูกค้นพบเป็นเหรียญท่ีตัง้ใจปลอมให้เข้าใจว่าเป็นเหรียญทองโดยน าปรอทมาท าให้
ทองค าละลายและมีชัน้ของทองค าอยู่บนแม่ตราปลอม จากนัน้ก็ตีเหรียญด้วยเหรียญตวัเปล่า
ปลอมลงไปคล้าย ๆ การท ากะไหล่แบบโบราณของช่างทองไทยโดยจะน าทองค ามาผสมกบัปรอท 
จะท าให้ทองค ายุ่ยกลายสภาพไปจากของแข็ง แล้วน าไปเคลือบบนผิวของโลหะท่ีจะกะไหล่ แล้ว
เอาหวัเป่าไฟ เป่าไลส่ารปรอท เพ่ือให้ทองค าไปตดิกบัผิวของโลหะ หรือการปลอมเหรียญแบบสอด
ไส้ทองแดงสอดไส้เงิน clad layer แบบเหรียญ 5 บาทไทย สงัเกตท่ีขอบจะเป็นทองแดง 

2.1.2 ลักษณะการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ของไทย 
เน่ืองจากมนษุยชาตไิด้สืบทอดวิวฒันาการในการซือ้ขายแลกเปล่ียนจากสมยัโบราณ

นบัพนัปี เร่ิมจากการใช้ระบบแลกเปล่ียนสินค้าหรือสิ่งของท่ีจ าเป็นในการยงัชีพระหว่างบคุคลหรือ
ระหว่างชุมชมแบบต่างตอบแทนท่ีเรียกกันว่า Bater System จนในเวลาต่อมามนุษย์เร่ิมคิดค้น
วิธีการ ใหม่ท่ีจะก่อให้เกิดความสะดวก กล่องตวัและน่าเช่ือถือในการซือ้ขายแลกเปล่ียน โดยใช้
ส่ือกลางคือ "เงินตรา" เร่ิมจากการเสาะแสวงหาวตัถตุา่งๆ จากธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย ซึ่งเรียก
กนัว่า "เบีย้" จนถึงขัน้การน าโลหะต่าง ๆ มาผลิตเป็นเหรียญกษาปณ์เพ่ือใช้แทนเงินแบบอ่ืน ๆ ท่ี
ผา่นมาประเทศไทยก็มีประวตัศิาสตร์เก่ียวกบัระบบเงินตราท่ีใช้สอยในระบบเศรษฐกิจเชน่เดียวกบั
สากลประเทศ นัน้คือ เร่ิมจากการใช้เปลือกหอย และวตัถุอ่ืน ๆ แล้วมีวิวัฒนาการมาจนถึงสมัย
อยธุยาซึ่งใช้ "เงินพดด้วง" (Bullet coin) เป็นส่ือกลาง เงินพดด้วงในสมยันีมี้ตราประทบั 2 แบบ คือ 
ตราแผ่นดินซึ่งประทบัตราเป็นรูปจกัร และตราประจ ารัชกาลซึ่งประทบัตราเป็นรูปสงัข์ บ้างหรือรูป
ตรีบ้าง ส่วนในสมยัรัตนโกสินทร์ก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 
ส าหรับการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ ซึง่มีมาอย่างยาวนานนบัตัง้แตป่ระเทศไทยยงัคงใช้เงินพด
ด้วงรูปแบบการปลอมแปลง เรียกว่า การท าเงินพราง หรือ เงินแดง กล่าวคือ การปลอมแปลงเงิน
พดด้วงจากการน าเอาโลหะทองแดงมาชุบเงิน จนมาถึงสถานการณ์การการระบาดของเหรียญ
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ปลอมในปัจจุบัน ซึ่งนับการศึกษาตัง้แต่ก่อตัง้สมาคมเหรียญกษาปณ์เป็นต้นมา ในขอบข่าย
กฎหมายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดลกัษณะ 7 ความผิดเก่ียวกบัการปลอมและการ
แปลง หมวด 1 ความผิดเก่ียวกบัเงินตราตอ่ผู้ละเมิดพระราชบญัญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 มาตรา 9  
ส าหรับเหรียญกษาปณ์ท่ีหมุนเวียนในท้องตลาดนัน้รุ่นท่ีพบปลอมแปลงปี พ.ศ. ล่าสุดท่ีมีการ
ปลอมแปลง คือปี พ.ศ. 2550 โดยเร่ิมพบเหรียญปลอมมาตัง้แต่ปี 2532 ส าหรับเหรียญกษาปณ์
รัชกาลท่ี 9 แบบรองสุดท้าย (บุญชอบ ธีรปัญญาธรรม และ คณะ, ม.ป.ป.)ส่วนเหรียญท่ีระลึกพบ
การปลอมแปลงเข็มถวายพระเพลิงและเหรียญ 7 ซม. ถวายพระเพลิงพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช ส่วนเหรียญกษาปณ์รัชกาลท่ี 5 พบการระบาดของเหรียญช้างสามเศียร รศ. 
127 (เหรียญหนวด) ซึง่เป็นเหรียญกษาปณ์ท่ีมีคนปลอมแปลงเยอะตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนั 

จากวารสาร สารกองเคร่ืองราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์ (2541) เขียนโดยกอง
เคร่ืองราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์  ได้ จ าแนกการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์  ตาม
วตัถปุระสงค์การปลอมแปลงเป็น 2 ประเภทได้แก่   

(1) การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์เพ่ือใช้งานในระบบเศรษฐกิจ กลา่วคือ ตัง้แต ่
พ.ศ. 2403 จึงได้มีการผลิตเหรียญกษาปณ์แบนตามแบบสากลนิยมขึน้เป็นครัง้แรก โดยใช้คร่ืองตี
ตราหรียญซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียแห่งสหราชอาณาจกัร ส่งมาถวายในหลวงรัชกาลท่ี 4 
เหรียญกษาปณ์ท่ีผลิตขึน้นีมี้ตราพระมหามงกุฎกบัฉัตร มี 4 ชนิดราคา ได้แก่ หนึ่งบาท สองสลึง, 
หนึ่งสลึง เฟือ้งและเหรียญทองค า เหรียญทองค าทศ พิศ พดัดงึส์ ส่วน เงินพดด้วงก็ยงัคงใช้อยู่แต่
หยุดผลิตเพิ่มตัง้แต่นัน้มา และในรัชกาลนีเ้องก็ยงัได้มีการผลิตหรียญ"อฐั" และ "โสพส" จากดีบุก
ออกมาใช้แทนเงินพดด้วง 

ด้วยในชว่งคาบเก่ียวระหวา่งปลายรัชกาลท่ี 4 และต้นรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 ได้เกิดปัญหาวิกฤตในการออกใช้เหรียญกษาปณ์ขึน้เป็นครัง้
แรก เน่ืองจากได้มีชาวจีนคิดท าเหรียญกษาปณ์ปลอม ประเภท อฐัและโสฬส จากหวัเมืองปักษ์ใต้ 
แล้วน ามาเผยแพร่ใช้ในพระนคร ท าให้ประชาชนเกิดความสบัสนในการแยกแยะเหรียญแท้และ
เหรียญปลอม จึงไม่ขอรับเหรียญดีบกุในการแลกเปล่ียน ท าให้เหตกุารณ์ป่ันป่วนรุนแรงจนตลาด
แทบจะต้องหยุดการซือ้ขาย ในท่ีสุด ในปี พ.ศ. 2411 รัฐบาลจึงตดัสินใจถอนคืนเหรียญกษาปณ์
ทัง้ชนิดทองแดงและดีบุกจากท้องตลาดจากนัน้มาจนถึงรัชกาลปัจจุบนั ได้มีการถอนคืนเหรียญ
กษาปณ์ อนัมีสาเหตุจากการท่ีมีเหรียญปลอมในระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญัอีกครัง้ในปี พ.ศ.2521 
ครัง้นีเ้ป็นการถอนคืนเหรียญกษาปณ์เหล่ียมโลหะทองแดงผสมนิกเกิล หรือท่ีเรียกว่า คิวโปร
นิกเกิล ชนิดราคา 5 บาท ซึ่งต่อมากรมธนารักษ์ได้เปล่ียนการผลิตเหรียญชนิดราคาดงักล่าว เป็น
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การใช้โลหะคิวโปรนิกเกิล สอดไส้ทองแดง เพ่ือให้ยากต่อการปลอมแปลงตามหลักเกณฑ์ด้าน
โลหะวิทยาของการผลิตเหรียญท่ีควรใช้โลหะท่ีมีจุดหลอมเหลวสูงเพ่ือยากต่อการปลอมแปลงดงั
จะเห็นได้วา่ เม่ือใดท่ีมีเหรียญปลอมเข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจจ านวนมาก ยอ่มจะเกิดผล
กระทบอย่างรุนแรงตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจของชาติ รัฐบาลทกุประเทศจึงได้ให้ความส าคญั
ตอ่การป้องกันและปราบปรามผู้ผลิตเหรียญกษาปณ์ปลอมอย่างเต็มท่ี เพ่ือรักษาเสถียรภาพและ
ความนา่เช่ือถือของระบบการเงินของชาติในสายตาโลกไว้ อย่างไรก็ตาม การผลิตเหรียญกษาปณ์
ปลอมซึ่งมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานไม่แพ้การผลิตเหรียญกษาปณ์จริงก็ยงัคงมีปรากฏอยู่เสมอ 
นบัถอยหลังไปในยุคท่ีมีการผลิตเหรียญกษาปณ์รุ่นแรกของโลกในช่วงศตวรรษท่ี 17 เป็นต้นมา 
อาชีพปลอมแปลงเหรียญก็เข้ามามีบทบาทในทางลบอยู่แล้ว ในสมยันัน้มีผู้พบแม่แบบและเบ้า
หลอมโลหะส าหรับผลิตเหรียญโรมนัปลอมท่ี Haton Chesters ในสหราชอาณาจกัร แม้ว่าทางการ
จะได้ก าหนดโทษทณัฑ์ส าหรับนกัปลอมเหรียญอยา่งรุนแรง เช่น ในสมยัแรก ๆ ถึงขัน้ประหารชีวิต
ในยุคแองโกล-เซกซนัส์มีโทษตดัมือ ในยุคต่อมาในองักฤษมีโทษแขวนคอและในปัจจุบนัก็มีโทษ
จ าคุกหนัก มาตรการดังกล่าวเป็นไปในเชิงปราบปราม แต่ส าหรับในประเทศจีนเคยปรากฏว่า 
หลังจากท่ีรัฐต้องขบัเค่ียวกับนักปลอมแปลงเหรียญมาเป็นเวลานาน ต้องยอมอ่อนข้อหันมาใช้
มาตรการเชิงป้องกัน โดยการว่าจ้างนักปลอมแปลงเหรียญท่ีมีทักษะฝีมือสูงมาท างานในโรง
กษาปณ์ของรัฐแทนและยงัจงูใจด้วยเงินตอบแทนท่ีสงูลิ่วอีกด้วย ส่วนใหญ่การปลอมแปลงเหรียญ
จะมีวตัถปุระสงค์เพ่ือน ามาใช้หมนุเวียนในท้องตลาด 

(2) การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์เพ่ือสะสม กล่าวคือ เหรียญกษาปณ์ไม่
เพียงแตป่ลอมเพ่ือหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจเทา่นัน้มีนกัปลอมแปลงอีกประเภทหนึง่ซึง่หนัไปให้
ความสนใจแก่การปลอมแปลงเงินโบราณเพ่ือตบตานกัสะสมท่ีขาดประสบการณ์ในการแยกแยะ
การลอกเลียนแบบเงินโบราณมีมาตัง้แตส่มยัช่วงกลางศตวรรษท่ี 16 เหรียญปลอมในยุคเรอเนส
ซองส์เหล่านีมี้ช่ือเรียกกนัว่า พดูวนส์ (Puduan) เน่ืองจากมีการผลิตท่ีเมือง Pudua และเมืองอ่ืน ๆ 
ทางเหนือของประเทศอิตาลี และส่วนใหญ่เป็นผลงานของประติมากรฝีมือดีของอิตาลี ซึ่งบางคนก็
มีเจตนาดีในอนัท่ีจะสร้างความพึงพอใจแก่นกัสะสมในยุคนัน้ท่ีได้ครอบครอง "ชิน้งาน" ท่ีสะท้อน
ถึงประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมอนัถ า้คา่ของโรมนัการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ซึง่มีหลายระดบั 
ทัง้ท่ีใช้ทักษะฝีมืออย่างวิจิตรบรรจงหรือท าออกมาอย่างลวก ๆ สามารถสงัเกตหรือตรวจสอบได้
โดยง่าย โดยการปลอมต่างก็มีเทคนิควิธี ท่ีแตกต่างกันออกไป โดย Numismatic Guaranty 
Corporation ได้แบง่ประเภทออกเป็น 6 ประเภทดงันี ้
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(2.1) การปลอมแปลงด้วยการหล่อจากแม่พิมพ์ เป็นการปลอมแปลงด้วย
วิธีการหล่อมกัจะเป็นประเภทท่ีด้อยคณุภาพท่ีสดุของเทคนิคการปลอม พวกเขามกัจะใช้โลหะท่ีมี
คณุภาพต ่าเช่นตะกัว่ โดยพยายามท่ีท าขึน้เพ่ือจะหลอกลวงสะสมเป็นวิธีการท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ พวกเขา
มกัจะท าจากโลหะฐานและมักจะมีตะเข็บรอบขอบท่ีทัง้สองคร่ึงหนึ่งของแม่พิมพ์มาร่วมกัน เป็น
เม็ดเล็ก ๆ เป็นผดผิวไมเ่รียบ เหรียญปลอมเหลา่นีจ้ะมีเสียงทบึเม่ือตกกระทบ 

(2.2) การกัดเซาะโลหะด้วยตัวน าไฟฟ้า (Spark Erosion Counterfeits 
Machining) ใช้ในงานผลิตชิน้งานท่ีมีรูปร่างซบัซ้อนท่ีท าด้วยวิธีการตดัเฉือนทัว่ไปได้ยาก สามารถ
ตดัเฉือนชิน้งานท่ีผ่านการชุบแข็งมาแล้ว ใช้ผลิตส่วนเบ้าของแม่พิมพ์การตดัเฉือนโลหะจะใช้การ
กัดเซาะทางไฟฟ้ามีอิเล็กโทรดเป็นตวัน าไฟฟ้า โดยการปลอมเหรียญจะน าเหรียญจริงมาเป็นตวั
แบบแล้วน าโลหะชบุแข็งมากดัเซาะด้วยแมเ่หล็กไฟฟ้า จนได้ออกมาเป็นแมต่ราเหรียญปลอม 

(2.3) การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electrotypes) คือ กระบวนการผ่าน
กระแสไฟฟ้าเข้าไปในสารละลายเกลือของโลหะ (Metallic salts) แล้วท าให้อิออนบวกวิ่งมารับ
ประจไุฟฟ้าลบท่ีชิน้งาน ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นขัว้ลบ (Cathode) จงึท าให้เกิดเป็นชัน้ผิวบางของโลหะมา
เคลือบอยู่บนผิวด้านนอกของชิน้งานการชบุทองแดง นิกเกิล โครเมียม (Cu-Ni-Cr Plating) จดัอยู่
ในประเภทการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ดงัตวัอย่างการชุบทองแดง โดยใช้น า้ยาชุบคอปเปอร์ซลัเฟต 
(CuSO4) ตอ่ไปนีเ้ม่ือเอาสารละลายจนุสีหรือคอปเปอร์ซลัเฟตมาท าการแยกสลายด้วยไฟฟ้า โดย
ใช้แผ่นทองค าขาว (Platinum) เป็นขัว้ลบต่อเข้ากับขัว้ลบแบตเตอร่ี  และใช้แผ่นทองแดงบริสุทธ์ิ
เป็นขัว้บวกตอ่เข้ากบัขัว้บวกของแบตเตอร่ี  

(2.4) แม่พิมพ์ถอดพิมพ์จากเหรียญแท้ด้วยเคร่ือง cnc (Transfer Die 
Counterfeits) โดย CNC (Computed numerically controlled) หรือ การใช้เคร่ืองจักรอัตโนมัต ิ
ควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างแม่พิมพ์ วิธีนีจ้ะใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม 3 มิติ เช่น Auto 
CAD เข้ามาช่วยออกแบบวาดภาพแบบ 3 มิติ สามารถสร้างรายละเอียดท่ีซับซ้อนได้พอสมควร 
แล้วจึงสั่ง output หรือ ถอดแบบออกมาเหรียญจริงออกมาเป็นระบบ 2 มิติ  เสร็จแล้วจึง
น าไปสปาร์คพิมพ์ ด้วยเคร่ือง EDM ก็จะได้แม่พิมพ์  หรือบล็อกออกมาแม่พิมพ์ ท่ีได้จาก
กระบวนการนี ้ผิวมกัจะออกเป็นผิวทราย ไม่ตงึ เพราะเกิดจากการสปาร์คพิมพ์ ควรน ามาเก็บแตง่
ผิวของแมพ่ิมพ์อีกครัง้จงึจะสวยงามขึน้ 

(2.5) ปลอมปีเหรียญหาง่ายให้เป็นปีหายากจากเหรียญแท้ ๆ (Altered 
Dates) เม่ือวนัท่ีหนึ่งในซีรีส์มีคา่มากกว่าอีกวนัหนึ่งนกัปลอมแปลงอาจพยายามใช้เคร่ืองมือเพ่ือ
พยายามเปล่ียนวนัท่ีของปัญหาท่ีพบบอ่ยให้เป็นปีท่ีหายากกวา่ วนัท่ีเปล่ียนแปลงอาจหลอกลวงได้
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เน่ืองจากเหรียญดัง้เดิมเป็นของแท้โดยมีรายละเอียดน า้หนกัและองค์ประกอบท่ีถกูต้องเฉพาะปีท่ี
เทา่นัน้ท่ีถกูดดัแปลง 

(2.6) เปล่ียน Mintmarks มีหลายวิธีท่ีปลอมแปลงเหรียญเหรียญของ 
ตวัอย่างเช่นพวกเขาสามารถเพิ่ม "S" mintmark เพ่ือ 1909 VDB ลินคอล์นเซ็นเพ่ือให้ปรากฏเป็น
หายากและน่าพอใจ 1909-S VDB หรือพวกเขาสามารถลบ mintmark จากดอลลาร์ 1895-O 
Morgan เพ่ื อให้ดูเห มือนหายากมาก 1895 ปัญหา มีสองประเภทหลักของ mintmarks 
เปล่ียนแปลงคือ:เพิ่มมิน้ท์มาร์ค สามารถใส่ได้หลายวิธี บางครัง้ปลอมแปลงจะติดช่ือโรงกษาปณ์ 
บางครัง้พวกเขาอาจใช้เคร่ืองมือในการแกะสลกัเหรียญ บางครัง้ นกัท าปลอม จะเจาะเข้าไปทาง
ขอบของเหรียญและดนัให้สญัลกัษณ์ mintmark นนูขึน้จากภายใน ของปลอมเหล่านี ้mintmarks 
นนูเป็นพิเศษทัว่ไปในเหรียญกบั mintmarks ใกล้ขอบเชน่นิกเกิลควายไบซนั และสามารถยากมาก
ท่ีจะตรวจสอบลบ mintmark เหรียญออก เป็นการปลอมแปลงเพียงเอา ลบ mintmark ออกจาก
เหรียญ โดยทัว่ไปเคร่ืองหมายท่ีถกูลบออกจะเห็นได้ชดัถ้ามีความช านาญ  

ทัง้นี ้สามารถจ าแนกประเภทของการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์เพ่ือการ
สะสมข้างต้น เป็น 2 กลุม่ด้วยกนัคือ  

1. การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์เพ่ือจ าหน่ายเป็นสิ่งสะสม เหรียญท่ี
ปลอมขึน้ใหม่ทัง้ชิน้งาน หลอมลงพิมพ์ใหม่ เพ่ือการสะสมโดยเฉพาะมกัเป็นเหรียญท่ีออกใช้โดย
รัฐบาลในอดีตท่ีเพิกถอนการใช้งานแล้วหรือเหรียญท่ีระลกึ เช่น การปลอมแปลงด้วยการหล่อจาก
แมพ่ิมพ์ และ แมพ่ิมพ์ถอดพิมพ์จากเหรียญแท้ด้วยเคร่ือง cnc (Transfer Die Counterfeits) 

2. การดดัแปลงเหรียญเพ่ือเพิ่มมูลค่า คือเหรียญท่ีดดัแปลงส่วนใดส่วน
หนึ่ง เช่นปลอมลวดลาย ปีท่ีพิมพ์ เพ่ือเพิ่มมูลค่าเพ่ือการสะสมโดยดดัแปลงจากเหรียญแท้ๆ เช่น 
การชบุโลหะด้วยไฟฟ้า (Electrotypes) และ แปลงปีเหรียญหาง่ายให้เป็นปีหายากจากเหรียญแท้ๆ 
Altered Dates. 

นอกจากนีย้งัมีเหรียญสัง่ท าจากโรงกษาปณ์ หรือเรียกว่า เหรียญ MTO  (Made 
to order) ซึง่ไมอ่ยูใ่นรูปแบบการปลอมแปลงเหรียญข้างต้น คือเหรียญท่ีถกูลกัลอบผลิตขึน้จากคน
ภายในกองกษาปณ์เพ่ือน าออกมาจากแก่นกัสะสม จดัเป็นเหรียญแปลกหายาก เพราะท ามาน้อย
จากแม่ตราของจริง บ้างเรียกว่า "เหรียญท าปลอม"  โดยมากจะเป็นพวกเหรียญ "หัว -หัว" หรือ 
"ก้อย-ก้อย" ชนิดราคา 10 บาท ในปี 2537 และพวกผิดเนือ้ เชน่ตีด้วยเนือ้ทองเหลือง, เหรียญนิเกิล
ก็ตีออกมาด้วยเงินแท้ ๆ เป็นต้น คาดการณ์ในวงการวา่ มีมากกวา่ 500 แบบ 
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ภาพประกอบ 4 เหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 10 บาท ปี พ.ศ.2539 

ท่ีมา : (PCGS; ทีมบรรณาธิการนิตยสาร crazy for collection, 2542, น.48-51) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(วงใน)ทองค า 

และ(ขอบนอก)เงิน 

เนือ้คิวโปรนิเกิล 

เนือ้ทองค า 
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ดงันัน้ในงานวิจยันี ้ได้จ าแนกเหรียญปลอมเป็น 4 ประเภท ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 สรุปประเภทของการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ของไทย 
 

ประเภทเหรียญ นิยาม 
ประเภทท่ี 1 
ปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์หมนุเวียน 

- เหรียญท่ีปลอมแปลงโดยมีเจตนาเพ่ือใช้เป็น
เงินตราหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยท าให้
คนเข้าใจว่าเป็นเหรียญท่ีออกใช้โดยรัฐบาล 

ประเภทท่ี 2 
ปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์เพ่ือจ าหนา่ยเป็นสิ่ง
สะสม 

- เหรียญท่ีปลอมขึน้ใหมท่ัง้ชิน้งานเพื่อการ
สะสมโดยเฉพาะมกัเป็นเหรียญท่ีออกใช้โดย
รัฐบาลในอดีตท่ีเพิกถอนการใช้งานแล้วหรือ
เหรียญท่ีระลกึ 

ประเภทท่ี 3 
ดดัแปลงเหรียญเพ่ือเพิ่มมลูคา่ 

- เหรียญท่ีดดัแปลงเพื่อเพิ่มมลูคา่เพ่ือการสะสม
โดยดดัแปลงจากเหรียญแท้ๆ 

ประเภทท่ี 4 
เหรียญสัง่ท าจากโรงกษาปณ์ 
(Made To Order : MTO) 

- เหรียญสัง่ท า หรือ นกัสะสมเรียก MTO 
(made to order)เหรียญเหล่านีไ้มมี่ในต ารา 
โดยผลิตจากแมต่ราแท้ๆและเคร่ืองจกัรในโรง
กษาปณ์ ถือเป็นของผิดกฎหมาย 

 
2.1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ในประเทศไทย 

ลกัษณะการลงโทษการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ในประเทศไทยนบัแตอ่ดีต มีทัง้
ลกัษณะการบงัคบัใช้กฎหมายและนโยบายอ่ืนท่ีไม่ใช่กฎหมาย อาทิ การตอกตรา (Chopmark) 
หรือการบากขาเงินเจียงและเงินพดด้วง เป็นต้น โดยเม่ือมีการปลอมแปลงย่อมมีบทลงโทษส าหรับ
ผู้กระท าผิด มีบทลงโทษตัง้แต่ ตดัมือ ตดันิว้ และเฆ่ียนผู้กระท าผิด (การปลอมเสียอย่าให้ท าการ
ปลอมเงินได้อีก หรือ บางทีถ้ามีพระเมตตาอาจลดอาญาเหลือเพียงเฆ่ียนและจองจ าและให้
ช่วยงานช่างเงินหลวงต่อ)ส าหรับการปลอมแปลงเงินตรานัน้ ส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของรัฐ
อย่างมาก ในอดีตจึงมีการระบุโทษไว้อย่างรุนแรง จากบนัทึกหลกัฐาน บทลงโทษผู้ท าเงินปลอม 
ในสมยัอยธุยาได้มีการระบโุทษผู้ปลอมแปลงเงินพดด้วงไว้อย่างรุนแรง ระบไุว้วา่ ผู้ ใดปลอมแปลง
เงินตรา ท าเงินพราง ทองพราง หรือแกะตราตอกของลวงของปลอมให้ตดันิว้ทิง้เสีย อยา่ให้กมุค้อน
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คีมเพ่ือปลอมแปลงเงินตราได้อีก ส่วนเงินปลอมของกลางท่ียึดได้นัน้ให้เจ้าพนกังานเรียกว่า นาย
ไฟ หลอมท าลายเสีย ส่วนตราตอกปลอมก็ให้นายไฟท าลายทิง้เช่นกัน และถ้าพบว่าผู้ ใดมีส่วนรู้
เห็นอยู่ในขบวนการนัน้บนัทึกไว้ว่า “ให้สกัอกแลเอาขึน้ขาหย่างทวนด้วยลวดหนงัที 50” ส่วนผู้ ท่ีรู้
เร่ืองรู้ความแตน่ิ่งเฉย ไม่บอกแก่กรมนครบาล ซ่อนเร้นความผิดให้แก่ผู้ปลอมแปลง “ให้ใส่ช่ือไว้ 3 
วนัแล้วหวดด้วยลวดหนงั 15 ที” (ตุย๋, 2515, น.1-3)  

ตอ่มาในสมยัรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก รัชกาลท่ี 1 ได้มี
การระบโุทษผู้ปลอมแปลงเงินตราในกฎหมายตราสามดวง โดยระบไุว้วา่ ให้เฆ่ียน แล ริบราชบาตร 
ตัดนิว้ สักหน้า กะเวรบกสามวันกะเวรเรือสามวัน ส่งตัวไปจ าคุกตลอดชีวิต ให้ดูว่าไม่ควรเอา
เย่ียงอย่าง ซึ่งช าระใหม่จากกฎหมายสมยัอยธุยาในปี พ.ศ. 2347 ส่วนทางด้านอาณาจกัรล้านนา 
ได้มีการระบโุทษผู้ปลอมแปลงเงินตรา โดยระบใุนมงัรายศาสตร์ กฎหมายของล้านนา เป็นมาตรา
แรก ระบไุว้ว่า ผู้ ใดท่ีปลอมแปลงทอง หรือเงินด า เงินแดงก็ดี ปลอมตราตอกก็ดี ควรฆ่าเจ้าตวัแล้ว
เกาะกุมเอาครัว ผู้ ใดท่ีล่วงรู้วิธีปลอมแปลงเงินตรามีโทษตายสถานเดียว หากไม่ฆ่าให้ตาย ให้ริบ
สมบัติเข้าท้องพระคลัง น าเงินของหลวงท่ียึดได้ให้ช่างทองตรวจดูหากได้เงินปลอมจากผู้ ต้อง
อาญาถึง 2 ครัง้ให้ถือว่าผู้ นัน้คือผู้ ปลอมแปลงให้ฆ่าทิง้เสีย และให้สินรางวัลน าจับแก่ผู้ ท่ีแจ้ง
เบาะแสการปลอมแปลงเงินเท่ากับราคาทรัพย์สมบตัิของผู้ถกูใส่ความถ้าพิสจูน์ได้ว่าปลอมแปลง
เงินตราจริง จากท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นเห็นได้ว่า การปลอมแปลงเงินตรามีมาอย่างยาวนาน มิใช่มี
เพียงรัฐไทยเท่านัน้ท่ีมีการปลอมแปลงเงินตรา รัฐข้างเคียงยังมีการปลอมแปลงเช่นกัน ดังนัน้  
การยับยัง้การปลอมแปลงเงินตรา มีเพียงการใช้กฎหมายเพ่ือเป็นสิ่งป้องกันการกระท าผิด แม้มี
กฎหมายแตย่งัคงมีการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ให้พบเห็นตลอดมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 
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ตาราง 2 กฎหมายตราสามดวง (2) 1910 พระไอยการลกัขณโจร พดด้วงปลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกฎหมาย มาตรา การก าหนดโทษ 
กฎหมายตรา
สามดวง  พระ
ไอยการลักขณ
โจ ร  พ ด ด้ ว ง
ปลอม 

156  ม าตรา
หนึง่ 

ผู้ ใดท าเงินทองแดงเงินพรางเงินรวงทองพรางทองแดงทองอาบและ
แกะตราปลอมตอกตราพดด้วงปลอม พิจารณาเป็นสจั ใช้ให้ตดันิ ว้
มือเสีย อย่า ให้กมุค้อน คีมได้ ส่วนเงินแดงนัน้ให้นายไฟหลอมเสีย 
ส่วนตราอันปลอมให้นายไฟท าลายทิง้เสีย ถ้าผู้ ใด สมรู้ให้ท าแล้ว
รับมาซือ้ขาย ทา่นให้สกัอกแลเอาขึน้ขาหยง่ทวนด้วยลวดหนงั 50 ที  
สว่นผู้อยู่ เรือนใกล้แลรู้ว่ามนัท าความร้าย แลบอกแก่กรมพระนคอร
บาล แลมิบอกแก่ผู้ รัง้กรมการ แต่อ าพรางไว้ ให้ใต่ช่ือไว้ 3วัน ให้
ทวนตวัยวดหนงั 15 ที ถ้าแลผู้ รู้วา่เปนเงินทองแดงเอามาซือ้ขาย ให้
เจ้าตลาดฝนตราเงินนัน้เสียแล้วให้ทวนผู้ เอาเงินแดงมาไช้ด้วยไม้
หวาย 5 ทีให้เอาเงินแดงนัน้ส่งให้แก่นายไฟ ถ้าแลเงินทองแดงเจ้า
ตจะลาดจะฝนตราเงิน  
ผู้ เอาเงินมาชกัเขงมิให้ฝน ให้เจ้าตลาดฝนเงินนัน้ให้จงได้ เอาตวัมนั
ไปเวนแก่กรมพระนครบาล ให้ทวนด้วยไม้หวาย 10ท่ี ถ้าได้เงินแดง
แก่มันแต่ต าลึงหนึ่งขึน้ไป ให้คุมพิจารณาหาผู้ ท าเงินทองแดงซึ่ง
ปลอมด้วยกนั ถ้าหาผู้ท ามิได้ ให้ลงโทษเสมอผู้สมให้ท าซือ้ขาย  
ถ้ารู้ว่าชอบมิเอาตวัผู้ ร้ายไปถึงกระลาการ ให้วนด้วยลวกหนงั25 ที 
แล้วไห้จ าไว้ผู้ ร้ายนัน้จงได้ ถ้าเงินผู้ ซื อ้ดีอยู่ผู้ ข้างเงินทองแดง
ผลัดเปล่ียนขา ท่านรู้ด้วยประการใด ๆ พิจารณาปนสจั ให้ไหมต่อ
การ 
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ตาราง 3 กฎหมายตราสามดวง (2) 1910 พระไอยการลกัขณโจร พดด้วงปลอม พรก.ใหม ่2327 
 

ช่ือกฎหมาย มาตรา การก าหนดโทษ 
กฎหมายตรา
สามดวง (2) 
1910 พระไอย
การลกัขณโจร 
พดด้วงปลอม 

พรก.ใหม ่2327 นายอ าเพอนายอากอนนายบ่อนเยนายก านันตลาดอนา
ประชาราษฎไทมอญลาวเขมนแชกฝารงจีนญวนทัง้ปวงจงทัว่ 
ด้วยพระบทสมเดจบรมนาถพิตรพระพุทธิเจ้าอยู่หวั ผู้ทรงทศ
พิศราชธรรมอ้นมหาประเสริฐเสดจออกพระรินัง่บุษบกมาลา
มหาจักรพรรดิพิมานพร้อมด้วยเสนาพฤฒามาตยราชกระวี
มนตรีมกุทัง้ปวงเพระบาท จึ่งมีพรราชโองการมานพระบนัทูล
สุรสิหนากต าหรัสเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า มีพระราชก าหนด
กฎหมายไว้แต่ก่อน ห้ามมีให้ท าเงินรวงเงินทองแดรัพดด้วง
ตอกตราปลอมใช้สอยเปนอนัขาดท่ีเดียว ผู้ มีช่ือยงัหาพึ่งพระ
ราชก าหนดไม่ตบกันท าเงินรวงเงินทองแดงเงินทองขาว
เงินตก้วเงินหุ้มเงินท าไหม่เบา ปลอมใช้สอยกราษฎร ท่ีไม่รูด
เงินนัน้รับเอาไว้ใช้สอยตอ่ ๆ กนัไป ท่ีรู้ดเูงินรู้วา่เปนเงินรวงเงิน
ทองแดงเงินทองขาวเงินตค้วหุ้มเงินท าไหม่เบา เอาไปปลอม
ใช้สอยแก่ลูกดมิได้แล้วเอาไปซือ้สุกรสุราแก่จีน ๆ ผู้ขายสุกร
สรุาบท 
ลดทอนกนัลงบาดหนึ่งเต่สองสง ๆ หนึ่งเอาแตพ่ื่องหนึ่ง เฟอง
หนึ่งเอาแตส่องไพ คนชัว่ไม่รวงกลวัไภยเหนว่าปลอมใช้ได้อยู่
จึง่ดหากนัท าตอ่ไป เพราะเหตฉุนีเ้งิน เงินหุ้มเงิน ทองแดง 
ทองขาวตกัว่ท าไหมเ่บาเข้าระคนปนกนัอยูใ่นแผน่ดนิมิรู้สิน้
เลย ซึง่ทรงพระราชด าจะให้เงินบริสทุธอยู่ในแผน่ดนิจะได้
เปนประโยชนแก่ไพร่ฟ้าประชากรไปพายหน้า จึง่ให้พิจารณา
สืบสาว จบัได้อ้ายสนช่างเงินเก่ากบัอีเกิดภรรยาพระไชยนาด
นอกราชการคบพวกเพ่ือนเปนอนัมาก คิดกนัให้อ้ายสนไปท า
เงินทองแดงในบา่ต าบลท่าพดูยายชา แขวงเมืองนครไชยศรี 
บางใหญ่แขวงนนทบรีุ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ช่ือกฎหมาย มาตรา การก าหนดโทษ 
  พดด้วงตอกตราเอาเข้ามาปลอมใช้ในพระนครทรงพระกรุณา

ให้ลงพระราชอาชญา เฆ่ียนริบราชบทตดันิว้ส้กหนาัถะว
รบกสามวนัตะวรเรือสามวนั สง่ตวัไปจ าไว้ณะคกุกว่าจะตาย 
อยา่ให้คนร้ายดเูย่ียงหย่างกนัอนึง่มีพระราชก าหนดไว้แต่
ก่อนว่ ถ้าผู้ มีเช่ือเอาเงินรวงเงิน เงินหุ้ม ทองขาวตะกัว่เงินท า
ไหมเ่บามาใช้สอยกลางตลาด ถ้าเงินบาดส่ีบาดเงินสลึ้งส่ีสถึง 
ถ้าเงินเฟือ้งส่ีเฟีอ้งขึน้ไปให้จบัเอาต้วมาพิจารณา เอาผู้ท าเงิน
ทองแดงเปนโทษ ถ้าเงินบาดตะกัว่ส่ีบาด ถ้าเงินสลงึตะกัว่ส่ี
สลงึ ถ้าเงินตะกวัสีเฟ้ืองจงมา ให้ทวนแล้วปล่อยเสียนัน้ 
พิดคราะดพูระราชก าหนก(10) 

 
ตาราง 4 กฎหมายล้านนาความผิดฐานปลอมแปลงเงินตรา 
 

ช่ือกฎหมาย มาตรา การก าหนดโทษ 
มงัรายศาสตร์
กฎหมายเอา
ผิดผู้ปลอม
แปลงเงินตรา 

มาตราแรกใน
หมวดเงินตรา 

ผู้ใดท่ีปลอมแปลงทอง หรือเงินด าเงินแดงก็ดี ปลอมตราตอกก็
ดี ควรฆา่เจ้าตวัแล้วเกาะกมุเอาครัว ผู้ ใดท่ีลว่งรู้วิธีปลอม
แปลงเงินตรา มีโทษตายสถานเดียว หากไมฆ่า่ให้ตาย ให้ริบ
สมบตัเิข้าท้องพระคลงั น าเงินของหลวงท่ียึดได้ให้ช่างทอง
ตรวจด ูหากได้เงินปลอมจากผู้ ต้องอาญาถึง 2 ครัง้ให้ถือว่าผู้
นัน้คือผู้ปลอมแปลง ให้ฆ่าทิง้เสีย และให้สินรางวลัน าจบัแก่ผู้
ท่ีแจ้งเบาะแสการปลอมแปลงเงินเทา่กบัราคาทรัพย์สมบตัิ
ของผู้ถกูใส่ความถ้าพิสจูน์ได้วา่ปลอมแปลงเงินตราจริง 
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กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 ซึ่งประกาศใช้ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2451 ในสมยั 
รัชกาลท่ี 5” ในปี พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรงตัง้คณะกรรมการ
ตรวจช าระและร่างกฎหมายใหม่นีข้ึน้ในปี พ.ศ. 2450 หรือรศ. 127 โดยมีนกักฎหมายชัน้น าของ
ไทยและของต่างประเทศได้เลือกร่างกฎหมายลกัษณะอาญาก่อนกฎหมายฉบบัอ่ืน โดยร่างเป็น
ภาษาองักฤษก่อนแล้วจึงคอ่ยแปลเป็นภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยเม่ือ พ.ศ. 2450“ กฎหมายลกัษณะ
อาญา ร.ศ. 127” วา่กนัว่าประมวลกฎหมายฉบบัแรกนีเ้ป็นกฎหมายท่ีทนัสมยัในสมยันัน้เพราะได้
น าเอาหลักกฎหมายอาญาอันเป็นท่ีนิยมกันในประเทศต่าง ๆ มาพิจารณาดัดแปลงให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมของสงัคมไทยขณะนัน้ และเพ่ือเป็นการยกระดบัประเทศขึน้สู่ระดบัอารยประเทศ
กฎหมายฉบบันีถื้อว่าเป็นประมวลกฎหมายท่ีแท้จริงฉบบัแรกของไทย มีทัง้สิน้รวม 340 มาตรา
และได้ใช้บงัคบัมาจนถึง พ.ศ. 2486 จึงได้มีการปรับปรุงใหม่ฉบบัใหม่เรียกว่า “กฎหมายลกัษณะ
อาญา พ.ศ. 2486” และประมวลกฎหมายดงักล่าวได้ใช้ต่อมาจนถึง พ.ศ. 2499 โดยกฎหมาย ท่ี
บงัคบัใช้ในการเอาผิดผู้ปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ ถูกบญัญัติไว้ในส่วนท่ี 5 ว่าด้วยความผิดท่ี
กระท าให้เกิดภยนัตรายแก่บคุคลและทรัพย์สิน หมวดท่ี 5 วา่ด้วยความผิดฐานปลอมแปลงเงินตรา 
(และให้ใช้ได้ตลอดถึงการปลอมธนบตัร และการปลอมใบส าคญัสญัญาในการกู้ ยืมเ งินตรา และ
ในการให้ดอกเบีย้ด้วย) 

 
ตาราง 5 ลกัษณะอาญา รศ127 ความผิดฐานปลอมแปลงเงินตรา 
 

ช่ือกฎหมาย มาตรา การก าหนดโทษ 
ก ฎ ห ม า ย
ลักษณะอาญา 
ร.ศ.127 
หมวด ท่ี  5  ว่ า
ด้วยความผิ ด
ฐ า น ป ล อ ม
แปลงเงินตรา 

มาตรา 202 ผู้ ใดปลอมเงินตราหรือสิ่งของอย่างใดใดซึ่งใช้อย่างเงินตรา ซึ่ง
รัฐบาลของพระเจ้าอยู่หัวหรือรัฐบาลประเทศอ่ืน ท าขึน้เพ่ือให้
สาธารณะชนใช้นัน้ท่านว่ามันปลอมเงินตรา ผู้ ใดแปลงแก้ไข
เงินตราพระราชอาณาจกัรหรือเงินตราประเทศใดใดให้ผิดไปจาก
ปรกติโดยเจตนาหวงัให้เป็นเงินตราสูงยิ่งกว่าของจริงก็ดีหรือท า
เงินตราอดใดอันทุจริตน า้หนักเงินตราก็ดีหรือปรากฏว่ามันมี
เคร่ืองหรือวตัถุนัน้ก็ดีท่านว่ามนัมีความผิดต้องระวางโทษจ าคกุ
ตัง้แต่สองปีขึน้ไปจนถึง10ปีแลปรับตัง้แต่ร้อยบาทขึน้ไปจนถึง
สามพนับาท ด้วยอีกโสดหน่ีง 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ช่ือกฎหมาย มาตรา การก าหนดโทษ 
 มาตรา 203 

 
 

ถ้าผู้ใดกระท าผิดอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัวา่ตอ่ไปในมาตรานี ้คือ 
1.ปลอมเงินตราหรือแปลงเงินตราก็ดี 
2.เอาเงินตราซึง่รู้อยูว่า่ เป็นของปลอมหรือของแปลงนัน้เข้ามาใน
ราชอาณาจกัรก็ดี 
3.จ าหน่ายเงินตรา ซึ่งมันรู้อยู่ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลง 
หรือมนัมีของเช่นนัน้ไว้เพ่ือจ าหน่ายก็ดี ท่านว่ามนัจะต้องระวาง
โทษจ าคกุตัง้แต่สามปีไปจนถึงสิบห้าปีแลให้ปรับตัง้แต่ร้อยบาท
ถึงห้าพนับาทด้วยอีกโสดหนึง่ 

 มาตรา 204 
 
 
 
 

ผู้ ใดได้เงินตราอันเป็นของปลอมหรือของแปลงมาไว้โดยมิรู้ว่า
เป็นของเช่นนัน้เม่ือความจริงปรากฏขึน้แก่มันแล้วว่าเป็นของ
ปลอมหรือของแปลงมันยังขืนเอาเงินนัน้ไปใช้ ท่านว่ามันมี
ความผิดต้องระวางโทษเป็นสามสฐานหนึ่งให้จ าคุก1ปี สฐาน
หนึ่งให้ลงโทษปรับไม่เกินกว่า10เท่าของเงินตราท่ีปลอมสฐาน
หนึง่ให้ลงโทษทัง้จ าทัง้ปรับ 

 มาตรา 205 
 
 

ผู้ ใดท าเคร่ืองมือหรือวัตถุอย่างใดใดขึน้ด้วยเจตนาจะปลอม
เงินตราหรือแปลงเงินตราก็ดี หรือปรากฏว่ามันมีเคร่ืองมือหรือ
วตัถเุช่นนัน้ไว้ก็ดีท่านวา่มนัมีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่
สองปีขึน้ไปจนถึงสิบปีแลขอให้ปรับตัง้แต่ร้อยบาทขึน้ไปจนถึง
สามพนับาทด้วยอีกโสดหนึง่ 

 มาตรา 206 
 
 

ถ้าได้ความสจัว่าผู้ ใดปลอมแปลงเงินตราก็ดีถึงความผิดของมนั
จะต้องโทษในมาตราอ่ืนท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนีด้้วยในเร่ือง
เงินตราท่ีมันปลอมหรือแปลงนัน้ก็ตามท่านว่าโทษปลอมเงิน 
และแปลงเงินตราเป็นโทษหนีกกว่าอย่างอ่ืนให้ลงโทษแต่ฐาน
ปลอมแปลงเงินตราเพียงกระทงเดียว 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ช่ือกฎหมาย มาตรา การก าหนดโทษ 
ก ฎ ห ม า ย
ลักษณะอาญา 
ร.ศ.127 
หมวด ท่ี  5  ว่ า
ด้วยความผิ ด
ฐ า น ป ล อ ม
แปลงเงินตรา 

มาตรา 207 
 

บรรดาเงินตราอันเป็นของปลอมหรือของแปลงนัน้ก็ดีเคร่ืองมือ
แลวตัถสุ าหรับปลอม แปลงเงินตราก็ดีถ้าปรากฏว่ามาขึน้เม่ือใด
ให้ท่านริบเสียทัง้สิน้ไม่ว่าเป็นของของผู้ ให้แลมิให้ถือเอาเหตท่ีุมี
ค าพิพากษาว่าผู้ ใดมีความผิดหรือไม่ผิดเป็นประมาณในการริบ
ของนัน้ๆ 

มาตรา 208 
 

ผู้ ใดกระท าความผิดอย่างใดใดท่ีว่ามาในหมดนีถ้้าแลเป็น
ความผิดท่ีเก่ียวด้วยวตัถท่ีุใชแ่ทนเงินตราอนัแทนด้วยโลหะธาตท่ีุ
เลวกว่าเงินท่านว่ามันใครรับอาญาท่ีบัญญัติว่าส าหรับเช่นนัน้
เพียงกึ่งหนึง่ 

 มาตรา 209 
 
 

ค าว่าเงินตราท่ีท่านใช้ในหมวดนีน้ัน้ทา่นให้หมายความตบอดถึง
ของเหลา่นีด้้วยคือ 
1.ธนบตัรซึง่รัฐบาลพระเจ้าอยูห่วัหรือรัฐบาลตา่งประเทศออกให้ใช้ 
2.ใบส าคญัสญัญาในการกู้ เงินแลในการให้ดอกเบีย้เงินกู้ อนัเป
นเอกสารซึ่งรัฐบาลของพระเจ้าอยู่หวัหรือรัฐบาลตา่งประเทศท า
ไว้ให้ 

 มาตรา 210 
 

ผู้ ใดกระท าบัตรหรือโลหะธาตุอย่างใดๆให้เปนรูปแลสีสันฐาน
คล้ายคลงึกบัธนบตัรหรือเงินตราก็ดี หรือมนัจ าหน่ายของเช่นนัน้
ก็ดีท่านว่ามนัมีความผิดต้องรวางโทษจ าคกุไม่เกินกว่าหกเดือน 
หรือปรับไมเ่กินห้าร้อยบาทหรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

 
เน่ื องด้วยเห รียญกษาปณ์ ยุค เก่ ามีมูลค่า ท่ีสูงและคุ้ มค่าแก่ การปลอมแปลง  

(นวรัตน์ เลขะกุล , 2542, น.91-93) กฎหมายท่ีคุ้ มครองและป้องกันการปลอมแปลงเหรียญ
กษาปณ์ คือ พระราชบญัญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 โดยแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ในปี พ.ศ. 2558 แต่ไม่
ครอบคลุมถึงเหรียญกษาปณ์ท่ีประกาศการเพิกถอนการใช้งานในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  อีกทัง้ 
การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์หมนุเวียนในยคุปัจจบุนัเพ่ือใช้เป็นเงินตรา ไมคุ่้มคา่เท่าการปลอม
แปลงธนบัตร ซึ่งมีมูลค่าท่ีสูงกว่าและต้นทุนถูกกว่า อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติเงินตรา ไม่
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คุ้มครองครอบคลมุถึงเหรียญท่ีระลึก ภาครัฐจึงไม่สามารถน ากฎหมายดงักล่าว มาใช้ปราบปราม
ผู้ กระท าความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เน่ืองจากไม่มี กฎหมายเฉพาะ ท่ีสามารถ
คุ้มครองครอบคลมุเหรียญท่ีถกูเพิกถอนการใช้งานและเหรียญท่ีระลึก การแก้ปัญหาดงักล่าว จึงมี
เพียงต้องฟ้องร้องเอาผิดต่อศาล ฐานความผิดว่าด้วยการฉ้อโกง และต้องพิสูจน์ต่อศาลให้ได้ว่า
เหรียญนัน้เป็นเหรียญปลอม ซึ่งยากแก่การพิสูจน์และไม่สามารถเอาผิดผู้ปลอมแปลงได้อย่าง
จริงจงั 

การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ มีมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงในปัจจบุนั โดยมีความพยายามจะ
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ทัง้ในรูปแบบของกฎหมาย และแนวทางทางการบริหาร เพ่ือ
ควบคุมและลงโทษผู้ กระท าอย่างเหมาะสมสถานการณ์การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และ
เหรียญท่ีระลึกในปัจจุบนั ยงัคงมีให้พบเห็นอยู่ตลอด เพียงแต่ปัญหาการแพร่ระบาดของเหรียญ
กษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกมีการเปล่ียนแปลง จากเพ่ือใช้เป็นเงินตราในระบบหมุนเวียน เปล่ียน
มาเป็นเพ่ือการพาณิชย์และการจ าหนา่ยเป็นของสะสม 

2.2 แนวคิดทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 
2.2.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามความหมายของทฤษฎีนโยบายสาธารณะไว้
หลากหลายมิติท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งมุมมองความหมายทฤษฎีนโยบายสาธารณะของ
นกัวิชาการแตล่ะทา่นให้ค านิยาม ดงัตอ่ไปนี ้

ความหมายนโยบายสาธารณะของ เดวิด อิสตนั (David Easton) ศาสตรจารย์สาขา
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ , 2557, น.3)โดยกล่าวไว้ว่า นโยบาย
สาธารณะสามารถจ าแนกองค์ประกอบส าคญัได้หลายประการ ซึง่แบง่เป็นสามประการ ดงันี ้ 

ประการแรก นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งท่ีรัฐต้องตดัสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า
ตามแนวคิดของโทมสั อาร์ดาย โธมสั อาร์ ดาย (ธันยวฒัน์ รัตนสคั, 2555, น.3) กล่าวคือ งานวิจยั
ชิน้นี ้ต้องการเสนอมุมมองนโยบายของทางภาครัฐท่ีมีต่อเงินตราภายในประเทศไทย ท่ีสามารถ
คุ้มครองยบัยัง้การระบาดของเหรียญกษาปณ์ปลอมอยา่งชดัเจน กฎหมายพระราชบญัญัตเิงินตรา 
พ.ศ. 2501 และกฎหมายตา่ง ๆ เก่ียวกบัการปลอมแปลงเหรียญและดวงตราประทบั ในการนีท้าง
ภาครัฐเลือกท่ีจะไม่กระท า ถือว่ารัฐเลือกจะไม่ก าหนดบทลงโทษให้ครอบคลุมเงินตรารุ่นเก่า หรือ
รุ่นท่ีมีคณุคา่จะเห็นได้ว่า  นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งท่ีรัฐเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า หากมอง
อีกด้านหนึ่ง การก าหนดกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งนัน้มกัจะขึน้อยู่กบับริบททางสงัคมในขณะนัน้ 
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ว่าสร้างผลกระทบต่อสังคมมากน้อยเพียงใด อีกทัง้สร้างผลประโยชน์ต่อทางภาครัฐมากน้อย
เพียงใดเชน่กนั 

ประการท่ีสอง การตดัสินใจของรัฐบาลท่ีมีต่อเหรียญกษาปณ์ ผลจากประการแรก
ทางภาครัฐไม่มีการด าเนินนโยบายลงโทษผู้ กระท าผิดต่อเหรียญกษาปณ์มากเท่าท่ีควรจะเป็น 
ส่งผลให้อัตราการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และน าไปใช้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
สูงขึน้ ดงันัน้ เพ่ือเป็นการร้องเรียกต่อทางภาครัฐ สมาคมเหรียญท่ีระลึกไทยและกลุ่มผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stake Holder)  เสนอให้ทางภาครัฐ มีนโยบายแก้ไขกฎหมายพระราชบญัญัติเงินตรา 
พ.ศ. 2501   

ประการท่ีสาม ผู้ มีอ านาจจะเป็นคนก าหนดว่าอะไรควรกระท าอะไรไม่ควรกระท า
ดงันัน้ การตดัสินใจจะอยู่ท่ีผู้ มีอ านาจคือรัฐบาล Carl J.Friedrich 1963  กล่าวคือ ชุดข้อเสนอท่ี
สมาคมเหรียญท่ีระลึกไทยก าหนดข้อเสนอเก่ียวกับการกระท าต่อกลุ่มบุคคล (นักสะสมเหรียญ 
พ่อค้า นักกษาปณ์วิทยา รวมตวัเป็นสมาคม) หรือรัฐบาลภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีประกอบไปด้วย
ปัญหาอุปสรรค(Obstacles) อุปสรรคของสังคมนักเก็บสะสมเหรียญ คือเหรียญปลอมท่ีแพร่
ระบาด และโอกาส (Opportunities) ซึ่งนโยบายถูกน าเสนอเข้าไปใช้ในการแก้ปัญหาเหรียญ
ปลอม โดยมุ่งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือกระท าให้วัตถุประสงค์เป็นจริงโดยนโยบายสาธารณะ 
ต้องประกอบด้วยแนวคดิท่ีเก่ียวกบัเปา้ประสงค์ (Goal) วตัถปุระสงค์ (Objective) หรือจดุมุง่หมาย 
(Purpose) ของสิ่งท่ีรัฐบาลกระท า คือ การแก้ไขปัญหาเหรียญปลอม (สมบตัิ ธ ารงธัญวงศ์, 2560, 
น.12-17)  

สรุปได้ว่าทฤษฎีนโยบายสาธารณะ หมายถึง การแจกแจงคณุคา่ตา่ง ๆ อยา่งถกูต้อง
ตามกฎหมายให้แก่สังคมโดยส่วนรวม บุคคล และองค์กรท่ีสามารถใช้อ านาจดงักล่าวได้อย่าง
ถกูต้อง ได้แก่ รัฐบาล และหน่วยงานตา่ง ๆ ดงันัน้ การกระท าต่างๆ ของรัฐบาล ไม่ว่าด้านใดด้าน
หนึง่ ยอ่มก่อให้เกิดผลในการแจกแจงคณุคา่ตา่งๆ ของสงัคมนัน้ 

2.2.2 การก าหนดนโยบายสาธารณะ 
กระบวนการก าหนดนโยบายมีขัน้ตอนท่ีส าคญั ดงันี ้

1) การพินิจรูปการณ์ของปัญหา ว่าลักษณะของปัญหาเป็นแบบประเภทไหน
อย่างไร โดยทั่วไปผู้ ก าหนดนโยบายนัน้จะเร่ิมพิจารณาก าหนดนโยบายจากปัญหาสาธารณะ
(Public Problem) เสียก่อน แล้วจึงค่อยพินิจพิจารณาไปสู่ ปัญหาระดับปัจเจก ( Individual 
Problem)เน่ืองจากรัฐไทยมีอ านาจการปกครองแบบรัฐเด่ียวไม่มีการกระจายอ านาจลงไปสู่การ
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ปกครองส่วนท้องถ่ินมากเท่าไรนกั ทัง้นี ้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยทกุฉบบั ระบไุว้ชดัเจน
วา่ “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอนัหนึง่อนัเดียวจะแบง่แยกมิได้”  

2) พินิจลักษณะและสาระส าคญัของนโยบาย เป็นการพิจารณาลักษณะและ
ความส าคญัของปัญหานโยบาย อาจพิจารณาได้จาก ความสมัพนัธ์ 2 ระดบั คือ ปัจเจกบคุคลและ
สถาบนั (Individual or Institutition Recognition) โดยระดบัปัจเจกอาจได้แก่ ชนชัน้น าในสังคม
(Elite) หรือผู้ น าสมาชิกส าคัญขององค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีอ านาจในการก าหนดนโยบาย 
(สมบตั ิธ ารงธญัวงศ์, 2560, น.370-382) 

3) พินิจระบบประเด็นปัญหาของนโยบาย ในการศึกษาลักษณะการก่อรูปของ
นโยบาย  และการท่ีผู้ มีอ านาจก าหนดนโยบายจะก าหนดนโยบายนัน้  ๆ จ าเป็นต้องรู้ว่าท าไมบาง
ปัญหาผู้ มีอ านาจก าหนดนโยบาย หรือภาครัฐถึงได้พินิจหรืออนมุตัิอย่างรวดเร็ว แตบ่างปัญหาถูก
เพิกเฉย นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งท่ีรัฐเลือกท่ีจะกระท าหรือไมก่ระท าก็ได้  

4) การก าหนดวาระและพินิจสาระเก่ียวกบัของปัญหานโยบาย โดยกระบวนการ
ก าหนดระเบียบวาระการประชุมเพ่ือก าหนดนโยบาย มักมีข้อถกเกียงเร่ืองการจัดล าดับ
ความส าคญัของการก าหนดนโยบายเสมอ เน่ืองจากทุกสงัคมจะปรากฏปัญหาสาธารณะอยู่เป็น
จ านวนมาก ซึ่งมีลกัษณะของการแข่งขนัอยู่ในตวัเอง ในกลุ่มท่ีได้รับปัญหา ตา่งต้องการให้ปัญหา
ของตนได้รับการพิจารณาในวาระการประชมุเพ่ือก าหนดนโยบายก่อน ดงันัน้  การก าหนดระเบียบ
วาระการประชมุพิจารณาปัญหาสาธารณะจงึมีลกัษณะเป็นกระบวนการทางการเมืองโดยชดัเจน 

องค์กรของรัฐท่ีมีความส าคัญในการรับผิดชอบเก่ียวกับการก่อรูปนโยบายจึง
จ าเป็นจะต้องจดัล าดบัความส าคญั (Priority) ของระเบียบวาระการพิจารณานโยบายแต่ละครัง้ 
ทัง้นี ้องค์กรของรัฐมีข้อจ ากัดทัง้เร่ืองเวลา ทรัพยากร ระบบข้อมูลท่ีสมบูรณ์  ด้วยเหตุผลนี ้การ
พิจารณาปัญหาแตล่ะครัง้จึงต้องอยู่ภายใต้แรงกดดนัทางการเมืองตลอด เน่ืองจากทกุปัญหาล้วน
ต้องการให้ปัญหาของตนได้รับการพิจารณาก่อนทัง้สิน้ โดยในการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มท่ี
เก่ียวข้องกบัปัญหาเพ่ือให้ปัญหาของตนได้พิจารณาก่อนนัน้  ในหลายกรณีกลุม่ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย
จากปัญหาอาจพยายามชีแ้จงให้องค์กรรับผิดชอบถึงความเร่งด่วนและความรุนแรงของปัญหา 
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ด้วยเหตผุลและสนัติวิธีถ้าเม่ือใดกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจากนโยบายรู้สึกว่า
ถูกคุกคามสภาพการณ์อาจเปล่ียนไป โดยกลุ่มเหล่านีอ้าจเคล่ือนไหวโดยแสดงการเรียกร้องท่ี
รุนแรงขึน้ อาทิ การเรียกร้องของสมชัชาคนจนท่ียืดเยือ้ยาวนานกลุ่มผู้ชุมนมุเสือ้กัก๊เหลืองในกรุง
ปารีส ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือให้เพ่ือให้รัฐบาลบรรจุปัญหาของตนเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีจะต้องแก้ไข
โดยเร็ว (พิมพงา เพ็งนาเรนทร์, 2553, น.12-14) 
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5) การก าหนดวตัถุประสงค์ของนโยบาย ในกระบวนการก่อรูปนโยบายนัน้ เม่ือ
นักวิเคราะห์นโยบายท าการระบุสภาพปัญหาและจ าแนกลักษณะของปัญหาให้เป็นปัญหาท่ี
ชดัเจนก่อน จนกระทัง่น าไปสูว่าระการพิจารณาปัญหานโยบายแล้ว ก่อนท่ีนกัวิเคราะห์นโยบายจะ
ท าการพฒันานโยบายตอ่ไปเพ่ือแสวงหาทางเลือก หรือแนวทางท่ีเหมาะสมท่ียืนอยูบ่นพืน้ฐานแห่ง
เหตผุลและความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ นกัวิเคราะห์นโยบายจึงต้องพิจารณาการ
ก าหนดวตัถปุระสงค์ของนโยบายเพ่ือให้ผู้ปฏิบตัรู้ิวา่วตัถปุระสงค์ของนโยบายคืออะไร 

ดงันัน้ การนิยามวตัถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของนโยบายจึงเป็นสิ่งท่ีส าคญัอย่างยิ่ง
ของกระบวนการก่อรูปนโยบายและการก าหนดนโยบาย การก าหนดวตัถปุระสงค์ของนโยบายจะ
ท าให้ทราบถึงล าดบัความส าคญัของนโยบายท่ีต้องจดัท าและการเลือกใช้นโยบายให้สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ นอกจากนีว้ัตถุประสงค์ของนโยบายยังมีปัจจัยส าคัญในการก าหนด
ทิศทางของทางเลือกนโยบายท่ีจะน าไปปฏิบตัิให้ประสบผลส าเร็จ รวมทัง้เป็นเกณฑ์ท่ีจะประเมิน
ผลส าเร็จของนโยบายวา่เป็นไปตามเปา้หมายมากน้อยเพียงใด เหตนีุว้ตัถปุระสงค์จึงเป็นรากฐาน
ส าคญัของการก าหนดนโยบาย  

6) ก าหนดองค์กรการริเร่ิมก่อรูปนโยบาย การก่อรูปนโยบายเก่ียวข้องกับการพัฒนา
ทางเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีสามารถท าให้ปรากฏเป็นจริงได้ การแก้ไขปัญหาสาธารณะ 
ปัญหาหนึ่งนัน้เราจะพบว่าสามารถแก้ไขได้หลายทางเลือกและแตล่ะทางเลือกมีข้อดีและข้อเสีย
แตกตา่งกนั ซึ่งผู้ตดัสินใจต้องพยายามเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะสามารถน ามาใช้บรรลุ
ปัญหาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ปัญหานโยบายบางกรณีอาจมิได้น ามาสู่แนว
ทางการแก้ไขในรูปของกฎหมาย (Law) มติคณะรัฐมนตรี (Executive Order) หรือกฎกระทรวง 
(Administrative Rule) แตผู่้ตดัสินใจอาจปล่อยให้ปัญหาปรับแก้ตวัมนัเอง อาทิ ปัญหาสินค้าบาง
ชนิดมีราคาแพง แทนท่ีรัฐบาลจะเข้าไปแทรกแซงควบคมุราคากลบัรอให้ปัญหามนัเส่ือมถอยเอง
ไปตามกลไกตลาด หรือในบางกรณีรัฐอาจไม่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหา อาจวางเฉยไม่เก่ียวข้อง ทัง้ ท่ี
เป็นปัญหาส าคญัของสงัคม อาทิ ปัญหาสวสัดิการคนว่างงาน ซึ่งในประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีเบีย้
ด ารงชีพแก่ผู้วา่งงาน จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลไทยมีการประกนัการวา่งงานขึน้ เชน่เดียวกบั
ประเทศพฒันาแล้วแตต้่องประกนัตนในประกนัสงัคมตามเง่ือนไขท่ีส านกังานประกนัสงัคมก าหนด 
อย่างไรก็ตาม มีปัญหานโยบายจ านวนมากท่ีรัฐบาลไมอ่าจนิ่งนอนใจหรือเพิกเฉยได้ นอกจากนีย้งั
เป็นสิ่งส าคญัท่ีรัฐบาลจะต้องดแูลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด มิฉะนัน้อาจท าให้รัฐบาลไม่สามารถด ารง
อยู่ในอ านาจและเสียคะแนนเสียงไปหรือไม่ก็ถูกใช้เป็นข้ออ้างของทหารในการก่อรัฐประหารซ า้
แล้วซ า้เล่า ทัง้นี ้องค์กรต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนพยายามริเร่ิมก่อรูปนโยบายและผลกัดนัให้
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รัฐบาลตดัสินใจประกาศแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณะท่ีองค์กรตา่ง ๆ น าเสนอ (สมบตัิ ธ ารงธัญ
วงศ,์ 2560, น.400-401) 

ส าหรับองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อรูปนโยบายอาจพิจารณาได้จากบทบาทของ
องค์การต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการ ฝ่ายบริหาร หรือคณะรัฐมนตรี ฝ่ายนิติบญัญัติ และกลุ่ม
ผลประโยชน์ (มยรีุ อนมุานราชธน, 2552, น.238-239) 

นอกจากนี ้ยงัพบวา่มีการน าเสนอตวัแบบในการก าหนดนโยบายโดยนกัวิชาการ
ด้านนโยบายสาธารณะไว้อยา่งหลากหลาย โดยมีตวัแบบท่ีนา่สนใจ ดงันี ้

1) ตวัแบบชนชัน้น า (Elite Model) 
ตวัแบบชนชัน้น า คือ ตวัแบบท่ีผู้น ามีอ านาจในการก าหนดนโยบายโดยชนชัน้น า

ไม่เพียงแต่ก าหนดนโยบายเท่านัน้  แต่บางประเทศสามารถก าหนดค่านิยมทางสังคมให้เป็นไป
ตามท่ีชนชัน้น าต้องการได้อีกด้วย ตวัอย่างการปกครองของสงัคมให้เห็นได้หลายประเทศในโลก 
เช่น สวาซิแลนด์ ท่ีมีระบอบปกครอง ในรูปแบบของระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ ผสมความเช่ือ
แบบชนเผ่าสวาซี  ซาอดุิอาระเบีย และ บรูไน ท่ีมีการปกครองในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์รัฐ
อิสลาม และใช้กฎหมายชาริอะห์ เกาหลีเหนือ ท่ีมีการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ ผสมลทัธิเพ็กต ู
โดยชนชัน้น าล้วนมีอ านาจในการก าหนดทิศทางนโยบายและค่านิยมทางสังคมทัง้สิน้ (มยุรี 
อนมุานราชธน, 2552, น.48-49) 

ทัง้นี ้ประชาชนในรัฐเหล่านี ้ไม่มีความรู้ในเร่ืองการเมืองมากนกั และถกูรัฐกีดกนั
ออกจากเร่ืองของการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง การเปล่ียนแปลงใด  ๆ มุ่งเน้น
ความส าคัญไปท่ีบทบาทหรืออิทธิพลของชนชัน้น า หรือชนชัน้ปกครองเป็นผู้ มีอ านาจในการ
ตดัสินใจนโยบายสาธารณะเบ็ดเสร็จจากบนลงล่าง โดยยึดถือความพึงพอใจของผู้ปกครองเป็น
เกณฑ์ในการตดัสินใจนโยบาย สิทธิในการก าหนดความคิดเห็นชนชัน้น ามีบทบาทของประชาชน
มากกว่าการท่ีประชาชนจะก าหนดความคิดเห็นของชนชัน้น า หรือชนชัน้ปกครอง (ศุภชัย ยาวะ
ประภาษ, 2554, น.8-9) 

2) ตวัแบบสถาบนั 
ตัวแบบสถาบันก าหนดให้นโยบายสาธารณะและรัฐบาลเป็นสิ่ ง ท่ี มี

ความสัมพันธ์กันมาก โดยยึดกรอบความคิดใต้ฐานคติว่านโยบายสาธารณะ  คือ ผลผลิตทาง
การเมือง  ออกมาจากสามสถาบันหลักของรัฐ อ านาจ อธิปไตยสามฝ่าย รวมถึง สถาบันการ
ปกครองสว่นกลาง ส่วนภมูิภาค และสว่นท้องถ่ิน รวมถึงสถาบนัการเมืองอ่ืน ๆ เชน่ พรรคการเมือง 
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นโยบายสาธารณะถกูก าหนด หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ของสถาบนัการปกครอง และความผนั
ผวนทางการเมือง จะสง่ผลตอ่นโยบายสาธารณะเชน่กนั (ธนัยวฒัน์ รัตนสคั, 2555, น.47-48) 

2.2.3 รูปแบบของนโยบายสาธารณะ 
นกัวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามความหมายของทฤษฎีนโยบายสาธารณะไว้

หลากหลายมิติท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งมุมมองความหมายทฤษฎีนโยบายสาธารณะของ
นกัวิชาการแตล่ะทา่นให้ค านิยาม  

เม่ือพิจารณาความหมายของนโยบายสาธารณะและระดับของนโยบาย
สาธารณะแล้ว การศกึษาและความเข้าใจถึงประเภทและเคร่ืองมือของนโยบายสาธารณะจะช่วย
ให้สามารถแยกแยะนโยบายสาธารณะ อีกทัง้ สามารถวิเคราะห์นโยบายนัน้ ๆ ได้อย่างเข้าใจมาก
ยิ่งขึน้นกัวิชาการไทยแบ่งประเภทของนโยบายสาธารณะไว้แตกต่างกันขึน้อยู่กับจดุประสงค์ของ
แต่ละคน ดงัเช่น เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ แบ่งรูปแบบนโยบายโดยดูจากการแบ่งประเภทนโยบาย
ของโลว่ี (Low) (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2557, น.9-11) กล่าวคือ นโยบายแบง่ออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 

1. นโยบายบงัคบั ได้แก่ การออกกฎหมายหรือกฎระเบียบตา่ง ๆ 
2. นโยบายกระจายทรัพยากร ได้แก่ นโยบายท่ีจดัหาสินค้าและให้บริการแก่

คนบางกลุม่ 
3. นโยบายจดัสรรทรัพยากรใหม ่มี 2 รูปแบบ คือ  

3.1 นโยบายสะสมทุน คล้ายกับนโยบายกระจายทรัพยากร ความ
แตกต่างระหว่างนโยบายสะสมทุน  คือ ไม่ใช่นโยบายท่ีกระจายเพ่ือให้น าไปบริโภค เพียงแต่
รัฐบาลต้องการให้เงินอดุหนนุเพ่ือให้เกิดการสะสมทนุ เชน่ เงินโอนให้เกษตรกร 

3.2 นโยบายจริยธรรม เป็นนโยบายท่ีก าหนดความถกูต้องของการปฏิบตัิ
บางอยา่งตามหลกัศีลธรรม เชน่ ห้ามขายเหล้าวนัพระ เป็นต้น 

สุรสิทธิ วชิรขจร (2549: 15-19) กล่าวถึง วิธีการศึกษานโยบายสาธารณะ
และการแบง่ประเภทนโยบายวา่เป็นวิธีการศกึษานโยบายสาธารณะอยา่งหนึง่ 

แก้วค า ไกรสรพงษ์ (2548:19-38) เสนอการแบง่ประเภทนโยบายสาธารณะ 
คือ การแบง่ประเภทนโยบายตามภารกิจของรัฐบาล ได้แก่ นโยบายการป้องกันประเทศ นโยบาย
ตา่งประเทศ นโยบายการศกึษา นโยบายสวสัดิการ นโยบายการรักษาความสงบภายใน นโยบาย
ทางหลวง นโยบายภาษีอากร นโยบายเคหะสงเคราะห์ นโยบายการประกันสังคม นโยบาย
สาธารณสขุ นโยบายพฒันาชมุชนตวัเมือง และนโยบายทางเศรษฐกิจ 
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การแบ่งประเภทนโยบายแนวการมองเชิงวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จะไม่มีการใช้
นโยบายท่ีมีต้นทนุสงูกวา่คา่ผลประโยชน์ และผู้ตดัสินในการเลือกนโยบายท่ีให้ประโยชน์ตอบแทน
ต่อต้นทุนหรือการลงทุนของภาครัฐท่ีสูงสุด เพ่ือการน านโยบายไปใช้ในการแก้ปัญหาของสังคม
และประเทศชาติ ตลอดจนการปฏิบัติโดยอาศัยการใช้ปัจจัยส าคัญในการเลือกนโยบายจาก 
ทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational-choice Theory) ผสมผสานกับหลักของเหตุผลด้วย 
กล่าวคือ ทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตผุล เป็นการตดัสินใจอย่างมีเหตผุลของผู้ตดัสินใจเพ่ือบรรลุ
ความพึงพอใจ สูงสุดของตนเอง โดยใช้หลักของเศรษฐศาสตร์จุลภาค (Downs, 1957) ปัจจัยท่ี
ส าคญั อาจเป็นอิทธิพลท่ีสูงสดุ ในการเปล่ียนแปลงของนโยบายหรือการด าเนินการตามนโยบาย 
นัน้ ๆ ให้เหมาะสมกบัสภาพของสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีท่ีสิน้สุด ภายใต้กรอบ
ความคิดของตวัแบบ หลักเหตุผล นโยบายสาธารณะจะมีลักษณะของหลักการเหตุผลก็ต่อเม่ือ 
ความแตกต่างระหว่างคณุค่าท่ีบรรลุและคณุค่าท่ีต้องสูญเสียไปมีค่าเป็นบวก และมีค่ามากกว่า
ทางเลือกนโยบายอ่ืน ซึ่งค่าดังกล่าวมีความหมายถึง การค านวณค่า คุณค่าทัง้ทางการเงิน 
เศรษฐกิจ สงัคม โดยแบง่ประเภทจากการแบง่ประเภทของไวเมอร์ และไวน์นิ่ง (Weimer & Vining) 
โดยเสนอรูปแบบนโยบายไว้ 5 ประเภท ได้แก่ การด าเนินการโดยระบบตลาด การใช้มาตรการทาง
ภาษีและการให้เงินอุดหนุนเพ่ือปรับเปล่ียนแรงจงูใจ การออกกฎระเบียบและการควบคมุ การใช้
กลไกท่ีไมใ่ชก่ลไกตลาดด าเนินการ และการจดัให้มีระบบกนัชน 

ส าหรับการแบง่ประเภทนโยบายเชิงการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ พบวา่ แก้วค า ไกรสร
พงษ์ เสนอการจ าแนกประเภทนโยบายโดยใช้แนวทางของแอนเดอร์สนัเป็นหลกั ดงันี ้

1. นโยบายท่ีเป็นเร่ืองของภารกิจท่ีรัฐมีบทบาทด าเนินการกบันโยบายท่ีเป็นเร่ือง
เก่ียวกบักระบวนการและขัน้ตอน 

2. นโยบายท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเป็นรูปธรรมกบันโยบายเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเป็นนามธรรม 
3. นโยบายท่ีเป็นเร่ืองของสว่นรวมและนโยบายท่ีเป็นเร่ืองของภาคเอกชน 
4. นโยบายท่ีมีลกัษณะเสรีกบันโยบายท่ีเป็นอนรัุกษ์นิยม 
5. นโยบายการจดัสรรทรัพยากร นโยบายการกระจายทรัพยากร นโยบายการจดั

ระเบียบกฎเกณฑ์ นโยบายการจดัระเบียบกฎเกณฑ์เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถกูควบคมุโดย
ระเบียบกฎเกณฑ์นัน้ ในการแบ่งประเภทแรก เช่น นโยบายเร่งด่วน นโยบายเศรษฐกิจ นโยบาย
การสร้างรายได้ นโยบายการพลงังาน เป็นต้น  
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ทัง้นีใ้นงานชิน้นีใ้ช้รูปแบบของนโยบายสาธารณะมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 
นโยบายมุ่งเน้นการควบคุมก ากับโดยรัฐ (Regulatory Policies) และ นโยบาย

มุง่เน้นการควบคมุก ากบัตนเอง   (Self-regulatory Policies) 
1) นโยบายมุ่งเน้นการควบคมุก ากับโดยรัฐ (Regulatory Policies) เป็นนโยบาย

ท่ีมุ่งเน้นการก าหนดข้อจ ากดัเก่ียวกับพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลเก่ียวกบัความขดัแย้งระหว่างกลุม่ตา่ง ๆ และจะมีลกัษณะจ ากดัการใช้ประโยชน์ของประชาชน
บางกลุ่ม ตัวอย่าง เช่น  นโยบายควบคุมอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ  
นโยบายควบคมุการพนนั และนโยบายลดความรุนแรงจากอุบตัิเหตจุากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ 
เป็นต้น   

2) นโยบายมุ่งเน้นการควบคมุก ากับตนเอง (Self-regulatory Policies) จะคล้าย
กับนโยบายมุ่งเน้นการควบคุมก ากับโดยรัฐ แต่ท่ีต่างกันคือนโยบายมุ่งเน้นการควบคุมก ากับ
ตนเองจะมี ลกัษณะของการส่งเสริมการปกป้องผลประโยชน์ และความรับผิดชอบของกลุ่มตน 
เช่น สภาทนายความ แพทยสภา สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต่างๆ เช่น สมาคมมวยสากล
สมคัรเล่น สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยมีหลกัการส าคญัคือ การท่ีรัฐบาลอนญุาต
ให้ประชาชนรวมกลุ่มเพ่ือท าหน้าท่ีในการควบคมุตนเอง รัฐบาลจะก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี
ของแต่ละกลุ่มไว้ว่าสามารถท าอะไรได้บ้าง ตัวอย่างเช่น  พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม  
พ.ศ. 2537 พระราชบญัญตัทินายความ พ.ศ. 2528 

2.2.4 แนวคิดการวิเคราะห์นโยบาย 
การวิเคราะห์นโยบายเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งท่ีใช้ค้นหาแสดงเหตุและผลท่ีจะผลิต

เปล่ียนแปลงสภาพข่าวสารท่ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับนโยบาย ซึ่งอาจน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
กระบวนการทางการเมือง เพ่ือจะแก้ปัญหานโยบาย โดยมีนักวิชาการให้ความหมายของการ
วิเคราะห์นโยบายไว้อยา่งหลากหลาย ดงันี ้  

Aaron Wildavsky (1973) อ้างถึงใน (สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ , 2560, น.283)การ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ไม่ใช่การแก้ปัญหา แตเ่ป็นการบรรเทาปัญหา ยืดอายปัุญหา เปล่ียน
สภาพปัญหาให้เส่ือมถอยไปตามกาลเวลาจนหายไปจากการรับรู้ของประชาชนบทบาทของการ
วิเคราะห์นโยบายแอรอน มองว่า ไม่ใช่การก าจดันโยบายเดิมแต่เป็นการผลกัดนันโยบายโดยไม่
ก าหนดนโยบายใหมไ่ปแทนท่ี (replace)  
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Duncan Macrae Jr. อ้างถึงใน (ศุภชัย ยาวะประภาษ , 2554, น.22) เห็นว่า การ
วิเคราะห์นโยบายเป็นการใช้หลกัการและเหตผุลในการประเมินนโยบายวิเคราะห์หาทางออกเพ่ือ
ทางเลือกนโยบายท่ีดีท่ีสดุจากทางเลือกหลายทางท่ีวางไว้ 

Thomas R. Dye (1984)เห็นว่า การวิเคราะห์นโยบายเป็นการวิเคราะห์ปัญหาของ
สงัคมท่ีเป็นประจกัษ์นิยม พิสจูน์ได้ และสอดคล้องกบัความเป็นจริง 

James E. Anderson (1975) ให้นิยามว่าการวิเคราะห์นโยบายนัน้เก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบ (examination) และการพรรณนาเหตแุละผลของนโยบาย โดยท าการวิเคราะห์การก่อ
รูปนโยบายและตวัเนือ้หานโยบายและสดุท้ายคือผลกระทบของนโยบายเฉพาะเร่ืองเป็นกรณีไป   

William N. Dunn (1994) เห็นวา่การวิเคราะห์นโยบายเป็นสงัคมศาสตร์ประยกุต์ท่ีใช้
ระเบียบวิธีการศึกษาหลายวิธี (multiple methods) ท่ีใช้ค้นหาความรู้และแสดงเหตุและผลการ
ถกเถียงเพ่ือตรวจสอบและแปลงเปล่ียนระบบข้อมูลนโยบาย เพ่ือแก้ไขปัญหานโยบายท่ีจะผลิต
เปล่ียนแปลงสภาพข่าวสารท่ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับนโยบาย (policy relevant information) การ
วิเคราะห์นโยบายเป็นศาสตร์แขนงหนึง่ ท่ีอาจน าไปใช้ในระบบการเมือง   

Edward S.quade อธิบายว่านักวิเคราะห์นโยบายท่ีประสบความส าเร็จในการ
วิเคราะห์นโยบายต้องไม่เพียงค้นพบแนวทางปฏิบตัิ ซึ่งอาจไม่ใช่ทางออกท่ีดีท่ีสุดในทางเลือก
ต่างๆก็ต้องเป็นท่ีพึงพอใจต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและเป็นท่ียอมรับและสอดคล้องต่อสังคมและ
สามารถน าไปใช้ได้จริงสว่นแรกของกระบวนการดงักลา่วเรียกวา่การวิเคราะห์นโยบาย 

จากขัน้ตอนกระบวนการและตวัแปรตา่งๆในการวิเคราะห์นโยบายของนกัวิชาการแต่
ละทา่น อาจสรุปได้วา่  

หลกัในการพิจารณาถึงนโยบายสาธารณะท่ีดี มี 2 หลกัท่ีส าคญั ได้แก่ 
1.การวิเคราะห์เนือ้หานโยบาย (Analysis of Policy Content)  

การวิเคราะห์โครงสร้างนโยบายของผู้ มีอ านาจตดัสินใจก าหนดนโยบายมี
ความรัดกุมและน าไปใช้ได้จริงเพียงใด เน่ืองจากปัญหาดังกล่าวถือเป็นนโยบายการแก้ไขจึง
สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง หากนโยบายนีช้่วยแก้ปัญหาได้ควรประเมินนโยบายผลความ
เหมาะสม ว่าแก้ปัญหาท่ีปรากฏให้หมดลงอย่างถาวรหรือไม่ การวิเคราะห์โครงสร้างนโยบายจาก
ตัวเนือ้หานโยบายว่ามีความรัดกุมหรือไม่และสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้มากน้อยแค่ไหน  มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้จริง เพราะปัญหาท่ีได้ถูกพิจารณาให้ถือเป็นนโยบายเพ่ือใช้ใน
การแก้ไข มีความซับซ้อนและความยากต่างกัน หากนโยบายนีช้่วยแก้ปัญหาได้ให้ประเมิน
นโยบายท่ีถูกต้อง ปัญหาท่ีปรากฏจะหมดไปตลอดกาลหรือไม่ หรืออาจเป็นวิธีแก้ปัญหาชัว่คราว
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หรือแก้ไขปัญหาบางอยา่งดงันัน้คณุต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้อยา่งแท้จริงด้วยนโยบายและแผน
ท่ีเหมาะสมอย่างแท้จริง (วรเดช จนัทรศร, 2554, น.148) นโยบายสาธารณะและแผนท่ีดีต้องมี
ทฤษฎีและหลักการอ้างอิงตามนโยบายภายในมูลนิธิหรือทฤษฎีทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายนัน้ (กล้า ทองขาว, 2523, น.11) รวมทัง้ต้องไม่มีการปฏิบตัิท่ียุ่งยากหรือสลบัซบัซ้อนเกิน
ความจ าเป็นซึ่งแนวการปฏิบัติหรือกลยุทธ์ท่ีต้องการควบคุมพฤติกรรมของผู้ ปฏิบัติงานหรือ
พฤติกรรมของประชากรเป้าหมายต้องง่ายและง่ายต่อการน าไปปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการท่ี
ปฏิบตังิ่ายไม่ซบัซ้อน นอกจากนี ้นโยบายสาธารณะท่ีดีต้องมีค าอธิบายท่ีชดัเจนระบุเก่ียวกบัขนาด
และลักษณะของโครงสร้างการด าเนินงานนโยบายสาธารณะท่ีดีท่ีประสบความส าเร็จต้องมี
โครงสร้างการบริหารนโยบายแผนท่ีแสดงการเช่ือมต่อของโครงสร้างการจดัการบริหารนโยบายท่ี
ประสานความสัมพันธ์ในกระบวนการด าเนินการตามนโยบายสู่การน านโยบายไปปฏิบัติ ของ
นโยบายคือนโยบายสาธารณะท่ีดีต้องมีโครงสร้างผู้น าทางการเมืองท่ีแสดงความเก่ียวข้อง  ความ
ตอ่เน่ืองของโครงสร้างผู้น าทางการเมืองประสานความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการด าเนินการและ
การด าเนินนโยบาย ในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกันจ าเป็นต้องระบุกลยุทธ์หรือแนว
ปฏิบตัิในระดบัองค์กรแผนงานและโครงการตามโครงสร้างของการเมืองการปกครอง การวิเคราะห์
นโยบายต้องวิเคราะห์ว่าระบุวตัถุประสงค์เป้าประสงค์หรือเปา้หมายและมาตรฐานปฏิบตัิการใน
การด าเนินงานและมาตรฐานมีความชดัเจนหรือไม่เน่ืองจากความชดัเจนขององค์ประกอบเหล่านี ้
เป็นการง่ายต่อการก าหนดแนวทางการก ากับดแูลตรวจสอบวดัและประเมินผล เน่ืองจากการวดั
ประสิทธิภาพตามแนวทางของนโยบายและแผนขึน้อยู่กับความชดัเจนของมาตรฐานการท างาน 
ในทางตรงกันข้าม หากวัตถุประสงค์เป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบตัิมีความคลุมเครือ หรือ
ขดัแย้งกนั เป็นการยากท่ีจะน าไปปฏิบตัิและประเมินผล ดงันัน้ การแปลงนโยบายเป็นแผนกลยทุธ์
หรือแผนหรือโครงการควรเลือกค าหรือข้อความท่ีประกอบด้วย ข้อก าหนดต่าง ๆ อย่างพิถีพิถัน
เพ่ือให้สามารถสะท้อนเกณฑ์การประเมินผลงานได้อย่างชดัเจน (สมบตัิ ธ ารงธัญวงศ์, 2560, น.
455)จึงน ามาสู่การเสนอเป็นกระบวนการวิเคราะห์นโยบายท่ีใช้ในการวิเคราะห์จัดล าดับ
ความส าคญัของการเสนอแนะเป็นกระบวนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเลือกต่างๆโดยการ
วิเคราะห์ความเช่ือมโยงทางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสอดคล้องกบั
หลกัการเหตผุลเหลา่นีห้รือไม่ (สรุางคนา มณัยานนท์, 2538, น.22)  

2 .ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ก า ร น า น โย บ า ย ไป ป ฏิ บั ติ  (Analysis of Policy 
Implementation) เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการน านโยบายไปปฎิบัติได้จริงโดยมุ่ง
วิเคราะห์ว่าการน านโยบายไปด าเนินการเป็นไปตามท่ีก าหนดหรือไม่เพียงใด รวมทัง้วิเคราะห์ว่า
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อยู่ในระดบัท่ีตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของประชาชนหรือไม่ สร้างกระบวนการปฏิบตัิงานอย่าง
เป็นระบบและมีมาตรฐาน ตามกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัท่ีิเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเรา
ใช้การเปล่ียนแปลงภายในเพ่ือระบุจุดแข็งและจุดอ่อนในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการ
วิเคราะห์การด าเนินนโยบายการติดตามการปรับปรุงการวิเคราะห์การด าเนินนโยบายการด าเนิน
นโยบายการประเมินผลและกระบวนการตรวจสอบ ทางเลือกในการก าหนดนโยบาย มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของการน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบตัิเป็นการศกึษาการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิจากบนลงสู่ล่างโดยปฏิบตัิ
ตามขัน้ตอนท่ีระบุไว้ในนโยบายขัน้ตอนก่อนหน้าหกขัน้ตอนเม่ือโดยผู้ มีอ านาจตดัสินใจจะต้องให้
ความเห็นชอบวา่จะเลือกใช้ทางใดในการก าหนดนโยบายและน าไปปฏิบตัใิห้เกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิผลและน ามาสู่การประเมินผลและติดตามผลนโยบายหลังจากขัน้ตอน
การด าเนินการตามนโยบายและผลท่ีคาดวา่จะได้รับของนโยบายนกัวิเคราะห์นโยบายควรประเมิน
และทบทวนผลของนโยบายและทบทวนว่าพวกเขาประสบความส าเร็จเพียงใด ประเมินว่า
ทรัพยากรเพียงพอหรือไม่ ประเมินว่าการด าเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเม่ือ
ด าเนินการตามนโยบายแล้วควรรวมทัง้หมด และเม่ือนโยบายด าเนินเสร็จสิน้แล้วก็ควรท าผลสรุป
รวม หากต้องการปรับปรุงเพิ่มเติมคณุสามารถด าเนินการตอ่ได้หากมีการวิเคราะห์นโยบายอย่าง
เหมาะสม แตห่ากไม่ได้ผลหรือหากปัญหาแย่ลงคณุควรยตุินโยบายดงักล่าว ขึน้อยู่กบัผลประเมิน
มิได้มีข้อยตุิในตวัมนัเอง โดยน าข้อสรุปมาแก้ไขปรับปรุงวิจยัประเมินผลเปล่ียนแปลงนโยบายเดิม
เสียใหม่แล้วแตว่่านโยบายนัน้จะบรรลุประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด (มยรีุ อนุมานราชธน, 2552; 
เรืองวิทย์ เกษสวุรรณ, 2557) 

สรุปได้ว่าการวิเคราะห์นโยบายเลือกวิเคราะห์ในสองด้านคือด้านนโยบาย และด้าน
กระบวนการน าไปปฏิบตัิ ซึ่งจะมองเห็นถึงข้อดีข้อเสียของนโยบายได้อย่างชดัเจนตามแตล่กัษณะ
ของนโยบายในกระบวนการก าหนดนโยบายท่ีได้น ามาแยกในกระบวนการวิเคราะห์นโยบายผ่าน
ตวัแปรและขัน้ตอนหลกัการท่ีได้สรุปออกมา 
 
 
 
 
 
 



  37 

 
 

ตา
รา
ง 6
 ส
รุป
ปร
ะเด

น็ก
าร
วิเค

รา
ะห์
นโ
ยบ
าย

 
 



  38 

 

 
 
 
 

ตา
รา
ง 6
 (ต
อ่)

 



 39 
 

2.3 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญ สินค้าผิดลิขสิทธ์ิโดยมี 

ตวัอย่างงานวิจยัเก่ียวกบัมาตรการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการกระท าผิดท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบั
การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์คือสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิซึ่งมีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อสองชิน้ได้แก่
งานวิจัยของ รัตนศกัดิ์ รัตนลาโภ (2558) ในหัวข้อ มาตรการทางกฎหมายในการบงัคบัสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก และ งานวิจัย
ของ ธีระพล โชติพันธ์ (2551) เร่ืองมาตรการทางอาญาต่อการกระท าความผิดต่อทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยมีตวัอย่างงานวิจัยเก่ียวกับการปลอมแปลงทางกษาปณ์วิทยาคือ งานวิจยัของ ของ 
Ke Sun (2015) เร่ือง Detection of Counterfeit Coins and Assessment of Coin Qualities  ซึ่ง
แตล่ะเร่ืองผู้วิจยัแตล่ะทา่นได้มีแนวคดิการวิจยัในหวัข้อท่ีใกล้เคียงกบังานวิจยัฉบบันีด้งัเห็นได้ดงันี ้

การศกึษาของ รัตนศกัดิ์ รัตนลาโภ (2558) เร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการบงัคบั
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก : ศึกษา
กรณีการน ามาตรการมาใช้กับประเทศไทยเฉพาะกรณีลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการค้า 
โดยงานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาวิจยัถึงมาตรการ ทางกฎหมายในเร่ืองการบงัคบัสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหุ้นสว่นยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพืน้เอเชีย-แปซิฟิก และ
ความตกลงระหวา่งประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้กฎหมายไทยและตา่งประเทศ โดยศกึษาเฉพาะ
กรณีลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า และสิทธิบัตร เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเก่ียวกับการบังคับก ากับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้เป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยข้อมลูท่ีน ามาเป็นฐานในการศกึษาวิจยันีไ้ด้มาจาก บทบญัญัติ
ตามความตกลงระหว่างประเทศ บทบญัญัติทางกฎหมาย ต าราทางวิชาการ บทความ และค า
พิพากษาของศาลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและสมัพนัธ์กับเร่ืองมาตรการทางกฎหมายในเร่ืองการบงักับ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทัง้ของไทยและต่างประเทศผลการศึกษาวิจัยพบว่าข้อบัญญัติ
เก่ียวกับมาตรการบังคบัสิทธิตามความตกลงหุ้ นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพืน้เอเชีย-
แปซิฟิก มีการก าหนดสาระส าคัญเก่ียวกับหลักการบังคบัสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในกรณี
ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า และสิทธิบตัร ผ่านมาตรการบงัคบัสิทธิทางแพ่ง มาตรการบงักบัสิทธิ
ทางอาญา ข้อก าหนดพิเศษเก่ียวกับมาตรการ ณ จุดผ่านแดนข้อก าหนดพิเศษเก่ียวกับมาตรการ
บงักบัสิทธิบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการก าหนดสาระส าคญัของมาตรการท่ีมากกวา่ท่ีความ
ตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวกับการค้าก าหนดอย่างไรก็ตามแม้ความตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพืน้เอเชีย-แปซิฟิกจะมีการก าหนดมาตรการบงักับสิทธิใน
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ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีมาตรฐานสูง แต่มาตรการดังกล่าวก็เป็นการก าหนดกระบวนการท่ีให้
ความส าคญักับการบงักับสิทธิทางแพ่งเป็นส าคญั ซึ่งจะสามารถคุ้มครองเจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความถกูต้องตามหลกัสากลและสามารถบงัคบั
ใช้วิธีการและมาตรการอย่างเดียวกันทัว่โลก ทุกประเทศสามารถยอมรับและเข้าใจตรงกันได้ ซึ่ง
เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในมาตรการบงักับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้
มีความถูกต้องและเป็นธรรมเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึน้ ซึ่งในประเด็นดังกล่าวในกฎหมาย
ตา่งประเทศมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกบัความตกลงหุ้นส่วนยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
ภาคพืน้เอเชีย-แปซิฟิกทัง้สิน้ ดงันัน้ ประเทศไทยจึงอาจศกึษาและน าเอาหลกัเกณฑ์ของความตก
ลงหุ้ นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพืน้เอเชีย-แปซิฟิกและของกฎหมาของต่างประเทศ
ดงักล่าวมาวิเคราะห์เพ่ือสร้างแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย หรือแนวทางการสร้างระบบ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเร่ืองมาตรการบงัคบัสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่ไป 
(รัตนศกัดิ ์รัตนลาโภ, 2558) 

งานวิจัยของ ธีระพล โชติพันธ์ (2551) เร่ืองมาตรการทางอาญาต่อการกระท า
ความผิดตอ่ทรัพย์สินทางปัญญา มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของบทลงโทษ
อตัราโทษในการกระท าความผิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเนือ้หาการก าหนดบทลงโทษ
ตามอตัรากฎหมาย โดยงานวิจยัชิน้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพในลกัษณะศกึษาจากแบบวิเคราะห์
เอกสารและตวับทกฎหมายต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศน ามาวิเคราะห์ สรุปเป็นอุปนัย
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขกฎหมายและทฤษฎีท่ีทบทวนมาเหมาะสมหรือไม่แก้ไขอย่างไรเพราะปัญหา
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัญหาร้ายแรงในเวทีภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
ก่อให้เกิดภาระแก่สงัคม อีกทัง้ยงัคุกคามต่อสุขภาพและความปลอดภัยแก่สาธารณชน ท าให้รัฐ
สูญเสียรายได้ ท าลายธุรกิจการค้าถูกกฎหมาย รวมทัง้เป็นอาชญากรรมท่ีไม่มีพรมแดน และ
สามารถเช่ือมโยงกับอาชญากรรมอ่ืน ๆ ได้ เน่ืองจากได้รับผลตอบแทนสูง ผู้ กระท าผิดจึงพฒันา
รูปแบบของการประกอบอาชญากรรม โดยน าเอาเทคโนโลยีสมยัใหม่เข้ามาเป็นเคร่ืองมือช่วยใน
การกระท าความผิด แตก่ารบงัคบัใช้กฎหมายยงัก่อให้เกิดปัญหาหลายด้านแม้ว่ากฎหมายอาญา
จะมีสภาพในเชิงบงัคบัและเป็นเชิงบงัคบัท่ีรุนแรง แต่หากว่ากฎหมายอาญาไม่สามารถประกัน
ความมัน่คงและความปลอดภัยของสงัคมได้แล้ว สภาวะปัญหาในบ้านเมืองก็ย่อมเกิดขึน้ตามมา 
และถึงแม้กฎหมายอาญามีสาระส าคญัในการคุ้มครอง ปราบปรามการกระท าความผิด และมีการ
ลงโทษ นอกจากการใช้กฎหมายอาญาในการปราบปรามการกระท าความผิดแล้ว ยังจะต้อง
กระท าเพ่ือเตือนบคุคลทัว่ไปด้วยว่าถ้ามีการกระท าเช่นนัน้เกิดขึน้ก็จะต้องลงโทษ ฉะนัน้ถ้าการใช้
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กฎหมายอาญาในการปราบปรามการกระท าความผิดเป็นไปโดยถูกต้องแล้ว การใช้กฎหมาย
อาญาก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ แต่การท่ีกฎหมายอาญาจะเข้ามาจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ทุก
ปัญหาย่อมจะเป็นการไม่ถกูต้องเป็นอย่างยิ่ง เพราะปัญหาหลายปัญหาเป็นปัญหาท่ีเล็กน้อย หรือ
เป็นปัญหาท่ียงัไมส่มควรหรือไมจ่ าเป็นถึงกบัต้องใช้การลงโทษทางอาญา(ธีระพล โชตพินัธ์, 2551) 

งานวิจัยฉบับนีเ้สนอมาตรการและแนวทางต่าง ๆ เพ่ือช่วยลดปัญหาการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ดงันี ้ 

1. มาตรการบงัคบัโดยมุ่งเอากับตวัทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าความผิด 
โดยมุง่ประเดน็วา่ทรัพย์นัน้เก่ียวกบัการกระท าความผิดหรือไม่ 

2. มาตรการเพิ่มความในบทนิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” ของมาตรา 3 แห่ง
พระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

ง า น วิ จั ย ข อ ง  Ke Sun (2015)  เ ร่ื อ ง  Detection of Counterfeit Coins and 
Assessment of Coin Qualities  วิจัยเก่ียวกับการน าเทคโนโลยีมาตรวจสอบและป้องกันการ
ปลอมแปลงเหรียญเน่ืองจากการระบาดของเหรียญกษาปณ์ปลอมจึงท าให้ในปัจจุบนัเทคโนโลยี
การตรวจจบัเหรียญปลอมท่ีมีความแม่นย าสงูเป็นท่ีต้องการอย่างมาก แตย่งัไม่มีการศกึษาวิจยัใน
สาขานีม้ากนกั วิทยานิพนธ์นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือแนะน าเทคนิคการมองตรวจจบัด้วยคอมพิวเตอร์
สมยัใหมแ่ละความฉลาดของคอมพิวเตอร์เพ่ือแยกความแตกตา่งของเหรียญจริงและเหรียญปลอม
ด้วยความแม่นย าสูงโดยพิจารณาจากแง่มุมของภาพ โดยผลการศกึษาพบว่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์
มนัสามารถจ าเหรียญปลอมได้ส าเร็จสว่นผสมของโลหะ พืน้ผิว ตวัตดั  มีลกัษณะจดุสงูสดุของและ
ล่างสดุส่วนเว้าตา่ง ๆ ตามแง่มมุของภาพเหรียญ และจะถกูน ามาใช้ในการตรวจจบัเหรียญปลอม
ในระยะเบือ้งต้นบนพืน้ผิวเหรียญโดยอตัโนมตัิ หลงัจากเคร่ืองนีถ้กูปรับแตง่ในการทดลอง ผลการ
ตรวจพบแสดงวา่การกระท าลกัษณะนีส้ามารถใช้เป็นเคร่ืองหมายหรือจดุตายตา่งๆในการชีข้าดแท้
ปลอมอีกทัง้ยงัสามารถใช้ในการประเมินคณุภาพของเหรียญ (การเซอร์และให้คะแนนด้วยระบบ 
shelldon scale) 

จากกงานวิจยัเก่ียวกบัการแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญ สินค้าผิดลิขสิทธ์ิ สรุป
ได้วา่  รัฐด าเนินการตอ่ปัญหา โดยอาศยักฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ทัง้ 7 ฉบบัได้แก่  

1) พระราชบญัญตัสิิทธิบตัร พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  
2) พระราชบญัญตัเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  
3) พระราชบญัญตัลิิขสิทธ์ิพ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  
4) พระราชบญัญตัคิุ้มครองแบบของผงัภมูิวงจรรวม พ.ศ. 2543  
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5) พระราชบญัญตัคิวามลบัทางการค้า พ.ศ. 2545 
6) พระราชบญัญตัคิุ้มครองสิ่งบง่ชีท้างภมูิศาสตร์ พ.ศ. 2546 
7) พระราชบญัญตักิารผลิตผลิตภณัฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 

ซึ่ งพ ระราชบัญญั ติทั ง้  7  ฉบับ นี  ้มี ผู้ รักษาการณ์ ตามพระราชบัญญั ติ คือ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ โดยมีหนว่ยงานท่ีควบคมุก ากบัดแูลคือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์โดยถือเป็นความผิดทางอาญาถ้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

ส่วนในเร่ืองของเหรียญกษาปณ์  การน าเทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพนัน้มีอยู่แล้ว ในสหรัฐอเมริกา โดย เป็นนโยบายก ากับควบคุมตนเอง โดยสมาคม
เหรียญกษาปณ์อเมริกันก็ได้มีความร่วมมือกับ บริษัทรับตรวจสอบสภาพเหรียญ อย่าง NGC 
Numismatic Guaranty Corporation เป็นนโยบายก ากับควบคุมดูแลตนเอง โดยท าให้กลุ่ม
ผลประโยชน์กบัภาคเอกชนเข้มแข็งขึน้ โดยบริษัทรับรองเหรียญ ได้น าเทคโนโลยีมาตรวจสอบและ
ป้องกนัการปลอมแปลงเหรียญเน่ืองจากการระบาดของเหรียญกษาปณ์ปลอมท่ีแยกแยะด้วยตา
เปล่าอาจแยกแยะไม่ออก จึงท าให้ในปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจจับเหรียญปลอมท่ีมีความ
แม่นย าสูงเป็นท่ีต้องการอย่างมาก โดยอาศยัระบบ shelldon scale โดยให้คะแนนท่ี 1-70 โดย
เหรียญแท้จะได้รับการรับประกนัตามราคาตลาดประเภทเหรียญและคะแนนสภาพท่ีได้ ซึง่ถ้าตรวจ
พบของปลอมบริษัทจะรับซือ้คืนตามราคานัน้ ในทางกลบักันหากเป็นของปลอมสามารถใช้เป็น
หลกัฐานเพิ่มในชัน้ศาลในการร้องทกุข์กลา่วโทษได้  

ส าหรับตวัอย่างงานวิจยัท่ีวิเคราะห์นโยบายในด้านเนือ้หานโยบายคืองานวิจยัของ 
ช่อทิพย์ สุนทรวิภาต (2557) มาตรการทางกฎหมายในการคุ้ มครองผู้ บริโภค: ศึกษากรณี
ผลิตภณัฑ์แว่นกันแดด และตวัอย่างงานวิจยัท่ีวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบตัิ คืองานวิจยัของ 
สปุราณี ธรรมพิทกัษ์ การวิเคราะห์นโยบายความมั่นคงท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหา 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ระหว่าง พ.ศ. 2547-2556 ซึ่งงานวิจัยทัง้สองเร่ืองได้ใช้กรอบความคิดแบบเดียวกับท่ี
งานวิจยัชิน้นีจ้ะน ามาวิเคราะห์นโยบาย ซึง่น าเสนอออกมาได้ ดงันี ้ 

งานวิจัยของ ช่อทิพย์ สุนทรวิภาต (2557) มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค: ศกึษากรณีผลิตภณัฑ์แวน่กนัแดด  

วิทยานิพนธ์นีผู้้ วิจัยวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีการคุ้มครองผู้บริโภค
และความรับผิดในสินค้าท่ีไม่ปลอดภยัของผลิตภณัฑ์แว่นกนัแดด นอกจากนีย้งัศกึษาถึงกฎหมาย
ของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและ
มาตรการทางกฎหมายท่ีใช้ในการปรับปรุงกฎหมายในเร่ืองเก่ียวกับผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดให้มี
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ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยา่งเป็นรูปธรรมเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภยั
ในการใช้งานผลิตภณัฑ์แวน่กนัแดด 

จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีบงัคบัใช้กับการลงโทษผู้ผลิตแว่นกัน
แดดท่ีไมไ่ด้มาตรฐานอยูห่ลายฉบบัซึง่เป็นกฎหมายเก่ียวกบัการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคท่ีท าให้ 

ผู้บริโภคทั่วไปได้รับการคุ้ มครองเก่ียวกับความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าท่ีผู้
ประกอบธุรกิจได้ 

น าเข้าหรือน าออกวางจ าหน่ายเป็นการทัว่ไป และเป็นมาตรการโดยอ้อมท่ีส่งผลให้
ผู้ ประกอบการต้องมีมาตรฐานในการผลิตและน าเข้าสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยเพ่ือมาจ าหน่ายแก่
ผู้บริโภค 

จากงานวิจยัท่ีเราน ามาทบทวนพบว่าผู้ วิจยัเลือกศึกษากรณีผลิตภัณฑ์แว่นกันแดด
กับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยวิเคราะห์นโยบายออกมาเป็นกฎหมายท่ี
บงัคบัใช้คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ทางอ้อมเสียส่วนใหญ่ ประเด็นท่ีเก่ียวข้องใน
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของเนือ้หาของนโยบาย และความท่ีเนือ้หากฎหมายนัน้เป็นทางอ้อม
เสียส่วนใหญ่จึงมีการเสนอแนะเชิงนโยบายมาเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาแว่นกันแดดท่ีไม่ได้
คณุภาพโดยผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ผู้ วิจยัเห็นสมควรให้มีประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากในเร่ืองให้แว่น
กนัแดด 

เป็นสินค้าท่ีควบคมุฉลาก อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 
31 แหง่พระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2541 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญัติบางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 

2. เน่ืองจากประเทศไทยไม่ มีประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม ห รือ
พระราชบญัญัตอ่ืินใดท่ีก าหนดให้แวน่กนัแดดต้องมีฉลากและปฏิบตัิตามกฎหมายนัน้ ทัง้นีใ้นเร่ือง
ของฉลากหน่วยงานต่างๆ ของต่างประเทศและมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีต่างประเทศได้ก าหนดถึง
มาตรฐานของแว่นกันแดด ได้แก่มาตรฐานสินค้า CE ของสหภาพยุโรป American National 
Standards Institute (ANSI) ของประเทศสห รัฐอเม ริกา และ Australian Competition and 
Consumer Commission (ACCC)ของประเทศออสเตรเลีย ได้ก าหนดข้อมลูและข้อก าหนดในการ
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ติดฉลากของแว่นกันแดด ผู้ เขียนเห็นว่าประเทศไทยควรจะน ามาเป็นแบบอย่างในการก าหนด
มาตรฐานการตดิฉลากของแวน่กนัแดด 

3. ผู้ เขียนเสนอว่าให้ประเทศไทยมีการปิดฉลากโดยองค์กรของเอกชน น ามาปรับ
ใช้กบัประเทศไทย หากวา่ประเทศไทยมีองค์กรเอกชนท่ีให้การรับรองความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์
ในการก าหนดการติดฉลากของแว่นกันแดดโดยองค์กรเอกชนนัน้ จะท าให้ผู้ บริโภคได้รับความ
คุ้มครองมากขึน้ 

4. ผู้ เขียนเห็นควรให้ผลิตภณัฑ์แว่นกนัแดดมีการก าหนดให้มีมาตรฐานบงัคบัใน
การก าหนดมาตรฐานอตุสาหกรรม โดยหน่วยงานท่ีควบคมุตรวจสอบในการรับรองมาตรฐานของ
ผลิตภณัฑ์ คือ ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

5. ผู้ เขียนขอเสนอว่าสมควรให้ศูนย์เฝ้าระวงัและพิสูจน์สินค้าท่ีไม่ปลอดภัยท่ีมี
หน้าท่ีท าการตรวจสอบ ทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าต่าง ๆ และเฝ้าระวังอันตรายท่ีอาจเกิดขึน้กับ
ผู้บริโภคจากสินค้าต่าง ๆ และให้ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทดสอบ เพ่ือการ
ก าหนดให้แว่นกันแดดมีมาตรฐานการรับรองคณุภาพผลิตภัณฑ์เน่ืองจากในประเทศไทยยงัไม่มี
การก าหนดถึงหลกัเกณฑ์การทดสอบพิสจูน์มาตรฐานของผลิตภณัฑ์แวน่กนัแดด 

6. ผู้ เขียนเห็นว่าประเทศไทยควรใช้ระบบการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) 
กบัความรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดจากสินค้าท่ีไมป่ลอดภยั 

งานวิจัยของ สุปราณี ธรรมพิทักษ์ ในงานการวิจัยฉบบันีผู้้ วิจัยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์นโยบายความมั่นคงท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่าง พ.ศ. 
2547-2556 วิธีด าเนินการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพผู้ ให้ข้อมูลส าคัญประกอบด้วย 
ข้าราชการ ประชาชนไทยพทุธและไทยมสุลิม และกลุ่มผู้น า 4 เสาหลกั จ านวน 46 คน ผลการวิจยั
พบว่าการก าหนดนโยบายความมัน่คงท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหา3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้เร่ิมมีการ
ปรับเปล่ียนในระดบัแนวคิดของการก าหนดนโยบาย ซึ่งแต่เดิมจะเป็นแบบบนลงลา่ง (Top Down) 
มาเป็นการให้ความส าคญักับบริบทของพืน้ท่ี หรือเร่ิมเป็นแนวคิดแบบล่างขึน้บน (Bottom Up) 
ส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มในการ
แก้ปัญหาท่ีดีขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายความมั่นคงท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ระหว่าง พ.ศ. 2547-2556 ยังมีปัญหาในประเด็นการระบุกลไกท่ีจะท าหน้าท่ีบูรณาการ 
(ธรรมพิทกัษ์ สปุราณี, 2019) 

การท างานในระดบัพืน้ท่ี ซึ่งปัจจบุนัก าหนดไว้เพียงการบูรณาการในระดบัแผนงาน
โครงการเท่านัน้ขณะเดียวกนักลไกท่ีมีการน ามาใช้เช่ือมโยงงานด้านความมัน่คงกับงานด้านการ
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พฒันาท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัเป็นเพียงกลไก บรูณาการในระดบันโยบาย ดงันัน้ ในการก าหนดนโยบาย
ความมัน่คงท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ควรมีการก าหนดกลไกการบรูณาการท่ี
เป็นทางการระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ระดบันโยบายและระดบัการน านโยบายไปปฏิบตั ิ

จากงานวิจยัท่ีเราน ามาทบทวนพบวา่ มกัจะวิเคราะห์นโยบายในประเด็นการน านโยบาย
ไปปฏิบตัิในการแก้ไขปัญหาสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ไหนบ้างเพ่ือจะตอบว่านโยบายมีความ
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา ซึง่จากการวิเคราะห์พบว่าตวัแบบในการก าหนดนโยบาย มีสว่นช่วย
ให้น านโยบายไปปฏิบตัิได้ดีขึน้ในการแก้ไขปัญหา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึ่งแต่เดิมจะเป็นตวั
แบบในรูปแบบบนลงล่าง (Top Down) มาเป็นการให้ความส าคญักบับริบทของพืน้ท่ี หรือเร่ิมเป็น
แนวคดิแบบลา่งขึน้บน (Bottom Up) ท าให้การน านโยบายไปปฏิบตั ิมีประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ 

2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย  
การวิจยัครัง้นี ้ยึดหลกักษาปณ์วิทยาว่าด้วยสถานการณ์การปลอมแปลงเหรียญน ามา

จ าแนกรูปแบบนโยบายสองรูปแบบคือท่ีเป็นกฎหมายและไม่ใช่กฎหมายซึ่งการจ าแนกจะจ าแนก
สองรูปแบบนีท่ี้ใช้แก้ไขปัญหาประเภทตา่ง ๆ เพ่ือน าไปวิเคราะห์เชิงพรรณนากบัหลกัการนโยบาย
สาธารณะท่ีดีเพ่ือหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและความเหมาะสมของนโยบายกับสถานการณ์
ปัญหาโดยใช้การเขียนแบบstory telling เล่าเร่ืองราวออกมาเป็นข้อเสนอแนะและความเหมาะสม
ของนโยบายตอ่สถานการณ์ปัญหาตา่ง ๆ 
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ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์ความเหมาะสมของนโยบายในการแก้ไขปัญหาการปลอม
แปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกในเชิงพาณิชย์”งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ โดย
ศึกษาทฤษฎีนโยบายสาธารณะเก่ียวกับนโยบายสาธารณะท่ีดี และแบบวิเคราะห์เอกสารต ารา
เหรียญกษาปณ์ และประมวลกฎหมายต่าง ๆ จากนัน้จึงน าข้อมูลท่ีได้รวบรวมมา ส ารวจความ
คิดเห็นกับประชากรกลุ่มตวัอย่าง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และสมัภาษณ์กลุ่ม และน าข้อมูลท่ี
ได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนาผ่านรูปแบบนโยบายสาธารณะสองแบบให้เห็นถึงความเหมาะสมของ
กฎหมายท่ีเป็นอยู่และทางออกของปัญหาวิเคราะห์ให้เห็นถึงศกัยภาพในการผลักดันให้แก้ไข
นโยบายเชิงเสนอแนะ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
การคัดเลือกผู้ ให้ ข้อมูลส าคัญ  ผู้ วิจัยใช้วิ ธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive 

selection) ทัง้นี ้เพ่ือให้ได้ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความเหมาะสมตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ดงันี ้
ดงัรายละเอียดในผนวก 

1) กลุ่มเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีมีหน้ามีบงัคบัใช้กฎหมาย เพ่ือศึกษาถึงแนวทาง นโยบาย 
กระบวนการจดัการแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึในเชิงพาณิชย์
ของหนว่ยงานของภาครัฐนัน้ โดยมีผู้ให้ข้อมลูส าคญั จ านวน 4 ทา่น ได้แก่  

1.1) เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ผู้ รับผิดชอบคดีปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ี
ระลกึในเชิงพาณิชย์ จ านวน 2 คน  

1.2) ผู้ปฏิบตังิานกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ จ านวน 2 ทา่น 
2) กลุม่ผู้ให้ข้อมลูภาคเอกชน (กลุม่ผู้ ค้า) จ านวน 4 ทา่น  
3) กลุม่ผู้ให้ข้อมลูภาคประชาสงัคม จ านวน 12 ทา่น ได้แก่ 

3.1 สมาคมเหรียญระลกึแหง่ประเทศไทย จ านวน 8 ทา่น 
3.2 สมาคมเหรียญกษาปณ์และเงินพดด้วง จ านวน 2 ทา่น 
3.3 ชมรมคนรักษ์เหรียญ จ านวน 2 ทา่น 
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3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
เคร่ืองมือหลักส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้นี ้ได้แก่ 

1) แบบวิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ บทความสมาคมเหรียญกษาปณ์แห่งประเทศไทย 
และ หนงัสือต าราทางกษาปณ์วิทยา 

2) แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Indept interview) โดยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือสอบถามถึงความเหมาะสมนโยบายและมาตรการแก้ไขใน
ปัจจบุนั 2 ด้านได้แก่ 

2.1 ด้านความเหมาะสมของเนือ้หากฎหมาย 
2.2 ด้านความเหมาะสมในการน าไปปฏิบตั ิ

3) แบบบันทึกการสังเกตโดยใช้แบบการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) จากการลงสนามพระ ตลาดสะสมเหรียญ และพบปะพดูคยุกบันกัสะสม  

4) การศกึษาข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต  
5) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัประเด็นการวิจยั เช่น การสงัเกตการณ์ให้บริการของทัง้สองหน่วยงานในส านกังานว่า 
มีความสะดวก ความคล่องตัวความรวดเร็วในด้านต่าง ๆ เพียงใด มีปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อ
ร้องเรียนมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

3.3 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัจะศึกษาเอกสารเก่ียวกับประวตัิศาสตร์กฎหมายการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์

และตวับทกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบทลงโทษผู้ปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ี
ระลึกปลอมในเชิงพาณิชย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสมัภาษณ์ แบบมีโครงสร้างท่ีชดัเจน
โดยใช้เป็นค าถามปลายเปิด 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การศกึษาข้อมลูจากเอกสาร  

เป็นการศกึษารวบรวมนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาทัง้ในส่วนของกฎหมาย ท่ี
บงัคบัใช้บทลงโทษตอ่ผู้ปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึปลอมในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ 
กฎหมายพระราชบญัญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 (และแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 9 และมาตรา 35 รวมถึง 
รวมถึงนโยบายและมาตรการอ่ืนๆในการป้องปรามเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกปลอมใน
ปัจจบุนั โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจยัชิน้นี ้คือ แบบวิเคราะห์เอกสาร  
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2. การสมัภาษณ์เชิงลกึ  
เป็นส ารวจความเห็นของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ทัง้ 3 กลุ่ม โดยใช้

เคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสัมภาษณ์แบบกลุ่มผ่านการคัดเลือก
ตวัอยา่งแบบเจาะจง หาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุม่ ซึง่เป็นฝ่ายเจ้าหน้าท่ี
รัฐและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจากนโยบาย ดงันี ้

2.1 กลุม่เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีมีหน้ามีบงัคบัใช้กฎหมาย 
2.2 กลุม่ผู้ให้ข้อมลูภาคเอกชน (กลุม่ผู้ ค้า)  
2.3 กลุม่ผู้ให้ข้อมลูภาคประชาสงัคม  

3. การสงัเกต 
โดยใช้แบบการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) จากการลงส ารวจ

ภาคสนามตามแหล่งค้าขายจริง ได้แก่ ตลาดพระเคร่ือง ตลาดสะสมเหรียญ และพบปะพดูคยุกับ
นกัสะสม 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจัยฉบับนีใ้ช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยจะ

วิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) จากข้อมูลท่ีได้มาจากการสมัภาษณ์
เชิงลึก (Indept interview) โดยน ามาวิเคราะห์โยงโดยใช้การเขียนแบบ story telling บอกเล่า
เร่ืองราวผ่านกรอบทฤษฎีกษาปณ์วิทยา น ามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา ด้วยหลกัวิเคราะห์นโยบาย 
เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมของนโยบายในการควบคมุเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกปลอม
ในเชิงพาณิชย์ ตามกรอบขอบเขตการจ าแนกประเภทนโยบายสาธารณะท่ีแบ่งออกเป็นสอง
ประเภท คือ วิธีทางกฎหมายและไม่ใช่กฎหมายเพ่ือน าเอาการแก้ปัญหาท่ีมีวิธีการ ซึ่งมีหลาย
นโยบายมาวิเคราะห์สรุปอุปนัยผ่านหลักการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะว่านโยบายต่าง ๆ 
เหมาะสมหรือไม่และตกผลึกเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและตอบค าถามว่านโยบายเหมาะสม
หรือไม ่
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บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

ผลการวิจยัและอภิปรายผลจากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูท่ีส าคญัตามประเด็นค าถามใน
การวิจยัเก่ียวกบัหน่วยงานรัฐผู้บงัคบัใช้กฎหมายของภาครัฐทัง้สองแห่ง คือ กองปราบปราม และ
หน่วยงานผู้ผลิตเหรียญกษาปณ์ และดแูลความเรียบร้อยของเหรียญกษาปณ์ คือ กรมธนารักษ์ 
และภาคเอกชน คือ กลุ่มผู้ ค้าเหรียญกษาปณ์ และภาคประชาสังคม คือ องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับ
กษาปณ์วิทยา ผู้วิจยัได้น าข้อมูลจากทกุฝ่ายมาสงัเคราะห์เพ่ือการตอบค าถามการวิจยัท่ีตัง้ไว้ ใน
เร่ืองสถานการณ์การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์แยกตามลกัษณะการปลอม นโยบายท่ีใช้ในการ
แก้ปัญหา และความเหมาะสมของนโยบายตอ่ประเภทปัญหาท่ีตา่งกนั ดงันี ้

4.1 ผลการศึกษาสถานการณ์การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกในเชิง
พาณิชย์ 

สถานการณ์การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกในเชิงพาณิชย์ของ
ประเทศไทย แรกเร่ิมเดิมทีนัน้การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ ท าไปเพ่ือใช้ในระบบเศรษฐกิจ
เท่านัน้โดยในประเทศไทยมีการปลอมแปลงมาอย่างยาวนาน เร่ิมตัง้แต่มีการเร่ิมใช้เงินตราเป็น
วตัถุส่ือกลางในการแลกเปล่ียนค้าขาย แต่ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนผ่านของเงินตรามายาวนาน  
อีกทัง้วงการสะสมของไทยเร่ิมมีการสะสมเหรียญ และก่อตัง้สมาคมเหรียญกษาปณ์แห่งประเทศ
ไทยขึน้ เม่ือปี พ.ศ. 2515 เพ่ือจัดระเบียบสังคมนักสะสม ในยุคนัน้เร่ิมมีการปลอมแปลงเหรียญ
เพ่ือสะสม จึงมีกลุ่มผลประโยชน์มาจดัระเบียบทางสังคมนักสะสม โดยปัญหาการปลอมแปลง
เหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทยในปัจจบุนัมี 4 ประเภท ดงันี ้

4.1.1 ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 
4.1.1.1 ลักษณะของการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในระบบ (Circulated coins) คือเหรียญท่ีผลิตเพ่ือน าออก
ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจซึ่งต้องด าเนินการผลิตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอ
ส าหรับความต้องการใช้ในตลาดการค้าโดยมีการปรับเปล่ียนรูปแบบและลวดลายไปตามยคุสมยั 
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนท่ีผลิตในปัจจุบนัมี 9 ชนิดราคา คือ 1 สตางค์ 5 สตางค์ 10 สตางค์ 25 
สตางค์ 50 สตางค์ 1 บาท 2 บาท  5 บาท และ 10 บาท แตท่ี่ใช้หมนุเวียนในชีวิตประจ าวนัมีเพียง 
5 ชนิด ราคา  คือ ตัง้แต่ชนิดราคา 25 สตางค์ ถึงชนิดราคา 10 บาท ส่วนเหรียญชนิดราคา 1 
สตางค์ 5 สตางค์ และ 10 สตางค์ (กองกษาปณ์, ไม่ระบุปีท่ีเขียน) ไม่ได้น าออกใช้โดยทัว่ไป แต่
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ผลิตขึน้เพ่ือใช้ในระบบบญัชีเท่านัน้ ซึ่งกระบวนการลอกเลียนแบบเหรียญดงักล่าว เหรียญบาง
ประเภทมีมลูคา่ต ่ากวา่ ราคาหน้าเหรียญจึงเกิดการลอกเลียนแบบเพ่ือให้ประชาชนหลงเช่ือวา่เป็น 
เหรียญกษาปณ์ของรัฐบาล โดยการใช้วสัดุคุณภาพต ่า การชุบโลหะให้ใกล้เคียงเหรียญจริง ซึ่ง
ไม่ได้มีการก าหนดชนิด โลหะ อตัราเนือ้โลหะ ขนาด ลวดลาย และอตัราเผ่ือเหลือเผ่ือขาด ให้เป็น
มาตรฐาน เหรียญเหลา่นีจ้งึไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย 

4.1.1.2 รูปแบบของการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 
(1) เห รียญกษาปณ์ผลิตโดยการหล่อจากเบ้าแม่พิม พ์  (Cast Counterfeits)  

โดยทัว่ไปแล้วของปลอมแบบ จะเป็นของปลอมท่ีคณุภาพต ่า ถกูสร้างขึน้มา มีลกัษณะเป็นเม็ดผด
เล็ก ๆ เน่ืองจากของปลอมเหล่านีถู้กหล่อขึน้รูปท าจากแม่พิมพ์ดินหรือแม่พิมพ์ยาง และมกัจะมี
รอยตอ่รอบขอบท่ีทัง้สองส่วนของแม่พิมพ์มาประกบกนั ลงไป ขณะท่ีเหรียญกษาปณ์หมนุเวียนแท้ 
จะถกูตีด้วยเคร่ืองจกัรและมีจานบงัคบัตวัเหรียญขอบจะเรียบ เหรียญปลอมประเภทนีจ้ะมีรอยตอ่ 
ด้านหน้าและด้านหลังของตัวเหรียญฯ หยาบ ท าจากเนือ้โลหะแบบ ท าจากดีบุกผสมตะกั่ว 
(Pewter) เนื อ้ โลหะเป็นสีด าอมเทา ค่อนข้างอ่อน  ชุบโลหะขาว เสียงทึบ เม่ือตกกระทบ 
(https://www.ngccoin.com/resources/counterfeit-detection/) 

 

 
 

 ภาพประกอบ 6 เหรียญกษาปณ์ผลิตโดยการหล่อจากเบ้าแมพ่ิมพ์ 

ท่ีมา : https://www.thairath.co.th/content/818357 

เหรียญท่ีปลอมเพ่ือใช้ในระบบเศรษฐกิจนัน้มีอีกหลายขนาด ทัง้เหรียญบาท ปี พ.ศ. 
2505 เหรียญ 5 บาท ตราครุฑ ปี พ.ศ. 2515 ท่ีมีการท าปลอมแปลงจ านวนมาก จนต้องถอดถอน
การใช้งานเหรียญดงักล่าว และเรียกคืน ดงันัน้ การใช้เหรียญห้าบาทชนิดนี ้มีการออกแบบเหรียญ
ในรูปแบบใหม่ เป็นครุฑเฉียง และเพิ่มการตอก Mintmark ท่ีข้างเหรียญ ทัง้นี ้จากรายงานของ
ส านกักษาปณ์ ระบุว่า ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา มีการค้นพบเหรียญปลอม ถึงปี พ.ศ. 2550 
เท่านัน้ โดยประเภทนีส้ร้างความเสียหายอย่างหนักจนกระทั่งทางภาครัฐต้องมีนโยบายในการ
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ปราบปราม และมีมาตรการยกเลิกการใช้งานเหรียญ และเปล่ียนลักษณะของเหรียญให้มีการ
ปลอมแปลงยากยิ่งขึน้  
 

 
 

ภาพประกอบ 7 เหรียญกษาปณ์หมนุเวียน 10 บาท ปลอม (ซ้าย) แกะด้วยเคร่ืองจกัร (ขวา) 
 แกะสด 

ท่ีมา : บญุชอบ ธีรปัญญาธรรม และ คณะ, ม.ป.ป., น.5 

 

 
ภาพประกอบ 8 เหรียญ 5 บาท 9 เหล่ียม ท่ีผลิตในปี พ.ศ. 2515 (ปลอมด้วยเคร่ืองจกัร) 

ท่ีมา : เลียง นาราสจัจ์. (2545). เหรียญสะสมส่วนตวั / โดย เลียง นาราสจัจ์ขอนแก่น. : 
ชชัวาลย์การพิมพ์, 2545 หน้า 135 

การปลอมแปลงในรูปแบบนีเ้ป็นกระบวนการผลิตด้วยการแกะแมพ่ิมพ์ป๊ัมด้วยเคร่ืองจกัร 
หรือบางชนิดราคาอาจแกะพิมพ์แบบแกะสด  รูปลักษณ์ด้านหน้าและด้านหลังของตัวเห รียญ 
คอ่นข้างดีกว่าแบบแรก แล้วแตพ่ิมพ์ว่าแกะด้วยเคร่ืองจกัรหรือท าแมพ่ิมพ์ด้วยการขึน้มือ ก็คือ การ
แกะแม่พิมพ์โลหะแบบดัง้เดิม หรือท่ีภาษาช่างมกัเรียกกนัวา่ “แกะสด” คือ การแกะแม่พิมพ์ขนาด
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เท่าจริงโดยไม่ต้องใช้อปุกรณ์หรือเทคโนโลยีกนัมากมาย เร่ิมจากขดุแตง่เหล็กขึน้รูป ไปทีละนิดจน
ได้ความลกึ หรือมิติท่ีต้องการ แล้วใช้มีดแกะ แทงเก็บลวดลาย หรือรายละเอียดให้ดียิ่งขึน้ จนเสร็จ
สมบรูณ์ หรือแกะพิมพ์ด้วยเคร่ืองจกัร เนือ้โลหะผสมนิเกิลออกคอ่นข้างเหลือง เสียงกงัวานเม่ือตก
กระทบหรือเคาะ(Numismatic Guaranty Corporation, 2021)  

รูปแบบการปลอมแปลงทัง้สองแบบข้างต้นนีค้ณุภาพและรายละเอียดของตวัเหรียญไม่ดี
นกั สงัเกตได้ง่ายจากความแตกต่างของสีและผิว ตวัเหรียญมีความหนาบางไม่เท่ากนั น า้หนกัจึง
แตกตา่งกนัมาก ทัง้นีพ้บวา่ สถานการณ์การปลอมแปลงในรูปแบบนีท่ี้ประสบปัญหามากท่ีสดุ คือ
การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว มูลค่า 5 บาท ปี พ.ศ. 2515 ระบาดหนักจนคนขาด
ความเช่ือถือในตวัเหรียญ จนมีการออกพระราชก าหนดถอนคืนเหรียญกษาปณ์ชนิดทองขาว ราคา
ห้าบาท เหตผุลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบบันี ้คือ ด้วยปรากฏว่าได้มีผู้ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนท าปลอมเหรียญกษาปณ์ชนิดทองขาว ราคาห้าบาท ลักษณะเก้าเหล่ียม และน าออกใช้
แพร่หลาย เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ สุจริตท่ีรับเหรียญนัน้ไว้ เน่ืองจากไม่
สามารถจะใช้ช าระหนีห้รือแลกเปล่ียนได้ การปลอมเหรียญกษาปณ์ดงักลา่วได้กระท าตอ่เน่ือง แม้
ทางราชการจะได้กวดขนัจบักุมและด าเนินการเพ่ือลงโทษอย่างเฉียบขาดมาโดยตลอด ไม่ท าให้
จ านวนเหรียญปลอมลดลงได้ จนเป็นเหตใุห้ประชาชนทั่วไปเกิดความระแวงไม่กล้ารับช าระหนี ้
ด้วยเหรียญกษาปณ์ชนิดทองขาวราคาห้าบาท ลกัษณะเก้าเหล่ียม เพราะไมแ่น่ใจว่าเหรียญใดเป็น
เหรียญแท้หรือเหรียญปลอม สถานการณ์เช่นนีถ้้ามิได้แก้ไขหรือป้องกันให้ทันท่วงทีอาจจะ
ก่อให้เกิดความป่ันป่วนขึน้ในหมู่ประชาชน และเป็นภยนัตรายตอ่เศรษฐกิจของประเทศได้ สมควร
ถอนคืนเหรียญกษาปณ์ชนิดทองขาว ราคาห้าบาท ลักษณะเก้าเหล่ียม และเปิดโอกาสให้
ประชาชนน ามาแลกได้  จงึจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนีข้ึน้ (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
, 2521) นอกจากนีย้งัมีวิธีปลอมประเภทอ่ืน คือ การหลอกให้เข้าใจผิดว่าเป็นเหรียญชนิดราคาสูง
กว่าในยคุท่ีเหรียญกษาปณ์หมนุเวียนชนิดราคาสองบาทเป็นสีเงิน จนแม่ค้าสบัสนต้องเขียนเลข 2
ลงบนเหรียญด้วยปากกาเน่ืองจากขนาดใกล้เคียงกนัมากจนท าให้มิจฉาชีพน าเอาเหรียญบาทมา
เขียนเลข2แล้วมาซือ้ของกับแม่ค้า จนต้องมีการออกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 2 บาท  
สีทองมาทดแทน 
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4.1.1.3 สถานการณ์การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในปัจจุบัน 
ปริมาณการใช้เหรียญกษาปณ์ท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมีจ านวนลดลง โดย

พิจารณาจากจ านวนเหรียญหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มีเหรียญ 10 บาท 
หายไปจากระบบ 1 พันล้านบาท จากท่ีน าออกใช้ 2 หม่ืนล้านบาท แสดงให้เห็นว่าคนใช้เหรียญ
น้อยลงมาก จากความเสียหายตอ่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีแนวนโยบายควบคมุชดัเจนท่ีสุดท่ีออกจาก
ทางภาครัฐเพ่ือปราบปรามเหรียญปลอม การแก้ปัญหาจากหน่วยงานรับผิดชอบ เพิ่มโทษใน
พระราชบญัญัติเงินตราฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมล่าสดุ เป็นการน านโยบายเข้าสู่ระบบโดยอาศยัอ านาจ
ของทางภาครัฐ โดยรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นการน าเข้านโยบายเพ่ือ
เพิ่มบทลงโทษ และรอให้ปัญหาเส่ือมถอยไปเอง ก่อนหน้านีปั้ญหาได้เส่ือมถอยไปบ้างแล้ว
เน่ืองจากไมมี่การพบเหรียญปลอมมานานแตก็่มีท าเหรียญปลอมออกมาบ้างประปราย แตไ่ม่ได้ใช้
จ่ายแตม่าในรูปแบบของเงินตราในตลาด แต่มิจฉาชีพเลือกเหย่ือคือร้านค้าท่ีต้องการเศษเหรียญ
จ านวนมากไว้ใช้เป็นเงินทอนจึงรับแลกจากมิจฉาชีพกลุ่มดงักล่าว  เหรียญ 10 บาท ปลอมมาแลก
ท่ีร้านสะดวกซือ้แห่งหนึ่งในเขตอ าเภอเมืองอดุรธานีพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเพิ่มความรอบคอบ
ในการตรวจสอบโดยให้สังเกตลักษณะเหรียญ 10 บาทปลอม มีน า้หนักเบากว่าเหรียญจริง ซึ่ง
ปัจจุบันกองกษาปณ์ได้มีการปรับเปล่ียนให้ทันต่อสถานการณ์ มีความทันสมัยในเทคโนโลยี
ปอ้งกนัการปลอมแปลง และบทบาทเหรียญลดคา่ลงและถกูแทนด้วยธนบตัร ซึง่มีแนวโน้มและเข้า
สู่สังคมไร้เงินสดในอนาคตและจากข้อมูลจากกรมธนารักษ์ พบว่าภาพรวมการผลิตเหรียญ
กษาปณ์ท่ีใช้หมุนเวียนในระบบในปี 2564 จะลดลงเหลือ 1,200 ล้านเหรียญ จากปี 2563 ท่ีผลิต
อยูท่ี่ 2,000 ล้านเหรียญ ซึ่งลดลงจากนโยบายการรณรงค์ให้น าเหรียญท่ีประชาชนสะสมออกมาใช้ 
รวมไปถึงการสนบัสนนุให้ประชาชนใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ ส่งผลให้ความต้องการใช้เหรียญ
ลดลง และท าให้ต้นทุนในการผลิตเหรียญลดลง จากปีนีท่ี้อยู่ท่ี 1,800-2,000 ล้านบาท มาอยู่ท่ี 
1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี เหรียญท่ีใช้หมุนเวียนในระบบมีสูงถึง 35,000 ล้านเหรียญ ซึ่งหาก
ปรับลดการผลิตลง ปริมาณท่ีจะใช้ในตลาดยงัเพียงพอถึง 4 ปี ยิ่งท าให้เห็นว่ามีผู้ ใช้เหรียญลดลง
สอดคล้องกับตารางท่ี 7 ท่ีแสดงถึงจ านวนผู้ ใช้เหรียญในระบบท่ีลดลง (ไทยรัฐออนไลน์, 2563) 
ประกอบกับความไม่คุ้มทุนในการผลิตจึงหันไปผลิตธนบตัรแทนเพราะระบบ การส ารองทองค า
เพ่ือผลิตเป็นธนบตัรเข้ามาแทนท่ีการใช้เหรียญจริงตามมูลค่าหน้าเหรียญจริงปัจจุบนัจึงไม่ได้ใช้
เงินตามมลูคา่หน้าเหรียญอีกตอ่ไปการปลอมแปลงจงึไมคุ่้มทนุท่ีจะปลอมแปลงเหรียญอีกตอ่ไป  
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ตาราง 7 มลูคา่เหรียญกษาปณ์ท่ีผลิตออกใช้และเหรียญกษาปณ์ท่ีหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
(Value of Coins in civculation) ณ สิน้เดือน 30 พฤศจิกายน 2561 

 
ชนิดราคา 

(Denomiwation) 

เหรียญกษาปณ์ที่ออกใช้ 
(Circulation Coin Production)หน่วย : 

ล้านบาท (Millions of Baht) 

เหรียญกษาปณ์ที่ี่  
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

(Coins in Circulation) 
หน่วย : ล้านบาท (Millions of Baht) 

1. เหรียญกษาปณ์หมนุเวียน   

10 บาท (Baht) 23,575.583 22,463.891 
5 บาท (Baht) 20,152.033 19,523.779 
2 บาท (Baht) 4,474.807 17,316.967 
1 บาท (Baht) 17,946.373 4,577.077 
50 สตางค์ (Satang) 1,437.863 1,399.930 
25 สตางค์ (Satang) 1,084.514 996.778 
10 สตางค์ (Satang) 6.364 0.648 
5 สตางค์ (Satang) 2.822 0.321 
1 สตางค์ (Satang) 2.476 0.062 

รวม (Total) (1) 68,3682.835 66,279.453 
2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลกึทกุชนดิ
ราคา(Commemorative Coins) 

9,426.993 6,838.791 

รวม (1) และ (2) 
Total (1)+(2) 

 
 

78,109.828 73,118,244 

 
หมายเหต ุ: มลูคา่เหรียญกษาปณ์ท่ีหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจ ไมร่วมเหรียญชดุเดมิซึ่ง

ไมส่ามารถใช้ช าระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย 
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4.1.2 ปัญหาการปลอมแปลงใหม่เพื่อจ าหน่ายเป็นสิ่งสะสม 
4.1.2.1 ลักษณะของการปลอมแปลงใหม่เพื่อจ าหน่ายเป็นสิ่งสะสม 

เหรียญสะสม หมายถึงเหรียญฯ หรือ เงินตราตา่ง ๆ จากอดีตถึงปัจจบุนัซึ่งถกูใช้
งานมีมานานมากกว่า 2,500 ปี ตา่งชาติ ต่างยุคสมยั ต่างถ่ินก าเนิดซึ่งมีคณุค่าในการสะสม และ
เป็นเสมือนจดหมายเหตุท่ีบอกเล่าเร่ืองราวแม้ผ่านวันเวลามายาวนานการปลอมแปลงเหรียญ
ประเภทนีจ้ะเลือกปลอมแปลงเหรียญท่ีมีคา่ คุ้มคา่ตอ่การสะสมท่ีนกัสะสมนิยมแสวงหาโดยส่วน
ใหญ่ หรือเป็นเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนท่ีถูกเพิกถอนการใช้งานแล้ว รวมถึงเหรียญท่ีระลึกถูก
ปลอมแปลงขึน้มาเหรียญประเภทนี ้เป็นเหรียญท่ีปลอมเพ่ือจ าหนา่ยเป็นสิ่งสะสมโดยเป็นลกัษณะ
ของการปลอมแปลงใหมท่ัง้ชิน้งาน เชน่การหล่อ การพิมพ์ด้วยเคร่ืองจกัรโดยปัจจบุนัถอดพิมพ์จาก
คอมพิวเตอร์ซึง่มีความใกล้เคียงกบัของจริงมากและต้องใช้ความระมดัระวงัอย่างสงู โดยปัจจบุนัมี 
ทัง้ 3 กลุ่มนีเ้ป็นท่ีนิยมในการปลอมแปลง ได้แก่ เงินพดด้วง เหรียญรัชกาลเก่าโบราณท่ีถูกเพิก
ถอนการใช้งานแล้ว และเหรียญท่ีระลกึปลอม 

4.1.2.2 รูปแบบของการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกเพ่ือ
จ าหน่ายเป็นสิ่งสะสม 

(1) การปลอมแปลงเงินตราโบราณ (เงินพดด้วง) 
 เงินตราโบราณคือ เงินพดด้วง ท าขึน้จากแท่งเงินทุบปลายงอเข้าหากัน จดัว่า

เป็นเงินตราท่ีมีมูลคา่สูง เพราะก าหนดมลูคา่เท่ากับน า้หนกัของโลหะท่ีใช้ผลิต จึงมกัใช้ในการค้า
ขายระหว่างประเทศมากกว่าท่ีชาวบ้านจะใช้กนั ทัง้นี ้มีการสนันิษฐานว่า ท่ีเรียกช่ือ "เงินพดด้วง" 
รูปร่างของเงินเป็นก้อนกลมเหมือนตวัด้วง แต่ชาวต่างประเทศจะเรียกว่า "เงินกระสุนปืน" (Bullet 
Money) อย่างไรก็ตาม แม้เงินพดด้วงจะใช้กันมาตัง้แต่สมยัสุโขทยั แต่เม่ือมาถึงสมยัอยธุยา เงิน
พดด้วงได้ถูกพัฒนารูปแบบไป ท าให้มีความแตกต่างกันทัง้รูปร่าง ขนาด น า้หนัก และชนิดของ
โลหะ เช่น ขาเงินพดด้วงสัน้ลง และตรงปลายขาท่ีงอจรดกันไม่แหลมเหมือนเงินพดด้วงสโุขทยั มี
รอยบากท่ีขาเล็กลง (เงินพดด้วง พล.อ.ท สดปั ธีระบุตร หน้า 1) และไม่มีรอยบากตรงตวัเงิน โดย
เงินพดด้วงท่ีมีการเลียนแบบเพ่ือจ าหน่ายเป็นสิ่งสะสมเพิ่งมีการระบาดในวงกว้างในช่วงปี พ.ศ. 
2530-2540 
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ภาพประกอบ 9 : ภาพซ้าย ตราพดด้วงของปลอมท่ีถกูอปุโลกน์วา่เป็นตราพดด้วงในสมยัสมเดจ็
พระนารายณ์มหาราช (ซ้าย) ก.ศ.ร. กหุลาบ: สยามประเภท; ๑:๖ : ๓๖๔-๓๖๘; พ.ศ. ๒๔๔๑ 
ภาพขวา ตราพดด้วงท่ีใช้จริงในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช จากบนัทึกของ เดอ ลาล ูแบร์  

(ขวา)Simon de la Loubère(1691), Du Royaume de Siam, 1691 PP.220-221 
 

ในการปลอมแปลงเงินพดด้วงยุคแรก จากภาพแสดงให้เห็นถึงว่าพดด้วงปลอม
ในอดีต 20-30 ปีท่ีแล้วสามารถแยกแยะได้ง่ายเน่ืองจากตราต่างๆ เอามาจากหนังสือ ก.ศ.ร.
กหุลาบ ซึง่เช่ือถือไมไ่ด้ เน่ืองจากเงินพดด้วงสมยัอยธุยาลงไป ไม่มีบนัทกึไว้วา่ ตราไหนของรัชกาล
ใด ตา่งจากเหรียญกษาปณ์สากลท่ีมีสมาคมทางกษาปณ์วิทยา และบนัทึกทางประวตัศิาสตร์ท่ีบง่
บอกยุคสมัยของเหรียญได้อย่างชัดเจน โดยมีเงินพดด้วงอยุธยาเพียงตราเดียวเท่านัน้ท่ีทราบไว้
สร้างในรัชกาลใด คือ ตราพุ่มข้าวบิณฑ์  เดอ ลาลูแบร์ ได้บนัทึกไว้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เทียบกบัตราท่ีอปุโลกน์ขึน้ของ ก.ศ.ร. กุหลาบ(นิรันดร วิศิษฐ์สิน , การส่ือสารโดยบุคคล, 
วันท่ีสัมภาษณ์) โดยการปลอมแปลงเงินพดด้วงในปัจจุบัน ท่ีเป็นการหล่อใหม่ทัง้ชิน้งาน จะมี
การศึกษาเงินตรามาอย่างดีมาก มีตราท่ีใกล้เคียงของจริงและท าตามสารบบเงินพดด้วงท่ีทาง
สมาคมกษาปณ์วิทยารับรองและเลน่หากนั เพ่ือให้มีความแยบยลมากย่ิงขึน้ตอ่การ น าไปจ าหนา่ย
ในการตบตาผู้ขาดความช านาญได้ แตอ่ย่างไรก็ตามปัจจบุนัมกันิยมปลอมเงินพดด้วงในรูปแบบ
อ่ืนซึง่ตบตาได้เนียนกวา่ประเภทนี ้และประหยดัต้นทนุกวา่อีกด้วย 
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 (2) การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ท่ีถูกเพิกถอนการใช้งานแล้ว กล่าวคือ เหรียญ
กษาปณ์ท่ีถูกเพิกถอนการใช้งานแล้วคือเหรียญท่ีประกาศยตุิการใช้งานซึ่งทางนิตินยัจะไม่อยู่ใน
การคุ้มครองของพรบ.เงินตรา พ.ศ. 2501 โดยส่วนใหญ่มกัจะปลอมเหรียญยอดนิยมท่ีมีราคาสูง
และเป็นท่ีต้องการของตลาด ส่วน เหรียญกษาปณ์ท่ีมีการปลอมแปลงเยอะท่ีสุด คือเหรียญบาท
ตราไอยราพตช้างสามเศียร รศ.127 เป็นเหรียญบาทท่ีส่งเข้ามาแต่ยังมิทันได้ประกาศออกใช้
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัสวรรคตเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเข้าอยู่
หวัจงึได้พระราชทานแจกในงานพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมแกล้าเจ้าอยูห่วั ดงัภาพท่ี 10 

 

 
 

ภาพประกอบ 10  เหรียญบาทตราไอยราพตช้างสามเศียร ร.ศ.127 ของแท้ 

ท่ีมา วารสารสมาคมเหรียญกษาปณ์และเงินพดด้วง ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 28 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 หน้า 9 

อรรณพ แก้วปทุมทิพย์ ได้กล่าวถึงสาเหตท่ีุมีการปลอมมากสุด เน่ืองจากความ
นิยมท่ีจดัได้ว่าเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุของเหรียญกษาปณ์ของล้นเกล้ารัชกาลท่ี 5 เป็นของสงูค่าและ
ค่านิยมสูงมากท่ีสุด คงเป็นเหรียญตราไอยราพต หรือ เหรียญหนวด ท่ีนิยมกันทัง้แวดวงนกัเก็บ
สะสมพระเคร่ืองและนักเก็บสะสมเหรียญกษาปณ์ กลายเป็นเหรียญยอดนิยมท่ีมีในรายการ
ประกวดพระเคร่ืองแทบทุกสนาม จ านวนท่ีเห็นหมุนเวียนในตลาดก็ไม่ถึงกับน้อยมากนกั แตท่ี่หา
ยาก คือ ความสวย หากสวยสมบูรณ์ขอบเหรียญไม่ถกูควัน่หรือบาก เป็นเหรียญท่ีงดัออกมาจาก
กลอ่งเงิน จะมีราคาสงู(อรรณพ แก้วปทมุทิพย์, 2562, น.9) 
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ทัง้นี ้อรรณพได้เตือนนักเก็บสะสมมือใหม่ว่า ของเลียนแบบนัน้ก็มีมากท่ีสุดใน
บรรดาเหรียญทกุชนิดของประเทศไทย ของเลียนแบบนัน้มีมานานแล้วตัง้แตฝี่มือยงัไม่ดีจนถึงฝีมือ
ดีในยุคปัจจุบนั แสดงถึงว่าผู้ เลียนแบบนัน้มีการศึกษาเหรียญรุ่นนีก้ันอย่างจริงจังท ากันออกมา
แบบมีพัฒนาการขนาดมองตาเปล่าก็แทบจะแยกไม่ออกแล้ว แม้แต่แว่นขยายขนาดสิบเท่าก็ยัง
ส่องแยกแท้ปลอมล าบากต้องใช้ขนาดย่ีสิบเท่ากันแล้ว ดงันัน้ หากจะคิดสะสมเหรียญนีค้งต้อง
จดจ า หรือบนัทึกรายละเอียดเอาไว้ในโทรศพัท์ เพ่ือประกอบการด ูและท่ีส าคญัของแท้ไม่มีขายถกู 
ท่ีอยูแ่ถวริมฟตุบาท และห้ามเช่ือนิยายน า้เนา่ประกอบการขายของพอ่ค้าโดยเด็ดขาด 

สอดคล้องกลับ ศราวุฒิ วรพัทธ์ทวีโชติ กล่าวว่า เหรียญดังกล่าวมีการปลอม
แปลงเยอะสุด และเป็นเหรียญท่ีมีแทบทุกบ้านแต่ส่วนใหญ่เป็นของปลอมเสียทัง้หมดแม้รุ่น
ลกูหลานจะบอกวา่ตกทอดมาจากปู่ ย่าตายายจริงหรือไมแ่ตข่องปลอมก็คือของปลอม 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 เหรียญบาทตราไอยราพตช้างสามเศียร ร.ศ.127 ของ ปลอม 

ท่ีมา เลียง นาราสจัจ์. (2545). เหรียญสะสมส่วนตวั / โดย เลียง นาราสจัจ์ขอนแก่น. : 
ชชัวาลย์การพิมพ์, 2545 หน้า 73 
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(3) การปลอมแปลงเหรียญท่ีระลึก กล่าวคือ เหรียญท่ีระลึกเป็นเหรียญท่ีจัดท าขึน้
เพ่ือเป็นท่ีระลึกหรือเป็นอนสุรณ์ส าหรับเหตกุารณ์ส าคญัของบ้านเมือง รวมทัง้เป็นเหรียญท่ีส านกั
กษาปณ์รับจ้างผลิตให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพ่ือเป็นท่ีระลึกในโอกาสส าคญั
ต่าง ๆ ตามรูปแบบท่ีก าหนด โดยจะผลิตด้วยโลหะมีค่าทองค า เงิน และโลหะผสมทองแดง 
เช่นเดียวกับเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึก แต่ต่างกันท่ีเหรียญท่ีระลึกไม่มีสภาพเป็นเงินตรา และไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย 

 

 
ภาพประกอบ 12เหรียญปราบฮอ่ของแท้ 

ท่ีมา วารสารสมาคมเหรียญท่ีระลึกแห่งประเทศไทย ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี1 มกราคม -มิถนุายน 
2563 หน้า 7-8  

เหรียญท่ีระลึกนบัได้ว่าเป็นหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ท่ีมีคณุค่าไม่น้อยไปกว่า
เอกสารทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดี เน่ืองจากสามารถสืบค้นและวิเคราะห์เร่ืองราว วิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ และสภาพเศรษฐกิจในแต่ละยุคได้จากเหรียญท่ีจัดท าขึน้ โดยมีการท าเลียนแบบ
เหรียญประเภทนีอ้ยู่มากโดยเหรียญท่ีระลึกยอดนิยมท่ีมีการปลอมเยอะท่ีสดุ คณุศราวฒุิ กลา่วว่า 
เหรียญปราบฮอ่  

ซึ่งสอดคล้องกับคณุนพพร กีรติบรรหาร อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมเหรียญท่ี
ระลึกแห่งประเทศไทย โดยได้เล่าถึงประวัติการจัดสร้างว่า “เหรียญปราบฮ่อ” พระบาทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงสถาปนาขึน้ เม่ือปีวอก จลุศกัราช 1246 (พทุธศกัราช 2427) ส าหรับ
พระราชทานเป็นบ าเหน็จในความชอบแก่ผู้ ท่ีไปราชการทพัปราบปรามโจรพวกฮอ่ ท่ีรุกล า้ทางพระ
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ราชอาณาเขตทางเหนือของไทย และในปี พุทธศักราช 2436 พระองค์ได้มีพระราชด าริให้รีบ
ด าเนินการจดัสร้างโดยมีพระราชประสงค์ท่ีจะพระราชทานในงานสมโภชสิริราชสมบตัิครบ 25 ปี 

สอดคล้องกบัพฤฒิพงษ์ เชิดเกียรติกุล นายกสมาคมเหรียญท่ีระลึกแห่งประเทศ
ไทยท่ีกลา่วถึงสถานการณ์วา่ ส าหรับเหรียญยอดนิยมในการปลอมแปลง คือ เหรียญตราไอยราพต 
หรือ เหรียญหนวด เหรียญประภาสยุโรป บางคนรู้ว่าปลอมแต่ยังหาซือ้มาเก็บสะสม เน่ืองจาก
ความศรัทธาตอ่พระบาทสมเด็จจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ทัง้นี ้เหรียญปลอมแปลง เป็นตวั
เพิ่มชอ่งว่างระหวา่งตลาด ซึ่งเหรียญเป็นท่ีต้องการของผู้สะสม แตเ่หรียญไม่เพียงพอ ผู้กระท าการ
ปลอมแปลงจึงน าเหรียญปลอมมาเติมช่องว่างให้เพียงพอต่อความต้องการ อนัเป็นภัยต่อวงการ
กษาปณ์วิทยา 

ส่วนเหรียญเหรียญท่ีระลึกปลอม ท่ีเป็นเหรียญรัชกาลท่ี 9 นัน้ คุณอมฤต วิชัย 
กล่าวว่า เกิดในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ซึ่งได้มี
ผู้ เสียหายเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากมีประชาชนในประเทศไทยนัน้เลือกท่ีจะสะสมเหรียญชนิดนีก้นั
เป็นอย่างมาก ไม่ใช่เพียงเฉพาะในวงการนกัสะสมเหรียญเท่านัน้ แตย่งัรวมไปถึงบคุคลทัว่ไปท่ีมี
ความประสงค์จะสะสมเหรียญไว้เป็นท่ีพึ่งทางใจของตนด้วย แต่ก็เกิดเหรียญปลอมระบาด
เน่ืองจากมีผู้ ไม่หวงัดีและฉวยโอกาสจากความต้องการท่ีมากในตลาดเหล่านี ้ผลิตเหรียญปลอม
ออกมาให้ผู้คนสะสม จงึท าให้ไมส่ามารถทราบได้วา่เหรียญนัน้เป็นเหรียญปลอมหรือเหรียญจริง 

 
ภาพประกอบ 13 เหรียญปราบฮอ่ของปลอม 

ท่ีมา เลียง นาราสจัจ์. (2545). เหรียญสะสมส่วนตวั / โดย เลียง นาราสจัจ์ขอนแก่น. : 
ชชัวาลย์การพิมพ์, 2545 หน้า 81 
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ไชยยศ พงษ์จารุสถิย์ กล่าวว่า ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงก็คงจะไม่พ้นนักสะสม
เหรียญ เพราะเน่ืองจากเหรียญท่ีน ามาสะสมถกูมองว่าเป็นศิลปวตัถุ มีคณุคา่ทางจิตใจ แตใ่นอีก
มมุนัน้ในส่วนของทางราชการจะไม่มองว่าเป็นปัญหาเน่ืองจากไม่ใช่สิ่งของท่ีมีคณุคา่ในแง่การซือ้
ขายหรือการใช้ชีวิตของประชาชนในสังคมในวงกว้าง ดงันัน้ทางราชการไม่ได้ให้ความส าคญัใน
ส่วนนีม้ากนัก แต่ในหลักของความเป็นจริงแล้วนัน้สิ่งของใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปลอมหรือของ
ลอกเลียนแบบทัง้สิน้และเป็นปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสดุในปัจจบุนั เพราะ ความหายากท าให้เกิดช่องว่าง
ของตลาดเหรียญปลอมจงึเข้ามาแทรกแซงตลาด (ไชยยศ พงศ์จารุสถิต, 2562) 

4.1.2.3 สถานการณ์การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกเพื่อ
จ าหน่ายเป็นสิ่งสะสมในปัจจุบัน 

สถานการณ์ในปัจจุบนัเป็นปัญหาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด เน่ืองจากปัญหาการปลอม
แปลงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนคอ่ย ๆ เส่ือมถอยไป และถกูแทนท่ีด้วยปัญหานี ้โดนส่วนใหญ่จะ
เน้นปลอมเหรียญท่ีมีมูลค่าสูงและเป็นท่ีต้องการของตลาด โดยผู้ ได้รับผลกระทบในส่วนของ
ประชาชน ได้รับผลกระทบ ความเสียหายนัน้จะเกิดในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 9 ซึง่ได้มีผู้ เสียหายเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากมีประชาชนในประเทศไทย
นัน้เลือกท่ีจะสะสมเหรียญชนิดนีก้ันเป็นอย่างมากไม่ใช่เพียงเฉพาะในวงการนักสะสมเหรียญ
เทา่นัน้ แตย่งัรวมไปถึงบคุคลทัว่ไปท่ีมีความประสงค์จะสะสมเหรียญไว้เป็นท่ีพึง่ทางใจของตนด้วย 
แต่ก็เกิดเหรียญปลอมระบาดเน่ืองจากมีผู้ ไม่หวังดีและฉวยโอกาสจากความต้องการท่ีมากใน
ตลาดเหลา่นี ้ผลิตเหรียญปลอมออกมาให้ผู้คนสะสมจงึท าให้ไมส่ามารถทราบได้วา่เหรียญนัน้เป็น
เหรียญปลอมหรือเหรียญจริงวงการนกัสะสม ซึ่งไม่ได้มีเพียงนกัสะสมแตย่งัมีทัง้ผู้ ซือ้ ผู้ขาย พ่อค้า
คนกลาง รวมไปถึงบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจในการสะสมเหรียญกษาปณ์ และต้องการหาซือ้เพ่ือเก็บไว้
เป็นคณุค่าทางใจท าให้ปัญหาสาธารณะขยายตวักว้างขึน้   อีกทัง้กรณีประชาชนมีความต้องการ
ซือ้เข็มหรือเหรียญท่ีระลึกของจริง แตไ่ม่ได้ไปซือ้กับหน่วยงานของรัฐท่ีได้จดัจ าหน่าย แต่ได้ไปซือ้
ตามร้านค้าทัว่ไปหรือซือ้ขายออนไลน์นัน้ มีความสุ่มเส่ียงวา่จะได้รับเข็มหรือเหรียญท่ีระลึกซึง่เป็น
ของปลอม ซึ่งเข็มหรือเหรียญท่ีระลึกนัน้มกัจะคล้ายคลึงกนัมากไม่สามารถแยกแยะได้ออกด้วยตา
เปล่าระหว่างเข็มหรือเหรียญท่ีระลึกของจริงกบัของปลอม อาจท าให้ต้องจ่ายเงินในจ านวนท่ีต้อง
จา่ยเท่าราคาของจริง แตก่ลบัได้ของปลอมมาไว้แทน เป็นต้น แม้แตห่น่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลก็
ได้รับผลกระทบดงักล่าว โดยแทนท่ีจะได้เงินจากการจ าหน่ายเข็มหรือเหรียญท่ีระลึกนัน้ แล้วน า
รายได้นัน้มาเป็นงบประมาณของแผ่นดินเพ่ือน ามาบริหารจัดการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง แต่ถูกกลุ่ม
มิจฉาชีพนัน้ท าการปลอมเข็มหรือเหรียญท่ีระลกึออกมาจ าหน่ายแทน ซึ่งมีราคาถกูกว่าและพบว่า
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มีประชาชนบางสว่นให้ความสนใจซือ้อีกด้วย กรณีดงักล่าวจงึท าให้รัฐขาดรายได้จากการจ าหน่าย
เข็มหรือเหรียญท่ีระลกึนัน้ 

4.1.3 ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกเพ่ือเพิ่มมูลค่า 
4.1.3.1 ลักษณะของการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกเพื่อเพิ่ม

มูลค่า 
เหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกท่ีถูกปลอมแปลงเพ่ือเพิ่มมูลค่า(Altered coin)

หมายถึงเหรียญท่ีถูกดดัแปลงสภาพเช่นลวดลายบนเหรียญปีพุทธศกัราชหรือเนือ้โลหะเพ่ือเพิ่ม
มลูค่าเน่ืองจากมีความต้องการจากท้องตลาดสูง จึงมีกลุ่มมิจฉาชีพดดัแปลงสภาพเหรียญให้นกั
สะสมท่ีไมมี่ประสบการณ์ เข้าใจผิดตอ่เหรียญนัน้ 

4.1.3.2 รูปแบบของการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์เพ่ือเพิ่มมูลค่า 
(1) การปลอมตราเงินพดด้วงจากพดด้วงแท้ท่ีตราเลือนแล้ว (Altered Bullet Money) 

กล่าวคือ ปัญหาการปลอมแปลงเงินไม่ได้มีเฉพาะการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์เท่านัน้ แต่รวม
ไปถึงการปลอมเงินพดด้วงด้วยเช่นกัน ซึ่งในอดีตช่วงรัชสมัยรัชกาลท่ี 5 นัน้ได้มีหนังสือสยาม
ประเภท เขียนโดย ก.ศ.ร. กหุลาบ ซึ่งเนือ้หาในหนงัสือมีการเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัเงินพดด้วง โดยผู้
ท่ีท าการปลอมแปลงเงินพดด้วงนัน้ได้ใช้เนือ้หาในหนงัสือสยามประเภทเป็นต้นต ารับในการปลอม
แปลงเหรียญนัน่เอง โดยท่ีจะมีการ ก็อาจเกิดการน าไปใช้และหมุนเวียนอยู่ในการซือ้ขายเป็นได้
เชน่กนั จนกระทัง่มีการประกาศเลิกใช้เงินพดด้วงในสมยัรัชกาลท่ี 5 ตอน ปลายรัชกาล จงึเร่ิมมีคน
ศึกษาว่าตราบางตรา ไม่ใช่ตราจริงและกุเร่ืองขึน้โดยในระยะเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา มีการปลอม
แปลงเงินพดด้วงโดยเอาภาพตวัอย่างตราจากหนงัสือสยามประเภทของ ก.ศ.ร. กุหลาบ มาเป็น
แบบในการตีตรา เช่น เงินพดด้วงตราทวิวธุ เป็นเงินพดด้วงจากยคุพระเจ้าตากสิน (สมยักรุงธนบรีุ) 
ซึง่เป็นเร่ืองไม่จริง เพราะตราทวิวธุไมเ่คยปรากฏในยคุใดมาก่อน หรือเงินพดด้วงตราช้าง มีปรากฏ
ในบางช่วงของสมัยอยุธยา โดยท าปลอมเป็นเงินพดด้วงในราคาบาท ซึ่งในสมัยอยุธยาไม่ได้ใช้
ระบบเงินตราเป็นบาท เป็นต้น 

นอกจากเงินพดด้วงดงักล่าวแล้ว ยงัมีเหรียญเงินดอกไม้หรือเหรียญดอกไม้พระร่วง 
ซึง่มีปรากฏในสมยักรุงศรีอยธุยา และในรัชสมยัของพระเจ้าอยูห่วับรมโกศ เกิดเหตไุฟไหม้ปราสาท 
ท าให้เกิดสภาวะขาดแคลนเบีย้ จึงต้องผลิตเงินประกบัน าเงินพดด้วงเก่าท่ีตราสึกหรือตราเลือนไป
แล้วมาตีตราใหม่และน ามาใช้ปะปนกับเงินจริง ซึ่งผู้ ท่ีไม่สงัเกตหรือไม่ได้มีความรู้เร่ืองการปลอม
แปลง มาใช้แทนในระยะหนึง่ 
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ภาพประกอบ 14 ภาพเปรียบเทียบรายละเอียด 

ท่ีมา เอือ้เฟือ้ภาพจากการค้นคว้าโดย นิรันดร วิศษิฐ์สิน ส่ือสารระหวา่งบคุคล 

อีกทัง้ยงัมีพดด้วงปลอมตอกตราใหม่จากพดด้วงแท้ ๆ โดยการน าเงินพดด้วงเก่า
ของแท้ ท่ีตราสึกหรือตราเลือนไปแล้วมาตีตราใหม่และน ามาใช้ปะปนกับเงินจริง ซึ่งผู้ ท่ีไม่สงัเกต
หรือไม่ได้มีความรู้เร่ืองการปลอมแปลง ก็อาจเกิดการน าไปใช้และหมุนเวียนอยู่ในการซือ้ขาย
เป็นได้เชน่กนั (สมัภาษณ์ เรืออากาศเอก นิรันดร วิศษิฐ์สิน) 

(2) การดัดแปลงลักษณะพิมพ์จากเหรียญแท้ ๆ หรือแปลงสภาพ (Altered Coin) 
พบว่า ในส่วนของเหรียญกษาปณ์มีการปลอมแปลงเหรียญ 5 บาท ปี พ.ศ. 2540 โดยน าเลข 5 มา
ตดัหัวกลม ๆ ด้านบนหลอกตาว่าเลข 4 และ และ 50 สตางค์ ปี พ.ศ. 2530 ท่ีมีการหลอกโดยน า
เลข 1 ไปเจียตรงกลางเพื่อหลอกตาวา่เลข ศนูย์ และเหรียญ 10 ปี 2533 ท่ีท าปลอมจากเหรียญ 10 
ปี พ.ศ. 2537 โดยหลอกตาว่าเป็นเลข 3 จากการน าเลข7มาตดัหางให้เป็นเลข3ลกัษณะดงักล่าว
เป็นการปลอมท่ีเรียกว่า Altered Dateนอกจากนีย้งัมีการท าปลอมตราโรงกษาปณ์เช่นการปลอม
เหรียญนกแม็กซิโกตอกตรามงกฎุจากเหรียญ 8 เหรียญแท้ๆ ในยคุนัน้ น ามาตอกตราพดด้วงเข้าไป
ใหม่ Altered Mintmarks 10 สตางค์ ทองเหลืองปี พ.ศ. 2500 โดยน าเหรียญเนือ้ทองแดงซึ่งหา
ง่ายกว่ามาชุบทองเหลือง Electrotypes สาเหตท่ีุเหรียญเหล่านีมี้การปลอมมากเน่ืองจากหายาก
และเป็นท่ีนิยมของนกัสะสม และเหรียญเหล่านีต้ิดอนัดบัเหรียญหมุนเวียนหายากท่ี อรรณพ แก้ว
ปทมุทิพย์ ได้จดัล าดบัไว้ ดงัภาพท่ี 15 
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รวมทัง้เม่ืออ้างอิงจากแคตตาล็อกเหรียญกษาปณ์เมืองสยาม ท าให้ทราบถึง
ราคาท่ีสงูและมีความนิยมเล่นหากนัจงึท าปลอมออกมา ขนาดของปัญหายงัถือว่าเล็กเม่ือเทียบกบั
ประเภทท่ี 2 

 

 
 

ภาพประกอบ 15 10 อนัดบัเหรียญหายาก 

ท่ีมา: จากการค้นคว้าโดย อรรณพ แก้วปทมุทิพย์ 
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(3) เหรียญตลกท่ีปลอมจากเหรียญแท้ๆเพ่ือท าให้เป็นตลก (Damage Resemble 
Error Coin) กล่าวคือ เหรียญตลก(mint error coin) คือ เหรียญท่ีผู้ ผลิตเหรียญ ท าออกมา
ผิดพลาดในบางประการท าให้เหรียญ ผิดรูปหรือดแูปลกตาออกไป เหล่านกัสะสมถือว่า เป็นของ
แปลก หายากมีราคา โดยเฉพาะเหรียญตลกท่ีมีสภาพสวยมาก ๆ จะยิ่งเป็นท่ีต้องการของนัก
สะสม และมีราคาสูงกว่าปกติจึงท าให้เกิดการปลอมแปลงเหรียญตลกขึน้จากเหรียญแท้ธรรมดา
โดยเราจะพบได้ส่วนใหญ่คือตัง้ใจท าให้เป็นตลกตีเพียงด้านหวัด้านเดียว (uniface obverse die) 
ตีเพียงด้านก้อยด้านเดียว (uniface reverse die)ท่ีเป็นหลงัเรียบ โดยการน าเหรียญแท้ ๆ ไปเจียร
ด้านหัวหรือด้านก้อยออกอย่างท่ีตัง้ใจ หรือปลอมเป็นเหรียญประเภท mto (made to order)เพ่ือ
เพิ่มราคา โดยน าเหรียญปกตไิปชบุทองแดง ชบุทองเหลือง และหลอกวา่เป็นเหรียญตลกผิดเนือ้ 

ในปัจจบุนัปัญหานีใ้หญ่เป็นอนัดบัสองรองจากปัญหาเหรียญเก่าปลอม โดยเม่ือ
ความต้องการเหรียญวาระหายากเพิ่มขึน้จากการรับซือ้ช่องทางออนไลน์ผา่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค เม่ือ
มีการประกาศรับซือ้ และการปลอมท่ีต้นทนุไม่สงูคือการท าเหรียญแท้ดดัแปลงเป็นเหรียญหายาก
หรือเหรียญตลกซึง่ต้นทนุถกูกวา่ปลอมเหรียญใหมท่ัง้เหรียญแถมแยบยลกวา่อีกด้วย 

4.1.3.3 สถานการณ์การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกเพื่อเพิ่ม
มูลค่าในปัจจุบัน 

ในปัจจบุนัการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกเพ่ือเพิ่มมูลค่าถือเป็น
ปัญหาท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากการปลอมแปลงใหม่เพ่ือจ าหน่ายเป็นสิ่งสะสมโดย
สว่นใหญ่จะเน้นปลอมเหรียญท่ีมีมลูคา่สงูและเป็นท่ีต้องการของตลาด โดยการปลอมประเภทนีมี้
ต้นทนุท่ีถกูกว่าการปลอมแปลงใหม่แถมแยบยลกว่าอีกด้วย เน่ืองจากมีร้านค้าหลายร้านประกาศ
รับซือ้เหรียญหมนุเวียนหายากจากทางโซเชียลเน็ตเวิร์คท าให้ผู้ ไม่หวงัดีและฉวยโอกาสจากความ
ต้องการท่ีมากในตลาดเหล่านี ้แปลงเหรียญปลอมออกมาจากเหรียญแท้  ๆ ให้ผู้คนสะสม โดย
ปัญหาดงักลา่วก็มีแนวโน้มขยายตวัอีกเชน่เดียวกนั 

4.1.4 ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกที่ ส่ังท าจากโรงกษาปณ์ 
(Made to Order: MTO) 

4.1.3.1 ลักษณะของการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ที่ส่ังท าจากโรงกษาปณ์ 
เหรียญลกัษณะนีน้ักสะสมเรียก เหรียญสัง่ท า หรือ Made to order (MTO) ออกมา

หลายแบบหลากสไตล์มากเหรียญเหล่านีไ้มมี่ในต าราแตก็่มีคนรู้ทัง้นัน้วา่มนัมี บางคนชอบ บางคน
บอกเหรียญปลอม (ข้อเท็จจริงคือ ตีของบล็อกแท้แคต่า่งเนือ้) แตเ่ป็นท่ียืนยนัได้ว่า มีเหรียญแบบนี ้
เข้ามาในตลาด บางกลุ่มบอกคือ "เหรียญแปลกหายาก" เพราะท ามาน้อยจากแม่ตราของจริง บาง
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กลุ่มเรียก ว่า "เหรียญท าปลอม" จะเรียกอะไรก็ตาม ปัจจุบนัก็เห็นมีกันอยู่มากรุ่นหลายแบบอนันี ้
ทกุคนต้องยอมรับแม้หลายคนไมค่อ่ยอยากพดูถึงแคอ่ยากมีบ้างก็แคน่ัน้เพราะนิสยัคนเก็บ เม่ือมนั
มีก็อยากมีให้มนัครบทุกแบบนอกจากนี ้เหรียญประเภทนีย้งัเป็น หลกัฐานส าคญั ว่า ปัญหาการ
คอรัปชั่น การหาประโยชน์จากอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี (บางคน หรือ อาจ
หลายคน) ท่ีแอบไปท ามาเม่ือมา เม่ือไหร่ ปีไหนบ้าง ก็ดปีู พ.ศ. ท่ีหน้าเหรียญ 

 
4.1.3.2 รูปแบบของการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกท่ีส่ังท า

จากโรงกษาปณ์ 
(1) แบบผิดพิมพ์ แบบผิดพิมพ์คือเหรียญท่ีมีการจงใจเปล่ียนแม่ตราเพ่ือให้เหรียญมี

ความไม่ปกติ เหรียญจ าพวกนีจ้ะใส่แม่ตราตวัผู้  punch และแม่ตราตวัเมีย die เป็นบล็อกของหวั
ทัง้สองด้านและก้อยทัง้สองด้านเป็นเหรียญ "หวั-หวั" หรือ "ก้อย-ก้อย" ท่ีพบมากสุดคือชนิดราคา 
10 บาท ท่ีเห็นมากคือปี พ.ศ. 2537 

 

 
 

ภาพประกอบ 16 แบบผิดพิมพ์ แบบผิดพิมพ์คือเหรียญท่ีมีการจงใจเปล่ียนแมต่ราเพ่ือให้เหรียญมี
ความไมป่กติ 

ท่ีมา: https://www.pcgs.com/cert/34442091 

 

https://www.pcgs.com/cert/34442091
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 (2) แบบผิดชนิดโลหะ เหรียญจ าพวกนีศ้พัท์ในวงการเรียกว่าเหรียญผิดเนือ้ เช่นตี
ด้วยเนือ้ทองเหลือง, เหรียญนิเกิลก็ตีออกมาด้วยเงินแท้ๆ โดยใช้โลหะท่ีจะน ามาตดัตวัเปลา่จากผู้ ท่ี
สัง่ให้ผลิตเหรียญประเภทดงักลา่ว น ามาให้ ไมว่า่จะเป็นทองค าหรือโลหะอ่ืน ๆ 

 
 

ภาพประกอบ 17 แบบผิดชนิดโลหะ 

ท่ีมา https://www.pcgs.com/cert/80704248 

(3) แบบผิดชนิดโลหะและผิดพิมพ์ คือ เหรียญจ าพวกนี ้มีลกัษณะในข้อ 1 และข้อ 2 
ในเหรียญเดียวกนั อาจจะ "หวั-หวั" หรือ "ก้อย-ก้อย" เนือ้ แล้วตีด้วยเนือ้ทองเหลือง หรือตีออกมา
ด้วยเงินแท้ๆ สรุปคือผิดทัง้พิมพ์เหรียญและชิน้โลหะในเหรียญเดียวกนั เหรียญจ าพวกนี ้หมนุเวียน
อยู่กบั นกัสะสมกระเป๋าหนกัท่ีนิยมของแปลกของหายาก ในยุค 20 กว่าปี ก่อน สะท้อนให้เห็นว่า 
ท่ีผ่านมาในอดีตครัง้หนึ่ง ระบบการท างานมันไม่โปร่งใสนัก แล้วผู้ ท่ีแอบผลิตเหรียญชุดดงักล่าว
ออกมา ก็โดนลงโทษไปแล้ว เหลือแตเ่หรียญท่ีกระจดักระจายอยู่ในกลุ่ม นกัสะสมบางทา่น ซึง่เป็น
หลกัฐานท่ีบอกได้วา่ มนัไมค่วรเกิดขึน้เชน่นีอี้ก 

เหรียญชุดนีเ้ป็น หลักฐานส าคัญ ว่า ปัญหาการคอรัปชั่น การหาประโยชน์จาก
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีบางส่วนท่ีแอบไปท ามาเม่ือมาเม่ือไหร่ ปีไหนบ้างก็ดปีู 
พ.ศ. ท่ีหน้าเหรียญ นัน้มีอยู่จริง ตัง้ใจผลิตมาเพ่ือจ าหน่ายให้นกัสะสมผู้ มีทุนทรัพย์ ในอดีต เม่ือ
ราว 20 ปีมาแล้ว โดย จะน าทองค า, เงิน ท่ีจะใช้ผลิตเหรียญเหล่านีเ้ตรียมมาจากข้างนอกและส่ง
ให้คนภายในแอบผลิตออกมาให้   

เหรียญนีถื้อเป็นวตัถุพยาน ชิน้หนึ่ง ซึ่งจะว่าไปแล้ว ไม่ได้ท าให้หลวงเสียเงิน แคเ่สีย
วา่ ระบบไม่ดีพอ ท าให้ควบคมุดแูลได้ไม่ทัว่ถึงไมใ่ชก่ารเบียดบงัเอาของแผ่นดนิมาเป็นของส่วนตวั
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และหวังว่าอนาคตบ้านเมืองเราจะดีขึน้ถ้าทุกคนมีจิตส านึกท่ีดีต่อตนเองมีความรักต่อแผ่นดิน
มากกวา่ ความสขุสบายเล็กน้อยสว่นตวัและพวกพ้อง  

4.1.3.3 สถานการณ์การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกที่ ส่ังท า
จากโรงกษาปณ์ในปัจจุบัน 

ในปัจจุบนัคุณศราวุฒิกล่าวว่า เหรียญเหล่านียุ้ติสายการผลิตไปตัง้แต่ราว ปี พ.ศ. 
2547 (13 ปีมาแล้ว) เน่ืองจากเหรียญท่ีปัม้เลยจากปี พ.ศ. 2547 ยงัไม่พบเห็นครับ เร่ืองเล่าวนันีก็้
ขอจบแค่นีน้ะครับ มีผู้คร ่าหวอดในวงการ เล่าให้ฟังว่า มนัมีมากกว่า 500 แบบ แสนพิสดารอย่าง
ยิ่ง (อ้างอิง) ปัญหาปัจจุบนัสามารถควบคมุได้แล้ว และการย้ายสถานท่ีผลิตเหรียญกษาปณ์ท่ีมี
การรักษาความปลอดภัยท่ีเข้มงวดขึน้ ท าให้เป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เหรียญประเภทนี ้
ร่ัวไหลออกมาได้  

4.1.5 สรุปสถานการณ์การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกในปัจจุบัน 
จากผลการศึกษาข้างต้นอาจสรุปได้ว่า การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ี

ระลึกประเภทท่ี 1 คือปลอมเพ่ือหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจนัน้ มีสภาพและขนาดของปัญหาท่ีมี
แนวโน้มลดลงตามกาลเวลาเน่ืองจากการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์เพ่ือใช้งานในระบบ
เศรษฐกิจไม่คุ้มคา่โดยเทียบกบัการระบาดของเหรียญ 5 บาท ปี พ.ศ. 2515 ชนิดโลหะสีขาว มีของ
ปลอมระบาดอย่างหนกัจนคนไม่เช่ือถือ ซึ่งของจริงมีการผลิตออกมา 30,000,000 เหรียญและจาก
ค าให้สมัภาษณ์ของคณุ ธีรชยักิจ สมันางค์กลู กล่าวโดยอนุมานว่า มีเหรียญปลอมระบาดร้อยละ 
10 ของเหรียญจริงก็ขาดความนา่เช่ือถือแล้ว โดยถ้าเทียบปัญหาในยคุนัน้ถือว่าใหญ่มาก เท่ากบัมี
เหรียญปลอมระบาด 3,000,000 เหรียญ และเม่ือเทียบราคาทองค า1บาทต่อเหรียญ 5 บาท
ปัจจบุนั และ ปี พ.ศ. 2521 จะพบความเสียหายอย่างชดัเจน พ.ศ. 2521 บาทละ 1,982 บาท ส่วน
พ.ศ. 2563 ทองค าเฉล่ียบาทละ 30,000 บาท เม่ือเทียบอัตราส่วน เหรียญ 5 บาท ปี พ.ศ. 2521 
กบั พ.ศ. 2563 พบว่า ไม่คุ้มคา่ตอ่การปลอมอย่างยิ่งจะเห็นได้ชดัว่าการน าเหรียญมาหมนุเวียนใน
ท้องตลาดยงัลดจ านวนลงอีก  

จากการแถลงข่าวของอธิบดีกรมธนารักษ์ นายยุทธนา หยิมการุณ เปิดเผยว่าภาพรวม
การผลิตเหรียญกษาปณ์ท่ีใช้หมนุเวียนในระบบในปี พ.ศ. 2564 จะลดลงเหลือ 1,200 ล้านเหรียญ 
จากปี พ.ศ. 2563 ท่ีผลิตอยู่ท่ี 2,000 ล้านเหรียญ ซึ่งลดลงจากนโยบายการรณรงค์ให้น าเหรียญท่ี
ประชาชนสะสมออกมาใช้ รวมไปถึงการสนบัสนนุให้ประชาชนใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ ส่งผล
ให้ความต้องการใช้เหรียญลดลง และท าให้ต้นทนุในการผลิตเหรียญลดลง จากปีนีท่ี้อยู่ท่ี 1,800-
2,000 ล้านบาท มาอยู่ท่ี 1,000 ล้านบาทอยา่งไรก็ดี เหรียญท่ีใช้หมนุเวียนในระบบมีสงูถึง 35,000 
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ล้านเหรียญ ซึ่งหากปรับลดการผลิตลง ปริมาณท่ีจะใช้ในตลาดยงัเพียงพอถึง 4 ปี ยิ่งท าให้เห็นว่า
มีผู้ใช้เหรียญลดลง ประกอบกบัความไมคุ่้มทนุในการผลิตจงึหนัไปผลิตธนบตัรแทน 

ในขณะท่ีสถานการณ์การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกปัญหาประเภท
ท่ี 2 ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกใหม่เพ่ือจ าหน่ายเป็นสิ่งสะสม 
ประเภทท่ี 3 ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกเพ่ือเพิ่มมูลค่า และ 
ประเภทท่ี 4 ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกท่ีสั่งท าจากโรงกษาปณ์ 
(Made to Order: MTO) โดย อนมุานจากมลูคา่การค้า ของตลาดเอือ้เสรี ท่ีมีขนาดประมาณ 10% 
ขอวงการเหรียญจากการประมาณการของ (มูลคา่การประมลูตลาดเอือ้เสรี) ท าให้เช่ือได้ว่ามลูค่า
วงการเหรียญสะสมของประเทศไทยอาจสงูถึง 3000 ล้านบาท (ประเภท2-4) 

ทัง้นีเ้ม่ือแยกปัญหา ประเภทท่ี 2-4 ตามปริมาณท่ีพบในตลาดเหรียญ พบว่า เหรียญท่ีมี
ขนาดปัญหาใหญ่ท่ีสดุคือประเภทเหรียญรัชกาลเก่าปลอมและเหรียญท่ีระลกึปลอม โดยรองลงมา
คือเหรียญท่ีดดัแปลงสภาพจากเหรียญแท้ ๆ สว่นท่ีน้อยท่ีสดุคือ เหรียญสัง่ท าจากโรงกษาปณ์ 

สาเหตท่ีุปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึใหมเ่พ่ือจ าหน่ายเป็น
สิ่งสะสมมีจ านวนมาก เน่ืองจากกลุ่มคนท่ีนิยมเหรียญท่ีระลึกและเหรียญรัชกาลเก่าไม่ได้มีเพียง
นกัเล่นเหรียญแต่ไปถึงวงการพระเคร่ืองด้วยซึ่งพอมีความนิยมสงูจึงท าให้ผลิตของปลอมออกมา
จ าหน่ายเพ่ือจ าหน่าย ในขณะท่ีสถานการณ์ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญ
ระลกึท่ีสัง่ท าจากโรงกษาปณ์ มีแนวโน้มหดตวัลง เน่ืองจากผู้ผลิตดงักล่าวถกูด าเนินคดีแล้วและคดี
หมดอายุความแล้วจึงสามารถเล่นหาเพ่ือเป็นสิ่งสะสม  ได้ส่วนเร่ืองของการหลุดรอดออกมา
ปัจจบุนัไม่มีปัญหานีอี้กเลยตัง้แตมี่การผลิตเหรียญกษาปณ์จากโรงกษาปณ์แห่งใหม่และมีการสัง่
จ้างผลิตเหรียญกษาปณ์จากโรงกษาปณ์ต่างประเทศควบคู่ขณะท่ีประเภทท่ี 2 ปลอมเพ่ือสะสม 
และ 3 น าเหรียญแท้มาปลอมเป็นเหรียญหายาก จะขยายตัวขึน้เร่ือยๆตามความต้องการของ
ตลาดวา่นิยมเหรียญประเภทไหนอะไรอยา่งไรซึง่จะระบาดอยา่งไมจ่บไมส่ิน้ 
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ภาพประกอบ 18 การประมาณการปริมาณของเหรียญปลอมท่ีพบในตลาด 

ท่ีมา ส่ือสารระหวา่งบคุคล กบัผู้ ค้า 7 ราย รายช่ือในภาคผนวก  

ตาราง 8 สรุปสถานการณ์การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึในเชิงพาณิชย์ 
 

ประเภทเหรียญปลอม  ปริมาณเหรียญปลอม
แตล่ะประเภทในตลาด 

อาการของปัญหาและสถานการณ์ 

ประเภทท่ี 1 
ปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์
หมนุเวียน 

N/A (ไม่ได้รับรายงาน
ว่ามีของปลอมมานาน
แล้ว) 

ปัญหาเส่ือมถอยจนหมดไป 

ประเภทท่ี 2 
ปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์
เพ่ือจ าหนา่ยเป็นสิ่งสะสม 

≈75-85% มีแนวโน้มขยายตวัตามความ
ต้องการเหรียญแตล่ะวาระในวงการ
สะสม 

ประเภทท่ี 3 
ดดัแปลงเหรียญเพ่ือเพิ่ม
มลูคา่ 

≈15-20% มีแนวโน้มขยายตวัตามความ
ต้องการเหรียญแตล่ะวาระในวงการ
สะสม 

ประเภทท่ี 4 
เหรียญสัง่ท าจากโรงกษาปณ์ 

≈1-7% ปัญหาถกูควบคมุได้แล้ว และไมพ่บ
รายงานการระบาดอีกตัง้แต ่ปี2547 
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ผู้ ค้ารายที่ 1 ผู้ ค้ารายที่ 2 ผู้ ค้ารายที่ 3 ผู้ ค้ารายที่ 4 ผู้ ค้ารายที่ 5 ผู้ ค้ารายที่ 6 ผู้ ค้ารายที่ 7

การประมาณการปริมาณของเหรียญปลอมที่พบของร้านค้าในตลาดเหรียญ

ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลกึที่สัง่ท าจากโรงกษาปณ์ (Made to Order: MTO)

ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลกึเพื่อเพิ่มมลูค่า

ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลกึเพื่อจ าหน่ายเป็นสิง่สะสม
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จากตารางท่ี 8 พบว่า สัดส่วนเหรียญปลอมทัง้หมดในตลาดซึ่งมีมูลค่าเหรียญปลอม
ทัง้หมดในตลาดกว่า 3000 ล้านบาทซึ่ง พบว่า เหรียญปลอมเพ่ือหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
ยงัคงมีอยู่แตน้่อยมากและปัญหาคอ่ยๆเส่ือมถอยไปแล้ว ขณะท่ีประเภทท่ีใหญ่ท่ีสดุของปัญหาคือ 
การปลอมเหรียญเพื่อสะสมไม่วา่จะเหรียญกษาปณ์เก่าเหรียญท่ีระลึก โดยการปลอมแปลงจะผลิต
เหรียญ และใช้ทุนสูง กว่า แบบ กักแปลงเพ่ือเพิ่มมูลค่าท่ีใช้ทุนน้อยกว่าและคนไม่เจนสนามอาจ
โดนได้โดยปัญหาดัดแปลงเหรียญจากเหรียญแท้  ๆ นัน้ ก็ มีแนวโน้มขยายตัวจากการท่ี                  
ร้านปาหนนัจิวเวอร่ี รับซือ้เหรียญปีหายากต่าง ๆ จนผู้คนเร่ิมต่ืนตวัดเูศษสตางค์ภายในบ้านและ
วงการก็ขยายตวัมากขึน้ปัญหาจงึมีเป็นเงาตามตวั ส่วนเหรียญประเภทท่ี 4 เหรียญ MTO ไม่มีการ
ขยายตวัของปัญหามานานแล้วและไมไ่ด้รับรายงานหรือมีเหรียญ พ.ศ.ใหม่ๆ หลดุออกมา ประเภท
นีจ้งึสรุปได้วา่ปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสดุคือปัญหาเหรียญท่ีปลอมเพ่ือสะสม ซึง่สร้างความเสียหายมากสดุ 

4.2 ผลการศึกษานโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญ
กษาปณ์และเหรียญที่ระลึกในเชิงพาณิชย์ 

การก าหนดนโยบายอดีตในการป้องกนัการปลอมแปลงถูกควบคมุผ่านราชส านกัสยาม 
ซึ่งเป็นแบบชนชัน้น าโดยควบคมุจากส่วนกลาง โดยต่อมามีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ จากชนชัน้
น ามาเป็นแบบสถาบนั ท่ี ปกครองแบบถ่วงดุลอ านาจโดยผู้กระท าผิดจะต้องเข้าสู่กระบวนการ
ยตุิธรรมผ่านฝ่ายตลุาการ ท่ีแยกออกมาจากนิติบญัญัติ และบริหาร ผ่านทางนโยบายต่าง  ๆ เช่น
พระราชบญัญตัเิงินตรา2501 

 การปรับปรุงกองกษาปณ์ ซึ่งเป็นการก ากับควบคุมโดยรัฐ (Regulatory Policy) ในอีก
ด้านหนึ่งก็มีการแก้ไขปัญหา โดยกลุ่มผลประโยชน์ทางกษาปณ์วิทยา เป็นการก ากับควบคมุโดย
ตนเอง (Self-regulatory Policies) เช่นการร่วมมือกับกองกษาปณ์ในการเสวนาวิชาการและให้
ความรู้ การสนบัสนนุสง่เหรียญไปตรวจสอบแท้ปลอม เป็นต้น 

4.2.1 นโยบายและมาตรการเพื่อแก้ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียน 

4.2.1.1 นโยบายที่ก ากับควบคุมโดยรัฐ 
(1) มาตรการทางกฎหมาย 

มาตรการทางกฎหมายท่ีก าหนดมาเพ่ือแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญ
กษาปณ์หมนุเวียน คือ การบงัคบัใช้กฎหมายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดลกัษณะ 7 
ความผิดเก่ียวกบัการปลอมและ การแปลง หมวด 1 ความผิดเก่ียวกบัเงินตรา แก่ผู้ ฝ่าฝืนมาตรา 9 
ในพระราชบญัญตัเิงินตรา พ.ศ. 2501  
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ประมวลกฎหมายอาญา. (2499, 15 พฤศจิกายน). ราชกิจจานเุบกษา. เล่ม 
73 ตอนท่ี.95 หน้า112-115 

พระราชบญัญัติเงินตรา (2501, 18 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 75 
ตอนท่ี.64 หน้า409 

เป็นกฎหมายหลักในการปราบปรามการกระท าความผิดต่อผู้ปลอมแปลง
เหรียญกษาปณ์ ท่ีชดัเจนท่ีสดุ เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันีคื้อ พระราชบญัญัติ
เงินตราและแก้ไขบทบญัญัติเก่ียวกบัการจดัท าและน าออกใช้เหรียญกษาปณ์ การรับแลกเปล่ียน
เหรียญกษาปณ์ท่ีช ารุดยงัไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญัติดงักล่าว โดยก าหนดให้
เหรียญกษาปณ์ท่ีจดัท าและน าออกใช้แต่ละชนิดราคามีเพียงขนาดเดียว ให้มีการรับแลกเปล่ียน 
เหรียญกษาปณ์ท่ีช ารุดได้กว้างขวางขึน้กวา่ นอกจากนี ้สมควรก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการถอน
คืน เหรียญกษาปณ์ โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จงึจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญัติ
และเพิ่มบทลงโทษให้ทันสมัยยิ่งขึน้ โดยมาตราหลักในพระราชบญัญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 ท่ีใช้
ควบคมุและมีบทก าหนดโทษจะอยู่หมวด 4 ท่ีวางบทก าหนดโทษไว้ โดยหมวด 1 ได้บอกถึงนิยาม
ศพัท์ อย่างชดัเจนว่าเงินตราในกฎหมายฉบบันีคื้อเหรียญกษาปณ์และธนบตัร โดยมาตรา 9 ได้
ระบุชัดเจน ว่าห้ามไม่ให้ผู้ ใด ท าจ าหน่าย ใช้ หรือน าออกใช้ ซึ่งวัตถุหรือเคร่ืองหมายใด ๆ แทน
เงินตรา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี หมายถึงห้ามปลอมแปลงเงินตรานั่นเองโดยบท
ก าหนดโทษในบทท่ี 4 ส าหรับผู้ ฝ่าฝืนมาตรา 9 นัน้ ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินห้าหม่ืนบาท หรือทัง้ จ าทัง้ปรับ นอกจากนีย้งัมีบทก าหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 240 - 249 เพ่ือความทนัสมยัขึน้อีกด้วย โดยเพิ่มความชดัเจนในการฝ่าฝืนมาตรา 9 ขยาย
และแยกบทก าหนดโทษท่ีเฉพาะลงไปอีก ในมาตรา 240 บญัญัติว่า "ผู้ ใดท าปลอมขึน้ซึ่งเงินตรา 
ไม่ว่าจะปลอมขึน้เพ่ือให้เป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบตัรหรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจ
ให้ออกใช้ หรือท าปลอมขึน้ ซึ่งพนัธบตัรรัฐบาลหรือใบส าคญัส าหรับรับดอกเบีย้พนัธบตัรนัน้   ๆ ผู้
นัน้กระท าความผิดฐานปลอมเงินตรา ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตัง้แต่สิบปีถึง
ย่ีสิบปี และปรับตัง้แตส่องแสนบาทถึงส่ีแสนบาท" 

กล่าวโดยสรุปพระราชบญัญัติเงินตรา เป็นกฎหมายท่ีชดัเจนและมีรูปธรรม
ท่ีสุดต่างจากพระราชบญัญัติเงินตราฉบบัอ่ืนท่ีมีแค่ระบุอัตราแลกเปล่ียนไม่ได้ระบุโทษผู้ปลอม
แปลงโดยจะระบุใน กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 แทน แต่พระราชบญัญัติเงินตรา 2501 มี
ระบุโทษอย่างชัดเจน ตารางท่ี 9 รายละเอียดพระราชบญัญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 ท่ีเก่ียวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึท่ีสัง่ท าจากโรงกษาปณ์ 
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ตาราง 9 มาตรการทางกฎหมายท่ีแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์หมนุเวียน 
 

ช่ือกฎหมาย มาตรา การก าหนดโทษ การบังคับใช้กับ
เหรียญกษาปณ์ 

พระราชบญัญตัิ
เงินตรา 
พทุธศกัราช 
2501 ฉบบั
แก้ไขเพิ่มเตมิ 

มาตรา 6 ความผิดฐานปลอมแปลงเงินตรา ต้อง
ระวางโทษ จ าคกุตลอดชีวิต หรือจ าคกุ
ตัง้แต่สิบปีถึงย่ีสิบปี และปรับตัง้แต ่
200,000 บาท –400,000 บาท  

เฉพาะรุ่นท่ีไม่ถูกเพิก
ถอน กา รใช้ ง าน ใน 
ราชกิจจานเุบกษา 

มาตรา240 ผู้ ใดท าปลอมขึน้ซึ่งเงินตรา ไม่ว่าจะ
ปลอมขึน้เพ่ือให้เป็นเหรียญกระษาปณ์ 
ธนบัตรหรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้
หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือท าปลอม
ขึน้ ซึ่งพันธบัตรรัฐบาลหรือใบส าคัญ
ส าหรับรับดอกเบีย้พนัธบตัรนัน้ ๆ ผู้นัน้
กระท าความผิดฐานปลอมเงินตรา ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุก
ตัง้แตส่ิบปีถึงย่ีสิบปี และปรับตัง้แตส่อง
แสนบาทถึงส่ีแสนบาท" 

เฉพาะรุ่นท่ีไม่ถูกเพิก
ถอนการใช้งานใน 
ราชกิจจานเุบกษา 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ช่ือกฎหมาย มาตรา การก าหนดโทษ การบังคับใช้กับ
เหรียญกษาปณ์ 

พระราชบญัญตัิ
เงินตรา 
พทุธศกัราช 
2501 ฉบบั
แก้ไขเพิ่มเตมิ 

มาตรา241 ผู้ ใดแปลงเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ
กษาปณ์  ธนบัตรห รือสิ่ ง อ่ืน ใด  ซึ่ ง
รัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ 
ห รือ แปล งพั น ธบัต ร รัฐบ าล  ห รือ
ใบส าคัญส าหรับรับดอกเบีย้พันธบัตร
นัน้ ๆ ให้ผิดไปจากเดิม เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเช่ือ
ว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง ผู้ นั น้กระท า
ความผิดฐานแปลงเงินตรา ต้องระวาง
โทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตัง้แต่
ห้าปีถึงย่ีสิบปี และปรับตัง้แต่หนึ่งแสน
บาทถึงส่ีแสนบาท 

 

 มาตรา242 ผู้ ใด ก ระท า โด ยทุ จ ริต ใ ห้ เห รี ยญ
กษาปณ์ซึ่งรัฐบาลออกใช้มีน า้หนัก
ลดลง ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินเจ็ดปี 
และปรับไมเ่กินหนึง่แสนส่ีหม่ืนบาท 
ผู้ ใดน าเข้าในราชอาณาจกัร น าออกใช้
ห รือ มี ไว้ เพ่ื อน าออกใช้  ซึ่ ง เห รียญ
กษาปณ์ ท่ี มีผู้ กระท าโดยทุจ ริตให้
น า้หนักลดลงตามความในวรรคแรก 
ต้องระวางโทษเชน่เดียวกนั 

 

 มาตรา243 ผู้ ใดน าเข้าในราชอาณาจกัรซึ่งสิ่งใด ๆ 
อนัเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือ
ของแปลงตามมาตรา 241 ต้องระวาง
โทษดงัท่ีบญัญตัไิว้ในมาตรานัน้ ๆ 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ช่ือกฎหมาย มาตรา การก าหนดโทษ การบังคับใช้กับ
เหรียญกษาปณ์ 

พระราชบญัญตัิ
เงินตรา 
พทุธศกัราช 
2501 ฉบบั
แก้ไขเพิ่มเตมิ 

มาตรา244 ผู้ใดมีไว้เพ่ือน าออกใช้ซึง่สิ่งใด ๆ อนัตน
ได้มาโดยรู้วา่เป็นของปลอมตามมาตรา 
240 หรือของแปลงตามมาตรา 241 
ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แต่หนึ่งปีถึงสิบ
ห้าปี และปรับตัง้แต่สองหม่ืนบาทถึง
สามแสนบาท 

 

 มาตรา245 ผู้ใดได้มาซึ่งสิ่งใด ๆ โดยไม่รู้ว่าเป็นของ
ปลอมตามมาตรา ผู้ ใดได้มาซึ่งสิ่งใด ๆ 
โดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 
240 หรือของแปลงตามมาตรา 241ถ้า
ตอ่มารู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลง
เช่นว่านัน้ ยังขืนน าออกใช้ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

 

 มาตรา246 ผู้ ใดท าเคร่ืองมือหรือวตัถสุ าหรับปลอม
หรือแปลงเงินตราไม่ว่าจะเป็นเหรียญ
กษาปณ์  ธนบัตร  ห รือสิ่ งใด  ๆ  ซึ่ ง
รัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ 
หรือส าหรับปลอมหรือแปลงพันธบัตร
รัฐ บ าลห รือ ใบ ส าคัญ ส าห รับ รับ
ดอกเบีย้พนัธบตัรนัน้ ๆ หรือมีเคร่ืองมือ
หรือวตัถุเช่นว่านัน้ เพ่ือใช้ในการปลอม
หรือแปลง ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่
ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตัง้แต่หนึ่ง
แสนบาทถึงสามแสนบาท 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ช่ือกฎหมาย มาตรา การก าหนดโทษ การบังคับใช้กับ
เหรียญกษาปณ์ 

พระราชบญัญตัิ
เงินตรา 
พทุธศกัราช 
2501 ฉบบัแก้ไข
เพ่ิมเติม 

มาตรา247 ถ้าการกระท าดงักล่าวในหมวดนีเ้ป็นการ
กระท าเก่ียวกับ เงินตรา ไม่ว่าจะเป็น
เหรียญกษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด ซึ่ง
รัฐบาลต่างประเทศออกใช้ หรือให้อ านาจ
ให้ออกใช้ หรือเก่ียวกับพันธบัตรรัฐบาล
ต่างประเทศ หรือใบส าคัญส าหรับรับ
ดอกเบีย้พันธบัตรนัน้ ผู้กระท าต้องระวาง
โทษกึ่งหนึ่งของโทษท่ีบญัญัติไว้ในมาตรา
นัน้ ๆ 

เฉพาะรุ่น ท่ีไม่ถูก เพิก
ถอนการใช้งานใน โดย
รัฐบาลประเทศนัน้ๆ 

 มาตรา248 ถ้าผู้ กระท าความผิดตามมาตรา 240 ได้
กระท ามาตรา 247 หรือมาตรา 241 ได้
กระท าความผิดมาตรอื่นท่ีบัญญัติไว้ใน
หมวดนีอ้ันเก่ียวกับสิ่งท่ีตนปลอมแปลง
นัน้ด้วยให้ลงโทษผู้นัน้   

 

 มาตรา249 ผู้ ใดท าบัตรหรือโลหะธาตุอย่างใด ๆ ให้มี
ลกัษณะและขนาดคล้ายคลึงกับเงินตรา 
ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบัตรหรือ
สิ่งใด ๆ ซึง่รัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้
ออก ใ ช้  ห รือพั น ธบั ต ร รัฐบ าล  ห รือ
ใบส าคญัส าหรับรับดอกเบีย้พันธบัตรนัน้ 
ๆ หรือจ าหน่ายบัตรหรือโลหะธาตุเช่นว่า
นัน้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้จ า
ทัง้ปรับ 
       ถ้าการจ าหน่ายบัตรหรือโลหะธาตุ
ดงักลา่วในวรรคแรก เป็นการจ าหน่าย 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 
ช่ือกฎหมาย มาตรา การก าหนดโทษ การบังคับใช้กับ

เหรียญกษาปณ์ 
พระราชบญัญตัิ
เงินตรา 
พทุธศกัราช 
2501 ฉบบั
แก้ไขเพิ่มเตมิ 

มาตรา249 โดยการน าออกใช้ดงัเช่นสิ่งใด ท่ีกล่าว
ในวรรคแรก ผู้ กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

 

ท่ีมา พระราชบญัญตัเิงินตรา พทุธศกัราช 2501 ฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ 

(2) มาตรการทางการบริหาร 
นโยบายท่ีก ากบัควบคมุโดยใช้มาตรการทางการบริหารเพ่ือแก้ไขปัญหาการ

ปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน มีมาตรการท่ีส าคญัคือ การยกเลิกรูปแบบเงินตราท่ีมีการ
ปลอมระบาดอย่างรุนแรง โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี  95 ตอนท่ี115 วันท่ี19 
ตลุาคม พ.ศ. 2521 พระราชก าหนด ถอนคืนเหรียญกษาปณ์ชนิดทองขาว ราคาห้าบาท เหตผุลใน
การประกาศใช้พระราชก าหนดฉบบันี ้คือ ด้วยปรากฏว่าได้มีผู้ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนท าปลอม
เหรียญกษาปณ์ชนิดทองขาว ราคาห้าบาท ลกัษณะเก้าเหล่ียม และน าออกใช้แพร่หลาย เป็นเหตุ
ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้สจุริตท่ีรับเหรียญนัน้ไว้ เพราะไม่สามารถจะใช้ช าระหนีห้รือ
แลกเปล่ียนได้ การปลอมเหรียญกษาปณ์ดงักล่าวได้กระท าต่อเน่ืองกันมา แม้ทางราชการจะได้
กวดขันจับกุมและด าเนินการเพ่ือลงโทษอย่างเฉียบขาดมาโดยตลอดก็ไม่ท าให้จ านวนเหรียญ
ปลอมลดลงได้ จนเป็นเหตุให้ประชาชนทั่วไปเกิดความระแวงไม่กล้ารับช าระหนีด้้วยเหรียญ
กษาปณ์ชนิดทองขาวราคาห้าบาท ลกัษณะเก้าเหล่ียม เพราะไม่แน่ใจว่าเหรียญใดเป็นเหรียญแท้
หรือเหรียญปลอม สถานการณ์เช่นนีถ้้ามิได้แก้ไขหรือป้องกันให้ทันท่วงทีอาจจะก่อให้เกิดความ
ป่ันป่วนขึน้ในหมู่ประชาชน และเป็นภยนัตรายตอ่เศรษฐกิจของประเทศได้ สมควรถอนคืนเหรียญ
กษาปณ์ชนิดทองขาว ราคาห้าบาท ลกัษณะเก้าเหล่ียม และเปิดโอกาสให้ประชาชนน ามาแลกได้  
จงึจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนีข้ึน้ 
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นอกจากนีย้งัพบว่ามีประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง การอนุมตัิพระราช
ก าหนดถอนคืนเหรียญกษาปณ์ชนิดทองขาว ราคาห้าบาท ลกัษณะเก้าเหล่ียมสอดคล้องกบัท่ี คณุ 
ธีรธชยั กิจสมันางค์กลู ได้กล่าวว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2515 มีการปลอมแปลงเหรียญครุฑ 5 บาทเพ่ือ
ใช้หมุนเวียนในระบบเงินตราเป็นจ านวนมาก จนทางรัฐบาลในสมัยนัน้ประกาศออกมาว่ามีการ
ปลอมแปลงเหรียญชนิดนีเ้ยอะมาก และไม่สามารถแก้ไขได้ จนประกาศยกเลิกใช้เหรียญครุฑ 5 
บาทชนิดนี ้จึงสามารถท าให้เหรียญชนิดนีท้ยอยหมดไปจากระบบหมุนเวียนอีกสถานการณ์ คือ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2530 นัน่ก็พบว่ามีการปลอมแปลงเหรียญบาทเกิดขึน้อีกระลอกหนึง่แตไ่มไ่ด้ระบาด
มากเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2515 ท่ีมีความเสียหายอยู่ในวงกว้างมากกว่า แตไ่ม่ว่าจะปีใดนัน้ก็ท าให้
เห็นได้ว่าผู้ กระท าผิดนัน้ยังคงใช้ช่องโหว่ในการปลอมแปลงเหรียญขึน้มาหวังท่ีจะน าไปใช้
แลกเปล่ียนหมนุเวียนเพ่ือผลประโยชน์สว่นตนในทางมิชอบ 

4.2.1.2 นโยบายที่ก ากับควบคุมโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ 
เน่ืองจากการควบคุมด้วยพระราชบญัญัติเงินตรามีความชัดเจนและรัดกุมอยู่

แล้วบวกกับปัญหาท่ีเส่ือมถอยลงจากจ านวนผู้ ใช้เหรียญท่ีลดลงท าให้คนปลอมแปลงเหรียญ
น้อยลงเพราะโทษเพิ่มขึน้และปลอมแปลงธนบตัรต้นทุนถูกกว่าและคุ้มคา่กว่าปัญหาท่ีเส่ือมถอย
ในตวัมันเองประกอบกับกฎหมายท่ีรักกุมท าให้ปัจจยัต่าง ๆ นีภ้าครัฐสามารถควบคุมได้ตวัของ
ภาครัฐเองเองโดยไม่จ าเป็นท่ีกลุ่มผลประโยชน์จะต้องเข้ามาจักการแต่อย่างใด เพิ่ม กลุ่ม
ผลประโยชน์ไม่ค่อยให้ความส าคัญ เพราะไปให้ความส าคัญกับเหรียญในเชิงสะสมมากกว่า
หมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

4.2.2 นโยบายและมาตรการเพื่อแก้ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และ
เหรียญท่ีระลึกเพื่อจ าหน่ายเป็นสิ่งสะสม 

4.2.2.1 นโยบายที่ก ากับควบคุมโดยรัฐ 
(1) มาตรการทางกฎหมาย 

(1.1) ประมวลกฎหมายอาญา  ภาค 2 ความผิดลักษณะ 12 ความผิด
เก่ียวกบัทรัพย์ หมวด 3  ความผิดฐานฉ้อโกง (ราชกิจจานเุบกษา, 2499, น.115-119) 

การประกาศใช้กฎหมายอาญาฉบับนีม้าจากพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 โดยพระราชบญัญัติฉบบันี ้ เดิมคือ กฎหมายลกัษณะอาญา 
ร.ศ. 127 ได้ประกาศใช้มานานแล้ว และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่หลายแห่งกระจดักระจายกนัอยู ่
จึงเป็นการสมควรท่ีจะได้ช าระสะสาง และน าเข้ารูปเป็นประมวลกฎหมายอาญาเสียในฉบับ
เดียวกัน เน่ืองจากวิธีการลงโทษบางอย่าง ควรจะได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับกาลสมัยและแนว
นิยมของนานาประเทศ ในสมยัปัจจบุนัหลกัเดิมบางประการจึงล้าสมยั สมควรจะได้ปรับปรุงเสีย
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ให้สอดคล้องกับหลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดย
มาตราต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี ้มาตรา 341  ผู้ ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้ อ่ืนด้วยการแสดง
ข้อความอนัเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดงัว่านัน้ได้
ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถกูหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม หรือท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบคุคลท่ีสาม ท า 
ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ ผู้นัน้กระท าความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินสามปี 
หรือปรับไมเ่กินหกหม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

 
ตาราง 10 รายละเอียดประมวลกฎหมายอาญา  ภาค 2 ความผิดลกัษณะ 12 ความผิดเก่ียวกบั
ทรัพย์ หมวด 3  ความผิดฐานฉ้อโกงท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญ
กษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกเพ่ือจ าหนา่ยเป็นสิ่งสะสม 
 

ช่ือกฎหมาย มาตรา การก าหนดโทษ การบงัคบัใช้กบั
เหรียญกษาปณ์ 

ประมวลกฎหมาย
อาญา  ภาค 2 
ความผิดลกัษณะ 
12 ความผิด
เก่ียวกบัทรัพย์ 
หมวด 3  ความผิด
ฐานฉ้อโกง 

มาตรา 341  ผู้ใดโดยทจุริต หลอกลวง
ผู้ อ่ืนแสดงข้อความอนัเป็น
เท็จ หรือปกปิดข้อความจริง
ซึง่ควรบอกให้แจ้งและโดย
การหลอกลวงดงัว่านัน้ได้ไป
ซึง่ทรัพย์สินจากผู้ถกู
หลอกลวงหรือบคุคลท่ีสาม 
ท าถอน หรือท าลายเอกสาร
สิทธิ ผู้นัน้กระท าความผิด
ฐานฉ้อโกงต้องระวางโทษ
จ าคกุไมเ่กินสามปีปรับไม่
เกินหกพนับาทหรือทัง้จ าทัง้
ปรับ 

ย่ืนฟ้องได้กรณีเป็น
ผู้ เสียหายแล้วแต ่
ดลุยพินิจของศาลและ
น า้หนกัของ
พยานหลกัฐานท่ีเบกิ
ความตอ่ศาล 
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กรณีศกึษามาจากการฟ้องร้องคดีฉ้อโกงเก่ียวกบัของเก็บสะสม โดยศาล
อาญาพิจารณาสัง่จ าคกุเจ้าของนิตยสารพระเคร่ือง "โพธ์ิเพชร" ให้เช่าพระเคร่ืองปลอมนบั 10 องค์ 
รวมมลูคา่กว่า 2 ล้านบาท พิพากษาลงโทษฐานฉ้อโกงจ าคกุ 2 ปี ปรับ 1 หม่ืน รับสารภาพลดโทษ
กึ่งหนึง่ และได้เชา่พระคืนแล้วจงึให้รอลงอาญา 

เม่ือวันท่ี 19 ก.ค. ท่ีห้องพิจารณาคดี 710 ศาลอาญา ถนนรัชดาฯ ศาล
อ่านค าพิพากษาคดีหมายเลขด า อ.2281/2552 ท่ีพนกังานอยัการฝ่ายคดีอาญา 9 เป็นโจทก์ ฟ้อง
นายจงชยั จงจินตนาการ เจ้าของนิตยสารพระเคร่ือง "โพธ์ิเพชร" เป็นจ าเลย ในความผิดฐานฉ้อโกง
ประชาชน 

โจทก์ฟ้องว่า เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 จ าเลยเป็นเจ้าของ
นิตยสารพระเคร่ืองโพธ์ิเพชรรายเดือน และรับฝากซือ้ฝากขายพระเคร่ืองต่าง ๆ หลอกลวง
ประชาชนทัว่ไปด้วยการโฆษณาแสดงข้อความอนัเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้
แจ้งแก่ประชาชนทัว่ไป โดยจ าเลยจดัให้มีการเช่าซือ้ วตัถมุงคลพระเคร่ือง พระบูชา พร้อมออกใบ
รับประกนัว่าพระแท้ทกุองค์ อนัเป็นการหลอกลวงให้ประชาชนทัว่ไปท่ีอ่านนิตยสารพระเคร่ืองโพธ์ิ
เพชรของจ าเลย เป็นเหตใุห้ผู้ เสียหายรายหนึง่หลงเช่ือ และจ่ายเงินเชา่ซือ้พระเคร่ืองวตัถมุงคลจาก
จ าเลย จ านวนนบั 10 องค์ รวมมลูคา่ทัง้สิน้จ านวน 2,233,400 บาท ทัง้ท่ีเป็นพระปลอม เหตเุกิดท่ี
แขวงและเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จ าเลยให้การรับสารภาพ ในระหว่างการ
พิจารณาคดี จ าเลยได้เช่าซือ้พระเคร่ืองและวัตถุมงคลคืนทัง้หมด จากผู้ เสียหายเป็นจ านวน 
2,233,400 บาท พิพากษาว่าจ าเลยมีความผิดฐานฉ้อโกงด้วยการแสดงความข้อความอนัเป็นเท็จ
ตอ่ ประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริง ซึง่ควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ลงโทษจ าคกุ 2 ปี ปรับ 
10,000 บาท จ าเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คง
จ าคุกจ าเลย 1 ปี ปรับ 5 ,000 บาท ระหว่างการพิจารณาจ าเลยได้เช่าซือ้คืนพระเคร่ืองจาก
ผู้ เสียหายแล้ว ประกอบกับจ าเลยไม่เคยได้รับโทษทางอาญามาก่อน โทษจ าคกุให้รอการลงโทษมี
ก าหนด 1 ปี ซึ่งนายกิตติ พิทยาภรณ์ ได้บอกถึงกรณีเหรียญว่าเป็นไปได้ท่ีจะลงเอยด้วยค า
พิพากษาในลกัษณะเดียวกนั เพียงแต่ต้องมีหลกัฐานไปเบิกความต่อศาลว่าเหรียญกษาปณ์หรือ
เหรียญท่ีระลึกดงักล่าวปลอมจริง และต้องมีของจริงเทียบให้ศาลทราบว่า เหรียญท่ีพิพาทอยู่นัน้
เป็นของปลอมจึงจะลงเอยด้วยค าพิพากษาลักษณะเดียวกับสิ่งสะสมอ่ืน ๆ ท่ีฟ้องร้องกันได้ดัง
กรณีศกึษาท่ีกลา่วมา 
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นอกจากกฎหมายฉ้อโกงท่ี คุณกิตติกล่าวแล้ว ยังมีกฎหมาย หมวดว่า
ด้วยการปลอมแปลงและประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด ลกัษณะ 1 ความผิดเก่ียวกับ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท 
และผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ มาตรา 112  ด้วยท่ีสามารถเอาผิดผู้ปลอมแปลงได้โดยหมวดว่า
ด้วยการปลอมแปลงนัน้ มาตรา 251  ได้ระบุไว้ความว่าผู้ ใดท าปลอมขึน้ซึ่งดวงตราหรือรอยตรา
ของทบวงการเมือง ขององค์การสาธารณะ หรือของเจ้าพนกังาน ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตห่นึ่งปี
ถึงเจ็ดปี และปรับตัง้แต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนส่ีหม่ืนบาท และ มาตรา 252  ผู้ ใดใช้ดวงตรา 
รอยตราหรือพระปรมาภิไธยดงักล่าวมาในมาตรา 250 หรือมาตรา 251 อนัเป็นดวงตรา รอยตรา
หรือพระปรมาภิไธยท่ีท าปลอมขึน้ ต้องระวางโทษดงัท่ีบญัญตัไิว้ในมาตรานัน้ 

(1.2) ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดลกัษณะ 7 ความผิดเก่ียวกบัการ
ปลอมและการแปลง หมวด 2 ความผิดเก่ียวกบัดวงตรา แสตมป์และตัว๋  

ประมวลกฎหมายอาญา. (2499, 15 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 73 
ตอนท่ี.95 หน้า115-119 (ราชกิจจานเุบกษา, 2499) 

 การปลอมแปลงประเภทดงักล่าว จะสามารถบงัคบัใช้กบัเหรียญท่ีระลึก
บางประเภทเพ่ือจ าหน่ายเป็นสิ่งสะสมท าให้เกิดความเข้าใจผิดและเป็นความผิดต่อแผ่นดิน
สามารถเอาผิดได้ทนัทีโดยไมต้่องมีผู้แจ้งความร้องทกุข์กลา่วโทษแตอ่ยา่งใด 
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ตาราง 11รายละเอียดพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญาเก่ียวข้องกบัการแก้ไข
ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึเพ่ือจ าหนา่ยเป็นสิ่งสะสม 
 

มาตรา การก าหนดโทษ การบงัคบัใช้กบัเหรียญ
กษาปณ์ 

การบงัคบัใช้กบัเหรียญ
ท่ีระลกึ 

มาตรา 250 
มาตรา 251 
และมาตรา 
253 

ผู้ใดท าปลอมขึน้ซึง่ดวง
ตราแผน่ดนิ รอยตรา
แผน่ดนิ หรือพระ
ปรมาภิไธย ต้องระวาง
โทษจ าคกุตัง้แตห้่าปี 
ถึงย่ีสิบปี และปรับตัง้
แต1่00,000 - 400,000 

- ใช้ในกรณีปลอมแปลง
ดวงตราสว่นราชการ
พระปรมาภิไธยโดย
ไมไ่ด้รับพระบรมราชานุ
ญาตขิึน้อยูก่บัส านวนท่ี
สง่ฟ้องของอยัการ 

 
กรณีศกึษาท่ีละเมิดมาตรา 250 น ามาสู่การจบักมุการปลอมแปลงเข็มถวาย

พระเพลงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
โดยทางต ารวจได้ให้ข้อมูลพอสงัเขปว่า เป็นความผิดต่อแผ่นดิน สามารถมีอ านาจจบักุมได้ทนัที 
โดยไม่ต้องมีเจ้าทุกข์แจ้งความร้องทุกข์ โดยคดีดงักล่าวอยู่ในความรับผิดชอบกองก ากับการ 1 
กองปราบปราม โดยเข้าไปจบักมุในสนท้องท่ี สถานีต ารวจชนะสงคราม  ซึง่เน่ืองจากเป็นเพียงแคผู่้
จ าหน่าย จึง มีอตัราโทษปรับไม่เกิน 6,000 บาท จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ แต่เม่ือกอง
ปราบขยายผลไปยงัผู้ปลอมแปลง คือ โรงงาน เฮียแก้ว ตามมาตรา 250 ในฐานความผิดท าปลอม
ขึน้ซึ่งดวงตราแผ่นดินหรือรอยตราแผ่นดิน หรือพระปรมาภิไธย ซึ่งมีอตัราโทษจ าคกุตัง้แต่ 5 ปีถึง 
20 ปี และปรับตัง้แต่ 1 หม่ืนบาทถึง 4 หม่ืนบาท ตาม พ.ร.บ. ดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงว่าช่วงงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 9 มีคนจ านวนมากหาซือ้เหรียญใช้
รัชสมัย ซึ่งมีคนจ านวนมากได้เหรียญท่ีระลึกหรือเหรียญกษาปณ์ปลอมไป ท าให้มีผู้ รับได้ความ
เดือดร้อนเป็นจ านวนมาก มีการร้องเรียนและเข้าจบักมุถึงแหลง่ผลิต แตพ้่นจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว
ไปแล้วนัน้ก็ไม่แน่ใจว่า ปัญหา ท่ีเป็นอยู่จะใหญ่พอท่ีจะเป็นปัญหาสาธารณะท่ีกลุ่มใหญ่จน
เจ้าหน้าท่ีต ารวจให้ความสนใจหรือไม ่
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(1.3) ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดลักษณะ 1 ความผิดเก่ียวกับ
ความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร หมวด 1  ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท 
และผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  มาตรา 112 

ประมวลกฎหมายอาญา. (2499, 15 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 73 
ตอนท่ี.95 หน้า 68 (ราชกิจจานเุบกษา, 2499) 

 
ตาราง 12 รายละเอียดประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดลกัษณะ 1 ความผิดเก่ียวกบั
ความมัน่คงแหง่ราชอาณาจกัร หมวด 1  ความผิดตอ่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท 
และผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  มาตรา 112 เก่ียวข้องกบัการแก้ไขปัญหาการปลอมแปลง
เหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึเพ่ือจ าหน่ายเป็นสิ่งสะสม 
 

มาตรา การก าหนดโทษ การบงัคบัใช้กบั
เหรียญกษาปณ์ 

การบงัคบัใช้กบั
เหรียญท่ีระลกึ 

มาตรา 112 “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดหูมิ่น หรือ
แสดงความอาฆาตมาดร้าย
พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัช
ทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์ ต้องระวางโทษ
จ าคกุตัง้แตส่ามปีถึงสิบห้าปี” 

ใช้ได้กรณีมีพระบรม
รูปหรือพระ
ปรมาภิไธยและ
เหรียญดงักล่าวถกู
เพิกถอนการใช้งาน
แล้ว 

เข้าขา่ยคุ้มครอง
เหรียญท่ีมีพระบรมรูป
พระมหากษัตริย์และ
พระราชวงศ์ 

 
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด ลกัษณะ 1 ความผิดเก่ียวกบัความ

มั่นคงแห่งราชอาณาจักร หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และ
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ มาตรา 112 ผู้ ใดหมิ่นประมาท ดหูมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาด
ร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจ าคกุ
ตัง้แตส่ามปีถึงสิบห้าปี การประกาศใช้กฎหมายอาญาฉบบันีม้าจากพระราชบญัญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 เช่นเดียวกบัการบงัคบัใช้ในปัญหาการปลอมแปลงประเภทท่ี 2 และ 3 
ดงันัน้ การแกะปลอมเหรียญท่ีออกในราชกิจจานเุบกษาหรือพระราชทานส่วนพระองค์มาแอบอ้าง 
หรือเหรียญท่ีระลึกท่ีไม่ครอบคลุมพระราชบญัญัติดังกล่าวอาจถูกส านักพระราชวังฟ้องได้ แต่
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กฎหมาย มาตรา 112 ทัง้นีเ้ป็นการอนุมานความเป็นไปได้ของกฎหมายในการบังคับใช้จาก
ผู้ทรงคณุวฒุิทางกษาปณ์วิทยา แตย่งัไมพ่บกรณีน ามาใช้จริงกบัผู้ปลอมแปลงเหรียญ 

(2)  มาตรการทางการบริหาร 
พบวา่ การแก้ปัญหาโดยฝ่ายบริหารกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงัท่ีได้ออก

มาตรการตา่งๆ เพ่ือลดปัญหาการปลอมแปลงและปอ้งกนัการปลอมแปลงตัง้แตส่ายการผลิตและ
ลดจ านวนผู้ เสียหายลงจากการให้ความรู้และวิธีการศกึษาเหรียญปลอม ดงันี ้

(2.1) การให้ความรู้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า หน่วยงานรัฐมีการเชิญ
ภาคประชาสงัคมมาให้ความรู้และร่วมจดังาน 160 ปีโรงกษาปณ์ โดยให้ความรู้การดเูหรียญแท้
ปลอม เช่น การเสวนาเร่ืองเหรียญพระบล็อกกษาปณ์ เหรียญประพาสยุโรป เพ่ือให้เข้าใจ
เอกลักษณ์ของงานกษาปณ์ และสามารถแยกแยะแท้ปลอมได้ ส่วนสมาคมเหรียญท่ีระลึกแห่ง
ประเทศไทย จดัผู้ทรงคณุวุฒิเข้าร่วมงานเพ่ือตรวจสอบเหรียญแท้ปลอมให้ผู้ เข้าชมงานเบือ้งต้น
และให้ความรู้และประวตัิเหรียญอีกด้วยโดยธรรมชาติเหรียญโรงงานผลิตเม่ือทราบรายละเอียด
ตา่งๆจะแยกแยะแท้เก๊ได้ ซึง่มีหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบคือ กองกษาปณ์ และกรมธนารักษ์ 

(2.2) โครงการโรงกษาปณ์ 4.0 โดยกองกษาปณ์มีภารกิจหลกัในการผลิต
เหรียญกษาปณ์หมนุเวียน ออกใช้ให้เพียงพอตอ่ความต้องการในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
เพ่ือเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) กองกษาปณ์ได้มีนโยบายท่ีจะน าเอาเทคโนโลยีการ
ผลิต และเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาปรับปรุง กระบวนการผลิตของโรงกษาปณ์ เพ่ือก้าวสู่ “โรง
กษาปณ์ 4.0” ซึง่มีหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบคือ กองกษาปณ์ 

(2.3) การประชุม“Mint Directors Conference” ร่วมกับโรงกษาปณ์
นานาชาติ เป็นการประชุมระหว่าง โรงกษาปณ์ของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ปัจจุบันมีโรง
กษาปณ์สมาชิก 47 แห่ง จาก 43 ประเทศ ทั่วโลก โรงกษาปณ์สมาชิกจะผลัดเปล่ียนกันเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมปีเว้นปี (โดยการเสนอตัว) ผู้ เข้าร่วมประชุม แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี ้- 
Member Mints คือ โรงกษาปณ์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีท าหน้าท่ีผลิตเหรียญกษาปณ์ และเป็น 
สมาชิก MDC - Special Members คือ ธนาคารชาติหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีออกใช้เหรียญ
กษาปณ์ - Associate Members คือ บริษัทเอกชนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเหรียญ หรือธุรกิจเก่ียวกับ 
เหรียญ หน่วยงานวิจัยเก่ียวกับเหรียญ สมาคมผู้ ใช้เหรียญ ซึ่งมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ กอง
กษาปณ์ และกรมธนารักษ์ 
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4.2.2.2 นโยบายที่ก ากับควบคุมโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ  
การก ากบัควบคมุโดยหน่วยงานท่ีไม่ใช่รัฐท่ีมีการด าเนินการในปัจจุบนัคือ  การ

สง่ไปตรวจสอบเพ่ือรับประกนั เน่ืองจากในตลาดการซือ้ขายมีการปลอมแปลงเหรียญหายากขึน้มา 
จงึท าให้นกัสะสมในหลาย ๆ ท่านท่ีอาจไม่มีวิจารณญาณในการตรวจสอบ ท าให้ได้รับเหรียญท่ีไม่
มีมูลค่ามาครอบครอง เน่ืองจากไม่ทราบว่าเหรียญจริงเป็นอย่างไร เหรียญปลอมเป็นอย่างไร มี
หน้าตาแตกต่างกันอย่างไร ถึงแม้จะมีจุดท่ีสามารถสงัเกตได้ แต่ประสบการณ์ของนักสะสมบาง
ท่านก็ยงัไม่มากพอท่ีจะสามารถตดัสินใจและตรวจสอบเหรียญแท้เหรียญปลอมได้ด้วยตนเอง จึง
ต้องมีการจ้างบริษัทพิสูจน์เหรียญ แต่ในการน าไปตรวจสอบอาจโดนโกงจากตวัแทนจ าหน่ายท่ีมี
โอกาสสลบัสบัเปล่ียนสินค้าหรือส่งมอบสินค้ากลบัมายงันกัสะสมไม่คงสภาพเดมิ 100% อนัมีเหตุ
มาจากการขนส่ง รวมถึงสินค้าสูญหายหรือปัจจัยท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังนัน้นักสะสม
เหรียญอาจจะต้องยอมรับความเส่ียงนีใ้ห้ได้และแตล่ะท่านจึงต้องมีความรอบคอบและพิจารณา
ในหลาย ๆ ปัจจยัในขณะนัน้เพิ่มเติมด้วย โดยตวัแทนจ าหนา่ยหรือพอ่ค้าคนกลางท่ีเป็นบคุคลการ
รับตรวจสอบเหรียญท่ีอาจมีสิทธ์ิเส่ียงการขึน้บญัชีด า เน่ืองจากในการรับตรวจสอบเหรียญในแต่
ละครัง้ หากตวัแทนจ าหนา่ยตรวจสอบเหรียญนัน้ไมล่ะเอียดหรือไมต่รวจสอบด้วยตนเองก่อนสง่ไป 
และหากการน าเหรียญไปตรวจสอบนัน้มีเหรียญปลอมมากเกินไปจะท าให้ตวัแทนจ าหน่ายนัน้เสีย
ช่ือเสียง เน่ืองจากปลายทางจะมองว่าตัง้ใจส่งเหรียญปลอมมา และถึงแม้การส่งไปตรวจสอบใน
ครัง้หลงัจะเป็นเหรียญจริงทัง้นัน้ แตต่วัแทนจ าหน่ายก็จะไม่สามารถท าการตรวจสอบได้เน่ืองจาก
ถกูตีทะเบียนแล้ววา่เคยสง่ของปลอมมาตรวจสอบ) 

ทัง้นี ้ทางสมาคมมีนโยบายสนับสนุนในด้านส่งเหรียญไปตรวจสอบโดยผ่าน
ตวัแทนจ าหน่ายคนกลางโดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเช่น NGC หรือ PCGS เน่ืองจากในหน่วยงาน
ก็มีบคุลากรท่ีสะสมของเก่าของโบราณและเหรียญก็เป็นส่วนหนึ่งในการสะสม ดงันัน้การจะได้รับ
เหรียญมาครอบครองหรือน าไปใช้งานต่อนัน้ ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบเป็นอย่างดีจาก
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องโดยมีภาคประชาสงัคมท่ีเก่ียวข้องสนบัสนนุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ 

1) The Numismatic Guaranty Corporation (NGC) เป็นบ ริษั ท ข้าม
ชาติผู้ ให้บริการด้านการประเมินสภาพเหรียญและตีสภาพของเหรียญออกมาตามแต่ละระดับ
คะแนน (หรือท่ีทบัศพัท์เรียกว่า เกรดดิง้) ซึ่งมีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ีเมืองซาราโซตา รัฐฟลอริด้า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังมีส านักงานอยู่ท่ีต่างประเทศอีก 3 แห่ง ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ 
เยอรมนั และฮอ่งกง 
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2) Professional Coin Grading Service  (PCGS) เป็นบริษัทท่ีท าหน้าท่ี
ระบุเกรดของเหรียญในข้อมลูสินค้าทกุครัง้ จะมีการเลือกเกรดท่ีเหมาะสมภายในแบบฟอร์ม Sell 
Your Item รวมถึง "บริษัทผู้ให้เกรด" "เกรด" และ "หมายเลขซีเรียล" ท่ีมาพร้อมกบัการก าหนดเกรด 

3) สมาคมเหรียญท่ีระลึกแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมท่ีเกิด จาก
เจตนารมณ์ของนกัวิชาการด้านกษาปณ์วิทยา และนกัสะสมเหรียญท่ีระลกึกลุม่หนึ่ง ท่ีอยากจะให้
เกิดการรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์การออกเหรียญท่ีระลึกของไทยในวาระตา่งๆ ท่ี
กระจัดกระจายให้มารวมกันไว้ ณ ท่ีเดียว  จึงตกลงกันก่อตัง้สมาคมเหรียญท่ีระลึกไทยและจด
ทะเบียนส าเร็จ เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และถือว่าวนันีเ้ป็นวนัเกิดของสมาคม อีกด้วย 
โดยแรกเร่ิมเดิมทีจดทะเบียนแรกเร่ิมในช่ือสมาคมเหรียญท่ีระลึกไทย ก่อนได้รับการยกสถานะเป็น 
สมาคมเหรียญท่ีระลกึแหง่ประเทศไทย  

4) สมาคมเหรียญกษาปณ์และเงินพดด้วง แตเ่ดิมสมาคมนัน้ช่ือสมาคม
เหรียญกษาปณ์แห่งประเทศไทย ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2515 หรือ มีคณะกรรมการบริหารคือ นายตุ๋ย 
เหล่าสุนทร เป็นประธาน มี  พล.อ.ต.สดับ  ธีระบุตร เป็นรองประธาน และ มีกรรมการ 
ท่านอ่ืน ๆ อาทิเช่น พลอากาศโท มนตรี หาญวิชัย, ม.ร.ว.ปรียพจน์ จักรพันธ์ และ นายไพโรจน์ 
เบญจฤทธ์ิ เป็นต้น ในสมยัก่อน สมาคมเหรียญกษาปณ์แห่งประเทศไทย มีท่ีท าการตัง้อยู่ท่ี กอง
กษาปณ์ กรมธนารักษ์ เลขท่ี 110/7 ถนนประดิพัทธ์ สามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400 เป็น
เวลานานหลายปีแล้ว ท่ีสมาคมเหรียญกษาปณ์แห่งประเทศไทย นัน้ สมาคมฯ มิได้ท าการส่งงบ
บญัชี ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องท า ซึ่งคาดว่ามีปัญหาจากสาเหตหุลายประการ เป็นเหตเุป็น
ผล ให้ช่ือของสมาคมเหรียญกษาปณ์แห่งประเทศไทย จึงโดนคดัออกจากระบบ หลายปีท่ีผ่านมา 
มีการพยายามแก้ปัญหาโดย ส่งเร่ือง ขออนุญาต จัดตัง้สมาคมใหม่ ใช้ช่ือว่า "สมาคมกษาปณ์
วิทยาแห่งประเทศไทย" แตก็่ยงัติดขดั ด้วยเหตผุล หลายประการ จน กระทัง่จดทะเบียนก่อตัง้ใหม่
ส าเร็จในช่ือ สมาคมเหรียญกษาปณ์และเงินพดด้วง  

5) ชมรมคนรักษ์เหรียญ เป็นการรวมกลุ่มของคนท่ีเร่ิมมาจากเว็บ
บอร์ดของกองกษาปณ์กรมธนารักษ์ในอดีตท่ีเป็นแพลตฟอร์มส าคญัในการเช่ือมโยงนกัสะสมเข้า
ด้วยกนัและเม่ือเกิดการรวมตวัจึงกลายเป็นชมรมขึน้มา เป็นเว็บเฉพาะ ช่ือว่า www.rakcoin.com 
โดยให้ความรู้แลกเปล่ียนต่างๆในเว็บบอร์ดเป็นแพลตฟอร์มท่ีชุมชนนกัสะสมเหรียญใช้พดูคุยกัน
และปัจจบุนัมีท่ีท าการอยู ่ณ ตกึแดงจตจุกัร 
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4.2.3 นโยบายและมาตรการเพื่อแก้ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และ
เหรียญท่ีระลึกเพ่ือเพิ่มมูลค่า 

4.2.3.1 นโยบายที่ก ากับควบคุมโดยรัฐ 
(1)  มาตรการทางกฎหมาย 

มาตรการทางกฎหมายท่ีก าหนดมาเพ่ือแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญ
กษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกเพ่ือเพิ่มมูลค่า คือ การบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา  ภาค 2 
ความผิดลักษณะ 12 ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ หมวด 3  ความผิดฐานฉ้อโกง  โดยการดดัแปลง
เหรียญกษาปณ์ท่ีเป็นเหรียญแท้แต่ถูกดดัแปลงสภาพเพ่ือให้เข้าใจว่าเป็นเหรียญท่ีผิดพลาดจาก
การผลิตหรือดดัแปลงให้เป็นเหรียญท่ีมีมลูคา่สงูกว่าในอดีตระยะเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา มีการปลอม
แปลงเงินพดด้วงโดยเอาภาพตวัอย่างตราจากหนงัสือสยามประเภทของ ก.ศ.ร. กุหลาบ มาเป็น
แบบในการตีตรา เช่น เงินพดด้วงตราทวิวธุ เป็นเงินพดด้วงจากยคุพระเจ้าตากสิน (สมยักรุงธนบรีุ) 
ซึง่เป็นเร่ืองไม่จริง เพราะตราทวิวธุไมเ่คยปรากฏในยคุใดมาก่อน หรือเงินพดด้วงตราช้าง มีปรากฏ
ในบางช่วงของสมัยอยุธยา โดยท าปลอมเป็นเงินพดด้วงในราคาบาท ซึ่งในสมัยอยุธยาไม่ได้ใช้
ระบบเงินตราเป็นบาท เป็นต้น 

นอกจากเงินพดด้วงดงักล่าวแล้ว ยงัมีเหรียญเงินดอกไม้หรือเหรียญดอกไม้
พระร่วง ซึ่งมีปรากฏในสมัยอยุธยา และในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เกิดเหตุไฟไหม้
ปราสาท ท าให้เกิดสภาวะขาดแคลนเบีย้ จงึต้องผลิตเงินประกบัมาใช้แทนในระยะหนึง่ 

ในช่วงปลายรัชสมยัรัชกาลท่ี 5  ยงัมีการท าเงินพดด้วงปลอมอยู่ ในยุคนีย้ัง
ใช้เงินเฟือ้ง เงินพดด้วง และเหรียญกษาปณ์ควบคูก่ันไป ซึ่งมีปรากฏในจดหมายเหตรุายวนัเร่ือง
ความผิดการปลอมแปลงเงินตรา ผู้ปลอมแปลงเหรียญมกัจะมีเทคนิคปลอมแปลงท่ีเก่งกาจและมี
ความพฒันามากขึน้เร่ือย ๆ เชน่เดียวกนั ดงันัน้พอการปลอมแปลงเหรียญนัน้มีความเนียนจนแยก
ไม่ออกระหว่างเหรียญจริงเหรียญปลอมจึงท าให้เกิดเหตกุารณ์ท่ีเรียกกนัในวงการสะสมเหรียญว่า
การโค่นเซียนหรือปราบเซียนเกิดขึน้โดยปลอมจากพดด้วงแท้ๆมาตีตราใหม่  โดยในทางกฎหมาย
นัน้จะไม่สามารถเอาผิดกบัคนท าเงินพดด้วงปลอมได้อย่างแน่นอน เพราะเน่ืองจากเงินพดด้วงนัน้
เป็นระบบเงินตราท่ีถกูประกาศยกเลิกใช้ตัง้แตป่ลายรัชสมยัรัชกาลท่ี 5 มิได้ถกูน ามาใช้ในปัจจบุนั
นี ้จึงท าให้เรียกว่าในทางกฎหมายไม่ใช่สิ่งของท่ีมีมูลค่าพอท่ีจะเอาผิดผู้กระท าผิดได้เช่นกัน แต่
ในทางกลับกันหากเหรียญนัน้เป็นระบบเงินตราท่ียังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน จะสามารถเอาผิดผู้ ท่ี
กระท าผิดในการปลอมแปลงเหรียญตามพระราชบญัญตัิเงินตราได้อยา่งแน่นอน เพราะพดด้วงถกู
เพิกถอนการใช้ไปในสมัยรัชกาลท่ี 5 แล้ว จึงใช้ในบทกฎหมายฉ้อโกงแทน โครงการปรับปรุง
กระบวนการผลิตของโรงกษาปณ์ เพ่ือก้าวสู ่“โรงกษาปณ์ 4.0” (จดัท าผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม)่ 
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ตาราง 13รายละเอียดประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการฉ้อโกงเก่ียวข้องกบัการแก้ไขปัญหาการ
ปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึเพ่ือเพิ่มมลูคา่ 
 

มาตรา การก าหนดโทษ การบงัคบัใช้กบั
เหรียญกษาปณ์ 

การบงัคบัใช้กบั
เหรียญท่ีระลกึ 

มาตรา 
341  

ผู้ใดโดยทจุริต หลอกลวงผู้ อ่ืนแสดง
ข้อความอนัเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อความจริงซึง่ควรบอกให้แจ้งและโดย
การหลอกลวงดงัว่านัน้ได้ไปซึง่
ทรัพย์สินจากผู้ถกูหลอกลวงหรือบคุคล
ท่ีสาม ท าถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ 
ผู้นัน้กระท าความผิดฐานฉ้อโกงต้อง
ระวางโทษจ าคกุไมเ่กินสามปีปรับไม่
เกินหกพนับาทหรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

ย่ืนฟ้องได้กรณีเป็น
ผู้ เสียหายแล้วแต่
ดลุยพินิจของศาล
และน า้หนกัของ
พยานหลกัฐานท่ี
เบกิความตอ่ศาล 

ย่ืนฟ้องได้กรณีเป็น
ผู้ เสียหายแล้วแต่
ดลุยพินิจของศาล
และน า้หนกัของ
พยานหลกัฐานท่ีเบกิ
ความตอ่ศาล 

 
(2) มาตรการทางการบริหาร 

นโยบายท่ีก ากบัควบคมุโดยใช้มาตรการทางการบริหารเพ่ือแก้ไขปัญหา
การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์เพ่ือเพิ่มมลูคา่ มีมาตรการท่ีส าคญัคือ การให้ความรู้แก่ผู้ มีสว่นได้
ส่วนเสีย โดยการท่ีหน่วยงานรัฐเชิญภาคประชาสังคมมาให้ความรู้และร่วมจัดงาน 160 ปีโรง
กษาปณ์ และให้ความรู้การดูเหรียญแท้ปลอม เช่น การเสวนาเร่ืองเหรียญพระบล็อกกษาปณ์ 
เหรียญประพาสยโุรป เพ่ือให้เข้าใจเอกลกัษณ์ของงานกษาปณ์ และสามารถแยกแยะแท้ปลอมได้ 
ส่วนสมาคมเหรียญท่ีระลึกแห่งประเทศไทย จดัผู้ทรงคณุวฒุิเข้าร่วมงานเพ่ือตรวจสอบเหรียญแท้
ปลอมให้ผู้ เข้าชมงานเบือ้งต้นและให้ความ รู้และประวัติเหรียญอีกด้วยโดยธรรมชาติเหรียญ
โรงงานผลิตเม่ือทราบรายละเอียดต่าง ๆ จะแยกแยะแท้เก๊ได้และยังมีงานอ่ืนๆอีกหลายงานท่ีมี
โอกาสจะจดัร่วมกนัในอนาคต โดยในงานดงักล่าวมีการเสวนาหลายหวัข้อไม่ว่าจะเป็นการเสวนา
เร่ือง ประวตัคิวามเป็นมาโรงกษาปณ์ในแตล่ะยคุท่ีผ่านมา 

ทัง้นี ้การให้ความรู้การดูเหรียญแท้ปลอม เช่น การเสวนาเร่ืองเหรียญ
พระบล็อกกษาปณ์ เหรียญประพาสยุโรป เพ่ือให้เข้าใจเอกลกัษณ์ของงานกษาปณ์ และสามารถ
แยกแยะแท้ปลอมได้ ส่วนสมาคมเหรียญท่ีระลึกแห่งประเทศไทย จดัผู้ทรงคณุวฒุิเข้าร่วมงานเพ่ือ
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ตรวจสอบเหรียญแท้ปลอมให้ผู้ เข้าชมงานเบือ้งต้นและให้ความรู้และประวตัิเหรียญอีกด้วยโดย
ธรรมชาติเหรียญโรงงานผลิตเม่ือทราบรายละเอียดต่างๆจะแยกแยะแท้เก๊ได้ และมีการเสวนาท่ี
ส าคญัดงันี ้

1.การเสวนาเร่ือง เงินตราไทย โดยสมาคมเหรียญกษาปณ์และเงิน  
2.การเสวนาเร่ือง 160  ปี โรงกษาปณ์ เกียรติยศแห่งเหรียญไทยและ

เหรียญบรรณาการ สญัลกัษณ์แหง่ราชไมตรี 
3.การเสวนาเร่ือง เหรียญประพาสยโุรป และยทุธศาสตร์การทตูระดบัโลก  
4.การเสวนาเร่ือง เหรียญรัชดาภิเษกมาลา และกรณีพิพาท ร.ศ.112  
5.การเสวนาเร่ือง เหรียญรางวลัการตัง้โต๊ะ สายสมัพนัธ์แหง่ไทย – จีน  
6.การเสวนาเร่ือง การขบัเคล่ือน เหรียญท่ีระลกึไทย ก้าวไกลสูส่ากล  
7.การเสวนาเร่ือง รัชกาลท่ี 5 กบัคตนิิยมในการสร้างเหรียญท่ีระลกึ  
8.การเสวนาเร่ือง เหรียญพระบล็อกกษาปณ์และวิธีดเูหรียญพระบล็อก

กษาปณ์จากมมุมองของนกัสะสม  
9.การเสวนาเร่ือง นกัสะสมรุ่นเยาว์กบันกัสะสมรุ่นใหญ่ 
ทัง้นี ้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ สมาคม

เหรียญท่ีระลกึแหง่ประเทศไทย สมาคมเหรียญกษาปณ์และเงินพดด้วง และชมรมคนรักษ์เหรียญ 
4.2.3.2 นโยบายที่ก ากับควบคุมโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ 

แนวทางหลกัในการก ากบัควบคมุของหน่วยงานท่ีไมใ่ช่รัฐคือ การสง่ไปตรวจสอบ
เพ่ือประเมินสภาพและแยกแยะแท้ปลอม ในหนว่ยงานมีนโยบายในด้านสง่เหรียญไปตรวจสอบใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเชน่ NGC หรือ PCGS เน่ืองจากในหน่วยงานก็มีบคุลากรท่ีสะสมของเก่าของ
โบราณและเหรียญก็เป็นส่วนหนึ่งในการสะสม ดังนัน้การจะได้รับเหรียญมาครอบครองหรือ
น าไปใช้งานตอ่นัน้ ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบเป็นอย่างดีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยมีภาค
ประชาสงัคมท่ีเก่ียวข้องสนบัสนนุ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ 

1) The Numismatic Guaranty Corporation (NGC) เป็นบ ริษั ท ข้าม
ชาติผู้ ให้บริการด้านการประเมินสภาพเหรียญและตีสภาพของเหรียญออกมาตามแต่ละระดับ
คะแนน (หรือท่ีทบัศพัท์เรียกว่า เกรดดิง้) ซึ่งมีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ีเมืองซาราโซตา รัฐฟลอริด้า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังมีส านักงานอยู่ท่ีต่างประเทศอีก 3 แห่ง ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ 
เยอรมนั และฮอ่งกง 
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2) Professional Coin Grading Service  (PCGS) เป็นบริษัทท่ีท าหน้าท่ี
ระบุเกรดของเหรียญในข้อมลูสินค้าทกุครัง้ จะมีการเลือกเกรดท่ีเหมาะสมภายในแบบฟอร์ม Sell 
Your Item รวมถึง "บริษัทผู้ให้เกรด" "เกรด" และ "หมายเลขซีเรียล" ท่ีมาพร้อมกบัการก าหนดเกรด 

3) สมาคมเหรียญท่ีระลกึแหง่ประเทศไทย 
4) สมาคมเหรียญกษาปณ์และเงินพดด้วง 
5) ชมรมคนรักษ์เหรียญ 

4.2.4 นโยบายและมาตรการเพื่อแก้ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และ
เหรียญท่ีระลึกที่ส่ังท าจากโรงกษาปณ์ (Made to Order: MTO) 

4.2.4.1 นโยบายที่ก ากับควบคุมโดยรัฐ 
(1) มาตรการทางกฎหมาย 

มาตรการทางกฎหมายท่ีก าหนดมาเพ่ือแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญ
กษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกท่ีสัง่ท าจากโรงกษาปณ์ คือ การบงัคบัใช้พระราชบญัญัติเงินตรา พ.ศ. 
2501  

เหรียญประเภทดงักล่าวเคยถกูส่งเข้างานประมลูเอือ้เสรี แต่ทางกษาปณ์ได้
ขอให้ถอนรายการดงักล่าวออก เพราะผิด พ.ร.บ. การปลอมแปลงเงินตรา และ การจะเล่นหาใน
สมยัก่อนต้องเล่นกนัอย่างลบัๆ แต่ในปัจจบุนัมีราคาท่ีสูงขึน้และคนเล่นเป็นเหรียญตลกเน่ืองจาก
คดีหมดอายคุวามแล้ว 
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ตาราง 14 รายละเอียดพระราชบญัญตัเิงินตรา 2501 ท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ไขปัญหาการปลอม
แปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึท่ีสัง่ท าจากโรงกษาปณ์ 
 

มาตรา การก าหนดโทษ การบังคับใช้กับเหรียญ
กษาปณ์ 

มาตรา 6 ความผิดฐานปลอมแปลงเงินตรา ต้องระวางโทษ 
จ าคกุตลอดชีวิต หรือจ าคกุตัง้แตส่ิบปีถึงย่ีสิบปี 
และปรับตัง้แต ่200,000 บาท –400,000 บาท  

เฉพาะรุ่นท่ีไมถ่กูเพิกถอน
การใช้งานใน 
ราชกิจจานเุบกษา 

มาตรา 240 ผู้ใดท าปลอมขึน้ซึง่เงินตรา ไมว่่าจะปลอมขึน้
เพ่ือให้เป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบตัรหรือสิ่งอ่ืนใด ซึง่
รัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือท า
ปลอมขึน้ ซึง่พนัธบตัรรัฐบาลหรือใบส าคญัส าหรับ
รับดอกเบีย้พนัธบตัรนัน้ ๆ ผู้นัน้กระท าความผิด
ฐานปลอมเงินตรา ต้องระวางโทษจ าคกุตลอดชีวิต 
หรือจ าคกุตัง้แตส่ิบปีถึงย่ีสิบปี และปรับตัง้แตส่อง
แสนบาทถึงส่ีแสนบาท" 

เฉพาะรุ่นท่ีไมถ่กูเพิกถอน
การใช้งานใน 
ราชกิจจานเุบกษา 

มาตรา 241 ผู้ใดแปลงเงินตรา ไมว่า่จะเป็นเหรียญกษาปณ์ 
ธนบตัรหรือสิ่งอ่ืนใด ซึง่รัฐบาลออกใช้หรือให้
อ านาจให้ออกใช้ หรือแปลงพนัธบตัรรัฐบาล หรือ
ใบส าคญัส าหรับรับดอกเบีย้พนัธบตัรนัน้ ๆ ให้ผิด
ไปจากเดมิ เพื่อให้ผู้ อ่ืนเช่ือว่ามีมลูคา่สงูกวา่จริง ผู้
นัน้กระท าความผิดฐานแปลงเงินตรา ต้องระวาง
โทษจ าคกุตลอดชีวิต หรือจ าคกุตัง้แตห้่าปีถึงย่ีสิบปี 
และปรับตัง้แตห่นึง่แสนบาทถึงส่ีแสนบาท 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

มาตรา การก าหนดโทษ การบังคับใช้กับเหรียญ
กษาปณ์ 

มาตรา 242 ผู้ใดกระท าโดยทจุริตให้เหรียญกษาปณ์ซึง่รัฐบาล
ออกใช้มีน า้หนกัลดลง ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน
เจ็ดปี และปรับไมเ่กินหนึง่แสนส่ีหม่ืนบาท 
 
ผู้ใดน าเข้าในราชอาณาจกัร น าออกใช้หรือมีไว้เพ่ือ
น าออกใช้ ซึง่เหรียญกษาปณ์ท่ีมีผู้กระท าโดยทจุริต
ให้น า้หนกัลดลงตามความในวรรคแรก ต้องระวาง
โทษเชน่เดียวกนั 

 

มาตรา 243 ผู้ใดน าเข้าในราชอาณาจกัรซึง่สิ่งใด ๆ อนัเป็นของ
ปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 
241 ต้องระวางโทษดงัท่ีบญัญตัไิว้ในมาตรานัน้ ๆ 

 

มาตรา 244 ผู้ใดมีไว้เพ่ือน าออกใช้ซึง่สิ่งใด ๆ อนัตนได้มาโดยรู้
วา่เป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลง
ตามมาตรา 241 ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตห่นึง่ปี
ถึงสิบห้าปี และปรับตัง้แตส่องหม่ืนบาทถึงสาม
แสนบาท 

 

มาตรา 245 ผู้ใดได้มาซึง่สิ่งใด ๆ โดยไมรู้่วา่เป็นของปลอมตาม
มาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241ถ้า
ตอ่มารู้วา่เป็นของปลอมหรือของแปลงเชน่วา่นัน้ 
ยงัขืนน าออกใช้ ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินสิบปี 
หรือปรับไมเ่กินสองแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

มาตรา การก าหนดโทษ การบังคับใช้กับเหรียญ
กษาปณ์ 

มาตรา246 ผู้ใดท าเคร่ืองมือหรือวตัถสุ าหรับปลอมหรือแปลง
เงินตราไมว่า่จะเป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบตัร หรือ
สิ่งใด ๆ ซึง่รัฐบาลออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ 
หรือส าหรับปลอมหรือแปลงพนัธบตัรรัฐบาลหรือ
ใบส าคญัส าหรับรับดอกเบีย้พนัธบตัรนัน้ ๆ หรือมี
เคร่ืองมือหรือวตัถเุช่นวา่นัน้ เพ่ือใช้ในการปลอม
หรือแปลง ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตห้่าปีถึงสิบห้า
ปี และปรับตัง้แตห่นึง่แสนบาทถึงสามแสนบาท 

 

มาตรา 247 ถ้าการกระท าดงักลา่วในหมวดนีเ้ป็นการกระท า
เก่ียวกบัเงินตรา ไมว่า่จะเป็นเหรียญกษาปณ์ 
ธนบตัรหรือสิ่งอ่ืนใด ซึง่รัฐบาลตา่งประเทศออกใช้ 
หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือเก่ียวกบัพนัธบตัร
รัฐบาลตา่งประเทศ หรือใบส าคญัส าหรับรับ
ดอกเบีย้พนัธบตัรนัน้ ผู้กระท าต้องระวางโทษกึ่ง
หนึง่ของโทษท่ีบญัญัตไิว้ในมาตรานัน้ ๆ 

เฉพาะรุ่นท่ีไมถ่กูเพิกถอน
การใช้งานใน 
โดยรัฐบาลประเทศนัน้ๆ 
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ตารางท่ี14 (ตอ่) 
 

มาตรา การก าหนดโทษ การบังคับใช้กับเหรียญ
กษาปณ์ 

มาตรา 248 ถ้าผู้กระท าความผิดตามมาตรา 240 มาตรา 241 
หรือมาตรา 247 ได้กระท าความผิดตามมาตราอ่ืน
ท่ีบญัญตัไิว้ในหมวดนีอ้นัเก่ียวกบัสิ่งท่ีตนปลอม
หรือแปลงนัน้ด้วย ให้ลงโทษผู้นัน้ตามมาตรา 240 
มาตรา 241 หรือมาตรา 247 แตก่ระทงเดียว 

 

มาตรา 249 ผู้ใดท าบตัรหรือโลหะธาตอุย่างใด ๆ ให้มีลกัษณะ
และขนาดคล้ายคลงึกบัเงินตรา ไมว่า่จะเป็น
เหรียญกษาปณ์ ธนบตัรหรือสิ่งใด ๆ ซึง่รัฐบาลออก
ใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้ หรือพนัธบตัรรัฐบาล 
หรือใบส าคญัส าหรับรับดอกเบีย้พนัธบตัรนัน้ ๆ 
หรือจ าหน่ายบตัรหรือโลหะธาตเุชน่วา่นัน้ ต้อง
ระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหนึง่ปี หรือปรับไมเ่กินสอง
หม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

ถ้าการจ าหนา่ยบตัรหรือโลหะธาตดุงักล่าว
ในวรรคแรก เป็นการจ าหนา่ยโดยการน าออกใช้
ดงัเชน่สิ่งใด ๆ ท่ีกลา่วในวรรคแรก ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคกุไมเ่กินสามปี หรือปรับไมเ่กินหก
หม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

 

 
(2) มาตรการทางการบริหาร 

(2.1) การเพิ่มความเข้มงวดในห้องมัน่คง โดยเน้นก ากับควบคมุการเซ็นเบิก
แม่ตราและแยกสัดส่วนเพ่ือไม่ให้เกิดเหรียญประเภทดงักล่าว การสแกนโลหะก่อนเข้าออกโรง
กษาปณ์อย่างเข้มงวดถ้ามีติดเข้าไปก็ไม่สามารถน าออกมาได้  จ านงค์ พรหมจรรย์ ผู้อ านวยการ
ฝ่ายจดัการผลิตภณัฑ์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กลา่ว และเหรียญตอ่ให้ตีส าเร็จแบบแปลพิสดาร



  96 

แตก็่ยากแก่การตามหาเจอเพราะถกูส่งไปยงัส านกับริหารเงินตราเลยและไม่รู้อนัไหนเป็นอนัไหนจึง
ยากแก่การทจุริตเพ่ือหาประโยชน์ใส่ตวั 

(2.2)  การย้ายสถานท่ีการผลิตเหรียญกษาปณ์ โดยย้ายโรงกษาปณ์ใหม่จาก
ถนนประดิพทัธ์มายังรังสิต มีคนู า้ล้อมรอบและมีระบบท่ีปิดท าให้ยากแก่การท่ีเหรียญดงักล่าวจะ
หลดุรอดออกมา 

(2.4) การตรวจอย่างเข้มงวดของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
เก่ียวกับจ านวนโลหะทุกครัง้ท่ีผลิต เหรียญ และส่วนท่ีตีเสียหลอมคืนต้องเท่าเดิมหรือสามารถ
อธิบายได้ว่าการส าแดงโลหะทัง้ตวัเปล่าก่อนตีเหรียญและเหรียญตีส าเร็จกับเหรียญท่ีตีเสียและ
หลอมคืนน า้หนกัต้องสมดลุกันโดย บางครัง้คา่ความชืน้ท าน า้หนกัโลหะคลาดเคล่ือนก็ท าให้ต้อง
ชา่งใหมห่ลายครัง้ ความเข้มงวดนีส้ามารถปอ้งกนัการประพฤตใินทางมิชอบของคนในโรงกษาปณ์
ได้ 

4.2.4.2 นโยบายที่ก ากับควบคุมโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ  
ในการสะสมเหรียญ เน่ืองจากในตลาดการซือ้ขายมีการปลอมแปลงเหรียญหา

ยากขึน้มา จึงท าให้นกัสะสมในหลาย ๆ ท่านท่ีอาจไม่มีวิจารณญาณในการตรวจสอบ ท าให้ได้รับ
เหรียญท่ีไม่มีมลูคา่มาครอบครอง เน่ืองจากไม่ทราบว่าเหรียญจริงเป็นอย่างไร เหรียญปลอมเป็น
อย่างไร มีหน้าตาแตกต่างกันอย่างไร ถึงแม้จะมีจุดท่ีสามารถสงัเกตได้ แต่ประสบการณ์ของนัก
สะสมบางท่านก็ยงัไม่มากพอท่ีจะสามารถตดัสินใจและตรวจสอบเหรียญแท้เหรียญปลอมได้ด้วย
ตนเอง จึงต้องมีการจ้างบริษัทพิสูจน์เหรียญ แต่ในการน าไปตรวจสอบอาจโดนโกงจากตวัแทน
จ าหน่ายท่ีมีโอกาสสลับสับเปล่ียนสินค้าหรือส่งมอบสินค้ากลับมายังนักสะสมไม่คงสภาพเดิม 
100% อนัมีเหตมุาจากการขนส่ง รวมถึงสินค้าสญูหายหรือปัจจยัท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ได้ ดงันัน้
นกัสะสมเหรียญอาจจะต้องยอมรับความเส่ียงนีใ้ห้ได้และแต่ละท่านจึงต้องมีความรอบคอบและ
พิจารณาในหลาย ๆ ปัจจยัในขณะนัน้เพิ่มเติมด้วย โดยมีความร่วมมือในหน่วยงานมีนโยบายใน
ด้านส่งเหรียญไปตรวจสอบในบริษัทเอกชนท่ีเก่ียวข้องเช่น สภาพเหรียญและตีสภาพของเหรียญ
ออกมาตามแต่ละระดบัคะแนน (หรือท่ีทบัศพัท์เรียกว่า เกรดดิง้) ซึ่งมีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ีเมือง
ซาราโซตา รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา และยงัมีส านกังานอยู่ท่ีตา่งประเทศอีก 3 แห่ง ได้แก่ 
สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนั และฮอ่งกง 

Professional Coin Grading Service  (PCGS) เป็นบริษัทท่ีท าหน้าท่ีระบุเกรด
ของเหรียญในข้อมลูสินค้าทกุครัง้ จะมีการเลือกเกรดท่ีเหมาะสมภายในแบบฟอร์ม Sell Your Item 
รวมถึง "บริษัทผู้ ให้เกรด" "เกรด" และ "หมายเลขซีเรียล" ท่ีมาพร้อมกับการก าหนดเกรด เน่ืองจาก
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ในหนว่ยงานก็มีบคุลากรท่ีสะสมของเก่าของโบราณและเหรียญก็เป็นส่วนหนึ่งในการสะสม ดงันัน้
การจะได้รับเหรียญมาครอบครองหรือน าไปใช้งานตอ่นัน้ ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบเป็นอย่าง
ดีจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องโดยมีภาคประชาสงัคมท่ีเก่ียวข้องสนบัสนนุให้สง่เหรียญไทยไปเกรด 

4.2.5 สรุปนโยบายและมาตรการเพื่อแก้ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์
และเหรียญท่ีระลึกในปัจจุบัน 

จากสถานการณ์ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึสรุปได้ว่า
มีนโยบายแก้ปัญหาท่ีตา่งกนัออกไปทัง้แบบกฎหมายและไมใ่ชก่ฎหมายสรุปได้ดงัตารางท่ี 15 

 
ตาราง 15 สรุปนโยบายและมาตรการเพ่ือแก้ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ี
ระลกึในปัจจบุนั 
 

ลักษณะการ
ปลอมแปลง
เหรียญ 

นโยบายที่ก ากับควบคุมโดยรัฐ นโยบายที่ก ากับควบคุม
โดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ 

วิธีการทางกฎหมาย วิธีการทางบริหาร 

ปัญหาการปลอม

แปลงเหรียญ

กษาปณ์หมนุเวียน

เพ่ือใช้งานในระบบ

เศรษฐกิจ  

-  พระราชบญัญัติ

เงินตรา (มาตรา 6) 

- การให้ความรู้โดย

ส านกักษาปณ์ผ่าน

เว็บไซต์กรมธนารักษ์ 

- การเรียกคืนเหรียญ

กษาปณ์ท่ีมีการปลอม

ระบาดอยา่งหนกัและ

เปล่ียนชนิดเหรียญท่ี

ทนัสมยัขึน้ 

- (ไม่มีตวัแสดง) 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

ลักษณะการ
ปลอมแปลง
เหรียญ 

นโยบายที่ก ากับควบคุมโดยรัฐ นโยบายที่ก ากับควบคุม
โดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ 

วิธีการทางกฎหมาย วิธีการทางบริหาร 

ปัญหาการปลอม

แปลงเหรียญ

กษาปณ์หมนุเวียน

ท่ีปลอมเพ่ือ

จ าหนา่ยเป็นสิ่งท่ีให้

เข้าใจวา่เป็นเหรียญ

รัชกาลเก่าโบราณ

หรือเหรียญท่ีระลกึ

ปลอม 

- ประมวลกฎหมาย

อาญาว่าด้วยการ

ฉ้อโกง(มาตรา 341) 

- พระราชบญัญัตดิวง

ตราแสตมป์และตัว๋ 

(มาตรา 250,251) 

- ประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 112 

ส ร้ า ง เค รื อ ข่ า ย เ พ่ื อ
แลกเปล่ียนข้อมูลผ่าน
กลุ่มผลประโยชน์ทาง
ก ษ า ป ณ์ วิ ท ย า จั ด
นิทรรศการเหรียญงาน
160 ปีโรงกษาปณ์ 

สนับสนุนการออกcertified

ด้วยระบบ shelldon scale 

ปัญหาการดดัแปลง

เหรียญกษาปณ์ท่ี

เป็นเหรียญแท้แต่

ถกูดดัแปลงสภาพ

เพ่ือให้เข้าใจวา่เป็น

เหรียญท่ีผิดพลาด

จากการผลิตหรือ

ดดัแปลงให้เป็น

เหรียญท่ีมีมลูคา่สงู

กวา่ 

- ประมวลกฎหมาย
อาญาว่าด้วยการ
ฉ้อโกง (มาตรา 341) 

 

ส ร้ า ง เค รื อ ข่ า ย เ พ่ื อ

แลกเปล่ียนข้อมูลผ่าน

กลุ่มผลประโยชน์ทาง

ก ษ า ป ณ์ วิ ท ย า จั ด

นิทรรศการเหรียญงาน

160ปีโรงกษาปณ์โดยมี

สมาคมช่วยให้ความ รู้

เหรียญแท้หรือปลอม 

สนับสนุนการออกcertified
ด้วยระบบshelldon scale 

เหรียญท่ีสัง่ท าจาก

คนในโรงกษาปณ์ 

(MTO) 

มาตรา 6  
พระราชบญัญตัเิงินตรา 

ย้ายโรงกษาปณ์  ระบบ
รักษาความปลอดภัยท่ี
รัดกมุ 

สนับสนุนการออกcertified
ด้วยระบบshelldon scale 
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4.3 ผลการศึกษาความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการปลอม
แปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกในเชิงพาณิชย์ 

จากผลการศกึษาสะท้อนว่า การวิเคราะห์ความความเหมาะสมของนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกในเชิงพาณิชย์ ใน 2 ประเด็น คือ การ
วิเคราะห์เนือ้หานโยบาย (Policy Content) เพ่ือวิเคราะห์ว่านโยบายดังกล่าวมีการก าหนด
รายละเอียดสอดคล้อง ครอบคลมุ และทนัตอ่สถานการณ์ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์
และเหรียญท่ีระลกึในเชิงพาณิชย์ในแตล่ะรูปแบบหรือไม่ อยา่งไร และการวิเคราะห์การน านโยบาย
ไปปฏิบตัิ (Policy Implementation) เพ่ือวิเคราะห์ว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถด าเนินการจริง
ได้ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในนโยบายดงักล่าวได้มากน้อยเพียงใด โดยการวิเคราะห์ได้จัดแยก
ตามลกัษณะประเภทนโยบายออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ นโยบายมุ่งเน้นการควบคมุก ากับโดยรัฐ 
(Regulatory Policies) ทัง้มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางการบริหาร รวมทัง้นโยบาย
เน้นการจดัการตนเอง (Self-regulatory Policies) 

 4.3.1 ความเหมาะสมของนโยบายที่ก ากับควบคุมโดยรัฐ 
4.3.1.1 มาตรการทางกฎหมาย 

4.3.1.1.1 การวิเคราะห์เนือ้หานโยบายประเภทมาตรการทางกฎหมาย 
จากผลการศึกษาการวิเคราะห์ความเหมาะสมของเนือ้หานโยบายประเภท

มาตรการทางกฎหมาย ท่ีก าหนดไว้มาบงัคบัใช้เพ่ือแก้ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และ
เหรียญท่ีระลกึ สะท้อนออกมาได้ดงันี ้

(1) ด้านความชดัเจนของนโยบาย  
พบว่ามีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนจากการ

วิเคราะห์เนือ้หาของนโยบายประเภทมาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ การบงัคบัใช้ประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค 2 ความผิดลักษณะ 7 ความผิดเก่ียวกับการปลอมและการแปลงหมวด 1 ความผิด
เก่ียวกับเงินตราแก่ผู้ ฝ่าฝืนมาตรา 9 ในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501  ประมวลกฎหมาย
อาญา  ภาค 2 ความผิดลักษณะ 12 ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ หมวด 3  ความผิดฐานฉ้อโกง 
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดลักษณะ 7 ความผิดเก่ียวกับการปลอมและการแปลง 
หมวด 2 ความผิดเก่ียวกับดวงตรา แสตมป์และตัว๋พบว่ากฎหมายแต่ละฉบบัมีการก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานท่ีชดัเจนต่อการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการแก้ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญ
กษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึ และมีการก าหนดบทลงโทษผู้กระท าผิดในลกัษณะตา่ง ๆ ตวัอยา่งเช่น
ทัง้นี ้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการน านโยบายไปปฏิบตัิคือ กองปราบปราม โดยจากความเห็นของ 
ธงชยั โตเจริญ ร้อยเวรเจ้าของคดีปลอมแปลง เงินดอลล่าสหรัฐปลอม ได้กล่าวว่าเป็นความผิดต่อ
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แผน่ดินสามารถจบักมุได้ทนัที โดยไมต้่องแจ้งความร้องทกุข์และการบงัคบัใช้กฎหมายจะมีตอ่ตาม
กระบวนการยตุิธรรมเป็นขัน้ตอนตา่ง ๆ ในการสง่ส านวนฟ้องอยัการสัง่ฟ้อง และเข้าสูก่ระบวนการ
ยุติธรรมในการพิพากษา โดยศาลยุติธรรม ซึ่งมี 3 ขัน้ ท่ีจ าเลยมีสิทธิสู้ คดีคือศาลชัน้ต้น ศาล
อุทธรณ์ ศาลฎีกา และเม่ือคดีถึงท่ีสุดก็ต้องรับโทษตามท่ีระบุในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 
ความผิดลกัษณะ 7 ความผิดเก่ียวกบัการปลอมและการแปลง หมวด 1 ความผิดเก่ียวกับเงินตรา 
เน่ืองจากฝ่าฝืนมาตรา 9 พระราชบญัญตัเิงินตรา  

ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดลักษณะ 7 ความผิด
เก่ียวกับการปลอมและการแปลง หมวด 1 ความผิดเก่ียวกับเงินตรา ตามมาตรา 9 ใน 
พระราชบญัญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 การก าหนดบทลงโทษนีเ้ป็นกฎหมายหลักในการปราบปราม
การกระท าความผิดผู้ ปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ โดยสามารถเอาผิดผู้ ปลอมแปลงเหรียญ
กษาปณ์กบัผู้กระท าความผิดได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลอย่างชดัเจน ดงัความเห็นของ 
ธงชัย โตเจริญ ร้อยเวรสอบสวน กองปราบซึ่งเป็นผู้ บังคับใช้กฎหมายโดยตรง ท่ีสะท้อนว่า 
เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่มีความรู้เร่ืองเหรียญจึงยากแก่การเอาผิดใช้บทลงโทษทางกฎหมาย
ตอ่ผู้กระท าความผิดได้อย่างเหมาะสม ฟ้องร้องต่อผู้กระท าความผิดตามแตป่ระเภทของชนิดการ
ปลอมแปลงเหรียญ ซึ่งบางประเภทสามารถเอาผิดเป็นอาญาแผ่นดนิได้ โดยพระราชบญัญัต ิพ.ศ. 
2501โดยการปลอมแปลงเงินตรานัน้เป็นอาญาแผน่ดิน สามารถเอาผิดได้โดยไม่ต้องมีเจ้าทกุข์แจ้ง
ความร้องทกุข์ สามารถย่ืนเข้าสูก่ระบวนการ ท าส านวนสง่อยัการสัง่ฟ้อง 

ทัง้นี ้การปลอมแปลงธนบตัรนัน้ อาจรวมถึงเงินตราตา่งประเทศด้วย
ตาม มาตรา 247 อย่างกรณีท่ีกองปราบปรามทลายแกงค์ปลอมธนบตัรดอลล่าห์สหรัฐ มีความ
เป็นไปได้ว่าจะสามารถบงัคบัใช้ กรณีดงักล่าวกับกลุ่มปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ตา่งประเทศท่ี
รัฐบาลนัน้ ๆ ยงัไม่เพิกถอนการใช้งานได้ เหรียญแฟนตาซีตา่งประเทศของประเทศนิวเวท่ีน าลาย
การ์ตนูมารังสรรค์เป็นเหรียญ และเหรียญดอลล่านกัษัตรของออสเตรเลีย หรือเหรียญกษาปณ์ท่ี
ระลึก silver eagal dollar ของสหรัฐอเมริกา มีการระบาดของปลอมแปลงจากการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมจึงเป็นไปได้ท่ีจะน าเอาพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 ไปใช้ปราบปรามผู้ กระท า
ความผิด โดยไม่ต้องมีเจ้าทกุข์แจ้งความ อนึ่งว่าเป็นความผิดตอ่แผ่นดินอยู่แล้ว เจ้าหน้าท่ีต ารวจ
สรุปวา่กฎหมายสามารถบงัคบัใช้ได้จริงและมีค าพิพากษาถึงท่ีสดุและได้ลงโทษไปแล้วหลายกรณี 
ท าให้มองวา่ 
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ในขณะท่ีประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดลักษณะ 7 
ความผิดเก่ียวกบัการปลอมและการแปลง หมวด 2 ความผิดเก่ียวกบัดวงตรา แสตมป์และตัว๋จาก
การศึกษา พบว่าเป็นกฎหมายท่ีครอบจักวาลจนครอบคลุม ดวงตราทบวงการเมือง หน่วยงาน
ราชการ และพระปรมาภิไธย ท าให้ ดวงตราท่ีกลา่วมาทัง้หมดมีเอกสิทธ์ิคุ้มครองโดยกฎหมายฉบบั
นี ้จงึท าให้ยึดโยงมาถึงเหรียญท่ีระลกึท่ีมีตราพระปรมาภิไธยซึ่งเหรียญท่ีระลึกส่วนใหญ่ล้วนมีพระ
ปรมาภิไธยและผลิตโดยกองกษาปณ์จึงสามารถเอาผิดได้ผ่านกฎหมายตวันี ้โดยไม่ต้องเอาผิด      
เม่ือมีวโรกาสหรือโอกาสหรืองานพิธีส าคัญต่างๆของประเทศ หากกรณีหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐบาลได้จดัท าเข็มหรือเหรียญท่ีระลึกตา่งๆอนัเน่ืองมาจากวโรกาสหรือโอกาสหรืองานพิธีส าคญั
ตา่งๆนัน้ ออกมาจ าหน่ายให้แก่ประชาชนโดยทัว่ไปท่ีสนใจซือ้เพ่ือมาประดบัติดกบัเคร่ืองแต่งกาย
หรือเก็บรักษาไว้เพ่ือเป็นท่ีระลึก โดยมกัมีการจ าหน่ายในจ านวนจ ากดัและบางครัง้ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน มกัจะมีกลุ่มมิจฉาชีพกระท าการปลอมเข็มหรือเหรียญนัน้ขึน้มาแล้ว
น าออกมาวางขายจ าหนา่ยในท้องตลาดทัว่ไป โดยมีการวางขายบริเวณหน้าร้านหรือขายปะปนกบั
เข็มหรือเหรียญท่ีระลึกของจริง อีกทัง้ได้ขายในเว็บไซต์ขายของออนไลน์ต่างๆเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
เข็มหรือเหรียญท่ีระลึกนัน้มีรูปแบบหรือลักษณะท่ีใกล้เคียงกับของจริง อีกทัง้ยงัมีราคาท่ีต ่ากว่า
ของจริงอีกด้วย แต่เน่ืองด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั คา่ครองชีพนัน้มีอตัราสงูขึน้ มีประชาชน
บางส่วนท่ีให้ความสนใจอยากจะได้เข็มหรือเหรียญท่ีระลึกนัน้เก็บไว้ แตด้่วยมีก าลงัทรัพย์นัน้มีไม่
เพียงพอท่ีจะซือ้ของจริงได้ จึงใช้ตัวเลือกเพ่ือประหยัดงบประมาณด้วยวิธีการการซือ้เข็มหรือ
เหรียญท่ีระลึกของปลอมนัน้มาแทน และในบางกรณีประชาชนท่ีมีความประสงค์จะซือ้เข็มหรือ
เหรียญท่ีระลึกของจริง แต่ได้ถูกร้านค้าหรือมิจฉาชีพนัน้หลอกลวงโดยการน าเข็มหรือเหรียญท่ี
ระลกึของปลอมนัน้มาขายให้โดยหลอกลวงวา่เป็นเข็มหรือเหรียญท่ีระลกึของจริง เป็นต้น    

สอดคล้องกับ สุรจิต ชะระ ร้อยเวรเจ้าของคดีปลอมเข็มถวายพระ
เพลิงพระบรมศพรัชกาลท่ี 9 ซึ่งให้ความเห็นว่า การบงัคบัใช้กฎหมายนัน้สามารถท าได้จริง และ
ศาลได้มีค าพิพากษาลงโทษผู้กระท าความผิดในลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว  หากมีกรณีการร้องทกุข์
หรือกล่าวโทษว่ามีการผลิต จ าหน่ายเข็มหรือเหรียญท่ีระลึกปลอม ก็จะท าการสืบสวนสอบสวน 
ด าเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงท่ีสดุตอ่ไป  เพราะเป็นความผิดตอ่แผน่ดนิสามารถจบักมุได้ทนัที  

ส่วนหากกล่าวถึงกฎหมายอีกตัว ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 
ความผิดลักษณะ 1 ความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจกัร หมวด 1  ความผิดต่อองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  มาตรา 112มีการก าหนด
แนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนจากผลการศึกษาสะท้อนว่า การวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
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เนือ้หานโยบายเป็นเพียงการอนุมานจากการสัมภาษณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิด้านกษาปณ์วิทยาถึง
ความเป็นไปได้ท่ีจะน าตวับทกฎหมายฉบบันีม้าใช้ได้ เพราะนอกจากกฎหมายฉบบัดีงกล่าวจะใช้
เพ่ือป้องกันการอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบนัแล้วยงัใช้เพ่ือป้องกันการแอบอ้างถึงสถาบนัในทางมิ
ชอบโดยสถาบนัพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนญูและอยู่เหนือการเมืองการน าพระนาม
มาแอบอ้างจงึเป็นสิ่งไมบ่งัควร 

(2) ด้านความครอบคลมุ/ สอดคล้องกบัลกัษณะปัญหา 
จากการศึกษาพบว่า ไม่ครอบคลุมรูปแบบการปลอมแปลงท่ีมี

ลักษณะท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายควบคุมการปลอมแปลงเงินตราและ
กฎหมายดวงตราแสตมป์และตัว๋ แต ่อปุสรรคในการเอาผิดมีอยูว่า่ กฎหมายดงักลา่วไมไ่ด้คุ้มครอง
เหรียญทุกประเภท ดงันัน้เหรียญกษาปณ์บางประเภทท่ีไม่มีพระราชบญัญัติเฉพาะคุ้มครองแล้ว 
เน่ืองจากเป็นเหรียญท่ีถกูเพิกถอนการใช้แล้วและเหรียญท่ีระลึกท าให้ ผู้ ท่ีได้รับความเสียหายต้อง
ฟ้องร้องเอาผิดกันเอง ไม่สามารถเอาผิดในกฎหมายเงินตราได้ เน่ืองจากถูกเพิกถอนการใช้งาน
ตามราชกิจจานุเบกษาแล้วหรือเป็นเหรียญท่ีระลึกนั่นเองด้วยการปลอมแปลงท่ีมีลักษณะท่ี
เปล่ียนไปในปัจจุบัน จากการศึกษา พบว่า ตัวกฎหมาย สามารถบังคับใช้ได้จริง แต่ไม่เกิด
ประสิทธิผลเท่าท่ีควร เพราะความยุ่งยากทางกระบวนการยุติธรรม ทัง้ท่ี ในความเป็นจริงตัว
กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้อยู่แล้ว แต่ผู้ น านโยบายและผู้ บังคับใช้กฎหมาย ไม่สามารถน า
ข้อบงัคบัและกฎหมายมาบงัคบัใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลเท่าปัญหาถกูแก้ตอ่เม่ือปัญหาสาธารณะ
กระจายออกนอกวงการเหรียญ 

แต่เม่ือปัญหามีความกระจายออกเป็นวงกว้างขึน้ จนท าให้เกิดการ
ต่ืนตวั ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 9  มีคนจ านวนมาก
หาซือ้เหรียญใช้รัชสมยั ซึ่งมีคนจ านวนมากได้เหรียญท่ีระลกึหรือเหรียญกษาปณ์ปลอมไป ท าให้มี
ผู้ รับได้ความเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก มีการร้องเรียนและเข้าจบักุมถึงแหล่งผลิต เพราะผู้ ได้รับ
ความเดือดร้อนไม่ได้มีเพียงกลุ่มนักสะสม เท่านัน้เม่ือเกิดการขยายตัวของปัญหาท าให้
ประสิทธิภาพในการบงัคบัใช้กฎหมายเพิ่มขึน้ (ไชยยศ พงษ์จารุสถิตย์, สมัภาษณ์) 
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4.3.1.2 การวิเคราะห์การน านโยบายประเภทมาตรการทางกฎหมายไปปฏิบัติ 
จากผลการศึกษาการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการน านโยบายประเภท

มาตรการทางกฎหมายไปปฏิบตัิในการแก้ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ี
ระลกึ สะท้อนออกมาได้ดงันี ้

(1) ด้านความสามารถในการบงัคบัใช้จริง 
พบว่าส าหรับการควบคมุการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ด้วยวิธีการ

ทางกฎหมายใช้พระราชบัญญัติเงินตรา การใช้งาน พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 เป็น
กฎหมายหลกัในการปราบปรามการกระท าความผิดผู้ปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ ท่ีชดัเจนท่ีสุด 
เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันีคื้อ โดยท่ีพระราชบญัญัติเงินและแก้ไขบทบญัญัติ
เก่ียวกับการจดัท าและน าออกใช้เหรียญกษาปณ์การรับ แลกเปล่ียนเหรียญกษาปณ์ช ารุดยังไม่
เหมาะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญัติดงักล่าว และเป็นกฎหมายท่ีสามารถเอาผิดผู้ปลอม
แปลงเหรียญกษาปณ์กบัผู้กระท าความผิดได้อย่างเหมาะสม ในความเห็นของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนัน้
มองว่า ได้ใช้กฎหมายตวัดงักล่าวฟ้องร้องผู้กระท าความผิดและมีค าพิพากษาถึงท่ีสดุแล้ว อาทิเช่น 
คดีปลอมแปลงเงินตราไปแล้วหลายกรณี แม้จะเป็นธนบตัรเสียเป็นสว่นใหญ่เน่ืองด้วยปัจจบุนัการ
ปลอมเหรียญไม่คุ้ มต้นทุน แต่ถ้ามีการปลอมเหรียญเกิดขึน้ค าพิพากษาจะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 

นอกจากนี ้ธงชยั โตเจริญ ให้ข้อมูลว่า พระราชบญัญัติเงินตรา พ.ศ. 
2501 มาตรา 9 นี ้ถ้าผู้ ใดฝ่าฝืน มีโทษครอบคลุมถึงเงินตราต่างประเทศด้วยเม่ือมาวิเคราะห์จาก
มาตรา 247 ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดลกัษณะ 7 ความผิดเก่ียวกบัการปลอมและ
การแปลง หมวด 1 ความผิดเก่ียวกับเงินตรา  ระบุว่าถ้าการกระท าดงักล่าวในหมวดนีเ้ป็นการ
กระท าเก่ียวกับเงินตราไม่ว่าจะเป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบตัรหรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งรัฐบาลต่างประเทศ
ออกใช้หรือให้อ านาจให้ออกใช้หรือเก่ียวกบัพนัธบตัรรัฐบาลตา่งประเทศหรือใบส าคญัส าหรับรับ
ดอกเบีย้พันธบัตรนัน้ผู้ กระท าต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานัน้ ๆ ซึ่ง
หมายความว่ารับโทษกึ่งหนึ่งของมาตรา 240 นัน่เอง และด้วยตามประมวลกฎหมายจึงถามทาง 
ร.ต.อ. ธงชัย ว่าสามารถเอาผิดผู้ ปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ต่างประเทศปลอมท่ีเป็นเหรียญ
แฟนซีตา่ง ๆ ท่ีรัฐบาลนัน้ ๆ ยงัไม่เพิกถอนการใช้งาน ซึ่งในทางนิตินยัได้ไหมท่านกล่าวว่าทางนิติ
นยัสามารถเอาผิดได้แตเ่น่ืองจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่มีความรู้เร่ืองเหรียญจึงยากแก่การเอาผิดใช้
บทลงโทษทางกฎหมายต่อผู้ กระท าความผิดได้อย่างเหมาะสม ฟ้องร้องต่อผู้ กระท าความผิด
ตามแตป่ระเภทของชนิดการปลอมแปลงเหรียญ ซึ่งบางประเภทสามารถเอาผิดเป็นอาญาแผ่นดิน
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ได้ โดยพระราชบญัญัติ พ.ศ. 2501โดยการปลอมแปลงเงินตรานัน้เป็นอาญาแผ่นดิน สามารถเอา
ผิดได้โดยไมต้่องมีเจ้าทกุข์เเจ้งความร้องทกุข์ สามารถย่ืนเข้าสู่กระบวนการ ท าส านวนส่งอยัการสัง่
ฟ้อง โดยการปลอมแปลงธนบตัรนัน้ อาจรวมถึงเงินตราต่างประเทศด้วยตาม มาตรา 247 อย่าง
กรณีท่ีกองปราบปรามทลายแกงค์ปลอมธนบตัรดอลล่าห์สหรัฐ มีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถ
บงัคบัใช้ กรณีดงักล่าวกับกลุ่มปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ต่างประเทศท่ีรัฐบาลนัน้ ๆ ยงัไม่เพิก
ถอนการใช้งานได้ เหรียญแฟนตาซีต่างประเทศของประเทศนิวเวท่ีน าลายการ์ตนูมารังสรรค์เป็น
เหรียญ และเหรียญดอลล่านักษัตรของออสเตรเลีย หรือเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึก silver eagal 
dollar ของสหรัฐอเมริกา มีการระบาดของปลอมแปลง จากการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นไปได้
ท่ีจะน าเอาพระราชบญัญัตเิงินตรา พ.ศ. 2501 ไปใช้ปราบปรามผู้กระท าความผิด โดยไม่ต้องมีเจ้า
ทกุข์แจ้งความ อนึ่งว่าเป็นความผิดตอ่แผ่นดินอยู่แล้ว แต่อุปสรรคมีอยู่ว่า โรงงานผลิตของปลอม
เหล่านีล้้วนเป็นกลุ่มทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนทัง้สิน้ จึงยากแก่การถอนรากถอนโคนให้สิน้
ซาก แตเ่พียงแตผู่้ขายอาจโดนระวางโทษตามกึ่งหนึง่ของมาตรา 245 เน่ืองจากการน าออกใช้ซึ่งสิ่ง
ใด ๆ โดยรู้ว่าเป็นของแปลกปลอมตาม มาตรา 247 หรือของแปลงตาม เน่ืองจากความผิดส าเร็จ
แล้ว สามารถใช้ของปลอมออกจ าหน่ายตามมาตรา 247 แต่ถึงกระนัน้กฎหมายดังกล่าวไม่ได้
คุ้มครองเหรียญกษาปณ์ทุกประเภท ดงันัน้เหรียญกษาปณ์บางประเภทท่ีไม่มีพระราชบัญญัติ
เฉพาะ ผู้ ท่ีได้รับความเสียหายต้องฟ้องร้องเอาผิดกนัเอง ความส าคญัท่ีต้องศกึษาเร่ืองดงักล่าวให้
ชดัเจน เน่ืองจากมีผู้ ท่ีได้รับโทษจากการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกน้อยลง 
เน่ืองด้วยปัญหาตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ไม่สามารถเอาผิดในกฎหมายเงินตรากบัเหรียญกษาปณ์ท่ี
ปลอมแปลงบางประเภทได้ เน่ืองจากถกูเพิกถอนการใช้งานตามราชกิจจานเุบกษาแล้ว  

(2) ด้านความสามารถของผู้น านโยบายไปปฏิบตั ิ
พบว่าถึงแม้ตวัเนือ้หากฎหมาย(content)จะมีประสิทธิภาพในด้านเนือ้หา

ท่ีก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน แต่ผู้ น านโยบายไปปฏิบตัิยังขาดทักษะทางกษาปณ์
วิทยาในการท่ีจะเอาผิดแก่ผู้ปลอมแปลงได้ สอดคล้องกับคณุอมฤต วิชยั ซึ่งกล่าวว่า ตวักฎหมาย
สามารถบงัคบัใช้ได้อยู่แล้ว แต่ผู้น านโยบายและผู้บงัคบัใช้กฎหมาย ไม่สามารถน าข้อบงัคบัและ
กฎหมายมาบงัคบัใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลเท่าท่ีควร และน ามาบงัคบัใช้ยากเน่ืองจาก เพราะมีคน
ท าปลอมจ านวนมาก และไม่เกรงกลวักฎหมาย สว่นคนท่ีโดนโกงแตโ่ดนไม่เยอะ ท าให้ไม่อยากไป
แจ้งความ ถึงแจ้งความแต่หากจ านวนไม่มากพอ บวกกับต ารวจมีเวลาน้อยและมีคดีฉ้อโกงอีก
หลายคดี เฉพาะคดีเร่ืองเหรียญปลอม ก็มีเป็นพันคดีแล้ว ท าให้ต ารวจเน้นท าคดีท่ีใหญ่กว่า เช่น 
คดีอาชญากรรม คดียาเสพติด ซึ่งผลการศึกษา  ธงชยั โตเจริญ ก็ยอมรับว่าตนขาดความรู้เร่ือง
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กษาปณ์วิทยาซึ่ง สะท้อนว่า มีนโยบายด้านกฎหมายบางตวัท่ีสามารถบงัคบัใช้ได้เลยโดยไม่ต้องมี
ผู้แจ้งความร้องทุกข์ แต่การจ ากล่าวหาผู้ปลอมแปลงและส่งส านวนฟ้องมาเข้าสู่กระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบตัินัน้บงั ผู้คบัใช้กฎหมายแก้ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ี
ระลึกในเชิงพาณิชย์ ขาดความรู้เร่ืองเหรียญ ท าให้ไม่สามารถน านโยบายไปบังคับใช้เอย่างมี
ประสิทธิผล ตามท่ี กฎหมายควรจะเป็น 

(3) ด้านระบบและกระบวนการท างาน พบว่า ระบบและการท างานไม่
เอือ้อ านวย โดยมีลกัษณะท่ีส าคญัดงันี ้

(3.1) มีความยุ่งยากทางกระบวนการยุติธรรม  พบว่า การสะสม
เหรียญนัน้เป็นความช่ืนชอบส่วนบคุคลของคนกลุ่มหนึ่งหรือในสงัคมหนึ่ง ซึ่งในการสะสมของเก่า
นัน้ก็ย่อมท่ีจะมีสาเหตท่ีุจะท าให้เกิดปัญหาตามมาได้เช่นกนั โดยส่วนใหญ่จะเป็นในเร่ืองของการ
พบเจอเหรียญปลอมจากผู้ ท่ีไม่หวงัดีน ามาขายทอดตลาด ปลอมแปลงส่งมอบตอ่ให้แก่ผู้ ท่ีมีใจรัก
ในการสะสม แตย่งัอาจขาดหรือมีประสบการณ์ในการตรวจสอบไมเ่พียงพอ จงึท าให้เกิดเหตกุารณ์
รับซือ้ของปลอมขึน้มาได้เหรียญปลอมท่ีพบมากท่ีสุด คือ เหรียญบาท โดยลักษณะของเหรียญ
ด้านหน้าเป็นพระพักตร์ รัชกาลท่ี 5 ด้านหลังเป็นช้างสามเศียร ซึ่งเป็นเหรียญท่ีสามารถปลอม
แปลงได้ง่ายท่ีสดุ และอีกเหรียญคือ เหรียญหนวด ร.5 ซึง่เหรียญชนิดนีมี้ความนิยมคอ่นข้างสงู แต่
โดยส่วนใหญ่เป็นเหรียญท่ีมีการปลอมแปลงขึน้มา ซึ่งเหรียญหนวด ร.5 นีมี้การปลอมแปลงเกิด
ขึน้มาตัง้แตส่มยัอดีต เน่ืองจากเป็นเหรียญท่ีมีความนิยมสงูแก่นกัสะสม และมีราคาคอ่นข้างสงูอยู่
ท่ีหลกัแสนบาท และเน่ืองจากวงการสะสมเหรียญนัน้ไมไ่ด้มีการเฉพาะในประเทศไทยแตย่งัรวมไป
ถึงประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ในประเทศจีนก็มีการสะสมเหรียญท่ีมี ช่ือว่า เหรียญหยวนซ่ือไข่ และ
เหรียญมังกร ซึ่งเป็นเหรียญท่ีค่อนข้างมีการปลอมแปลงขึน้มาเป็นจ านวนมากในตลาด
เช่นเดียวกันการจะฟ้องร้องทางกฎหมายจะต้องฟ้องร้องฐานฉ้อโกงสถานเดียวเท่านัน้ เวลาผู้ ซือ้
เจอของปลอมและตกลงกบัผู้ขายไม่ได้ มกัจะจบลงในชัน้ศาลซึ่งการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์
และเหรียญท่ีระลึกเพ่ือจ าหน่ายเป็นสิ่งสะสมท าให้เกิดความเข้าใจผิด และไม่สอดคล้องกับ
พระราชบญัญัติเงินตรา เน่ืองจาก ถกูประกาศยกเลิกแล้ว ส่วนเหรียญท่ีระลึกตา่งๆนัน้ไม่สามารถ
ใช้ช าระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย จึงไม่เข้าข่ายพระราชบญัญัติเงินตรา การมีเจตนาหลอกลวงให้เข้าใจ
ผิดดังกล่าวนัน้เข้าข่ายการฉ้อโกง จึงน าประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการฉ้อโกง ประมวล
กฎหมายอาญา  ภาค 2 ความผิดลักษณะ 12 ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ หมวด 3  ความผิดฐาน
ฉ้อโกง นีม้าบงัคบัใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 
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จากผลการศึกษาการน ากฎหมายตัวดงักล่าวไปปฏิบัตินัน้  มีความยุ่งยาก
ทางกระบวนการยุติธรรม จากการศึกษา พบว่า ความยุ่งยากทางกระบวนการยุติธรรม ถึงแม้
ส่วนตวักฎหมายสามารถบงัคบัใช้ได้อยู่แล้ว แต่ผู้น านโยบายและผู้บงัคบัใช้กฎหมาย ไม่สามารถ
น าข้อบงัคบัและกฎหมายมาบงัคบัใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะขัน้ตอนท่ีซบัซ้อนดงัท่ีกล่าวมา
ข้างต้นตามขัน้ตอนกระบวนการยุติธรรมโดยการย่ืนฟ้องจะต้องย่ืนฟ้องข้อหาฉ้อโกง ประมวล
กฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ หมวด 3 (ความผิดฐานฉ้อโกง) (มาตรา 
341 - 348) (ราชกิจจานเุบกษา, 2501)โดยมาตรา 341 ได้ก าหนดโทษไว้วา่ถ้าผู้ใดกระท าความผิด
ฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ และ
มองว่าความยุ่งยากของกระบวนการในการฟ้องร้องเหรียญประเภทดงักล่าวถ้าไม่เข้าข่ายดวงตรา
แสตมป์และตัว๋ ก็มีขัน้ตอนทางกระบวนการยตุิธรรมท่ีซบัซ้อน และท าให้ประสิทธิผลในการเอาผิด
ลดลงไปด้วย (กิตต ิพิทิยาภรณ์, การส่ือสารระหวา่งบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

 (3.2) ระบบอุปถมัภ์ จากความเห็นของคณุอมฤต วิชยั (การส่ือสารระหว่าง
บคุคล, 1 เมษายน 2563) มองว่า กฎหมายของประเทศไทยถือว่าดีมาก แตผู่้คนมกัไม่ปฏิบตัิตาม 
หรืออาจเป็นท่ีระบบอุปถัมภ์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นท่ีรู้โดยทั่วกันว่าเป็นการเกือ้กูลหรือมีน า้ใจ 
ส าหรับกรณีนีน้ ามาใช้ในทางกฎหมายไม่ได้ รวมไปถึงจิตส านึกของผู้ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
โดยทัว่ไปคดีปลอมแปลงหรือลกัขโมย จะไม่ถือว่าเป็นคดีท่ีร้ายแรง แต่ส าหรับในวงการนกัสะสม
เหรียญ ถือเป็นการกระท าท่ีร้ายแรงมากระบบอปุถัมภ์ กฎหมายของประเทศไทยถือว่าดีมาก แต่
ผู้คนมกัไม่ปฏิบตัติาม หรืออาจเป็นท่ีระบบอปุถมัภ์ของประเทศไทย ซึง่เป็นท่ีรู้โดยทัว่กนัว่าเป็นการ
เกือ้กูลหรือมีน า้ใจ ส าหรับกรณีนีน้ ามาใช้ในทางกฎหมายไม่ได้ รวมไปถึงจิตส านึกของผู้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย โดยทัว่ไปคดีปลอมแปลงหรือลกัขโมย  

(3.3) ความหละหลวมของระบบราชการ พบวา่ ในความหละหลวมของระบบ
ราชการนัน้ ศราวฒุิ วรภทัรทวีโชติ ท้าวความว่า “เหรียญนัน้เปรียบเสมือนดงัจดหมายเหตท่ีุบนัทึก
เหตกุารณ์ท่ีส าคญัในอดีตไว้บนแผน่โลหะ”  เชน่ เหรียญท่ีระลึก ราชทูตสยามเข้าเฝา้พระเจ้าหลยุส์
ท่ี14 ในสมยั สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เหรียญๆ นัน้ได้บนัทึกภาพขณะเหตกุารณ์ส าคญัในวนั
นัน้ไว้ ให้เราได้เห็นได้จับต้องได้ เป็นเวลา เกินกว่า 300 ปี ล่วงมาแล้วนอกจากนี ้เหรียญยงัเป็น 
หลกัฐานส าคญั ว่า ปัญหาการคอรัปชัน่ การหาประโยชน์จากอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ -ของ
เจ้าหน้าท่ี (บางคน หรือ อาจหลายคน) ท่ีแอบไปท ามาเม่ือมา หรือในวงการจะเรียกว่าเหรียญหา
ยาก เหรียญสั่งท า หรือเหรียญปลอม เน่ืองจากในกรณีนีจ้ะเป็นการจงใจหรือตัง้ใจสร้างเหรียญ
ขึน้มา เช่น ในการผลิตท่ีอยู่ ๆ เกิดปัญหาการผลิตเหรียญท่ีมีความผิดพลาดสงูหรือท าให้เหรียญมี
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ความเสียหายเป็นจ านวนมาก อยา่งโดยปกติจะเกิดความผิดพลาดเพียง 1 – 2 เหรียญหรืออาจจะ
มากถึง 10 เหรียญ แตถ้่ามีจ านวนมากกว่านัน้และเกิดการผิดพลาดขึน้บอ่ยครัง้ อาจจะสนันิษฐาน
ได้ว่าเป็นความตัง้ใจเป็นการสัง่ผลิตขึน้มา เช่น เหรียญสิบบาทท่ีมีลกัษณะสองสี เหรียญท่ีมีสอง
ด้านเป็น หัว – หัว หรือ ก้อย – ก้อย แต่ในบางกรณีก็อาจจะมีการผิดพลาดได้ เช่น พิมพ์ไส้หนา
มากเกินปกติ แต่โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นเหรียญท่ีเกิดจากการสั่งท าซึ่งเม่ือดูอายุความแล้ว คดี
ปลอมแปลง เงินตรา ตามมาตรา 240 มีระบุโทษจ าคกุ 20ปี   ปลอม” หมายความว่า กระท าโดย
ตัง้ใจให้เหมือนของจริง คือดูท่ีเจตนาของผู้ กระท า ไม่ได้ดูท่ีผลว่าเหมือนของจริงมากน้อย  
หมายความวา่ ท่ี ท าปลอมมาเพื่อเป็นเงินตรา จะปลอมเหมือนหรือ ไมเ่หมือน ความผิดเทา่กนั 

แต่กรณีนี ้จากการท่ีได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นจากผู้ รู้และท างานด้าน
กฎหมายนัน้ อายคุวามคดีการลกัลอบท าเหรียญประเภทนีน้ัน้มีอายคุวาม 20ปี พอดหูน้าเหรียญ 
ปี หน้าแล้วก็จะ ครบ 20ปี พอดี ไม่ต้องสืบก็รู้ว่า "หลุดหมดอายุความไปแล้ว ท าให้นักสะสม
สามารถเล่นหาได้ตามปกติประหนึ่งเหรียญตลก  ซึ่งเหรียญกษาปณ์นอกจากจะเป็น วตัถุพยาน 
ชิน้หนึ่ง นอกจากด้านดีแล้วก็มีด้านลบอย่างเหรียญประเภทนีท่ี้ส่ือให้เห็นว่า ระบบไม่ดีพอ ท าให้ 
ควบคมุดแูลได้ไมท่ัว่ถึง จงึขอให้เหรียญประเภทนีเ้ป็นเคร่ืองเตือนสต ิเตือนใจแก่นกัสะสมทกุๆทา่น
ด้วย มากกวา่ความผิดพลาด 

สงัคมในขณะนัน้เม่ือได้ทราบข่าวว่ามีเหรียญปลอมออกมาจ าหน่ายจ านวน
มากจึงท าให้ความต้องการในการซือ้การสะสมเหรียญในตลาดของนกัสะสมนัน้ลดลง และราคา
ของเหรียญสะสมนัน้มีมลูคา่น้อยและราคาตกลงเป็นอยา่งมากอีกด้วย ซึง่ตามหลกัการเบือ้งต้นนัน้ 
หากมีเหรียญปลอมเป็นจ านวนมากและยังไม่สามารถจดัการได้อย่างเด็ดขาด ก็มักจะท าให้เกิด
ความเคลือบแคลงต่อการสะสมของนกัสะสมและคณุค่าของการสะสมก็จะลดลงอีกด้วยเช่นกัน 
เพราะไม่มีใครมัน่ใจว่าสิ่งท่ีตนได้รับนัน้เป็นของแท้หรือของปลอม ถ้าวิเคราะห์ดแูล้ว ผู้น านโยบาย
ไปปฏิบัติจะให้ความสนใจต่อ คดีปลอมแปลงก็ต่อเม่ือปัญหากลายเป็นปัญหาสาธารณะอย่าง
แท้จริง อาทิเช่น ความเสียหายนัน้จะเกิดในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ
เจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ซึ่งได้มีผู้ เสียหายเป็นจ านวนมากเน่ืองจากมีประชาชนในประเทศไทยนัน้เลือก
ท่ีจะสะสมเหรียญชนิดนีก้นัเป็นอย่างมากไมใ่ชเ่พียงเฉพาะในวงการนกัสะสมเหรียญเท่านัน้ แตย่งั
รวมไปถึงบุคคลทั่วไปท่ีมีความประสงค์จะสะสมเหรียญไว้เป็นท่ีพึ่งทางใจของตนด้วย แต่ก็เกิด
เหรียญปลอมระบาดเน่ืองจากมีผู้ ไม่หวงัดีและฉวยโอกาสจากความต้องการท่ีมากในตลาดเหล่านี ้
ผลิตเหรียญปลอมออกมาให้ผู้คนสะสมจึงท าให้ไมส่ามารถทราบได้วา่เหรียญนัน้เป็นเหรียญปลอม
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หรือเหรียญจริง ถึงแม้กฎหมายจะมีดีในด้านเนือ้หาแต่ด้านการน าไปปฏิบตัิยงัไม่สามารถบงัคบั
ใช้ได้อยา่งมีประสิทธิผล 

4.3.1.2 มาตรการทางการบริหาร 
4.3.1.2.1 การวิเคราะห์เนือ้หานโยบายประเภทมาตรการทางการบริหาร 

จากผลการศึกษาการวิเคราะห์ความเหมาะสมของเนือ้หานโยบายประเภท
มาตรการทางบริหาร ท่ีก าหนดไว้มาบงัคบัใช้เพ่ือแก้ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และ
เหรียญท่ีระลกึ สะท้อนออกมาได้ดงันี ้

(1) ด้านความชดัเจนของนโยบาย  
พบว่า มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน และมีเป้าประสงค์

ชดัเจน คือให้ความรู้เพ่ือไม่ให้คนตกเป็นเหย่ือของมิจฉาชีพซึ่งเป็นนโยบายท่ีเพียงแครั่บมือเท่านัน้
แตก็่ไมอ่าจปอ้งกนัมิให้ผู้ปลอมแปลงปลอมเหรียญได้โดยได้มีการท าแผนยทุธศาสตร์ปี 2563 ไว้ใน
รายงานประจ าปี กรมธนารักษ์ 2562 ซึ่งจะต้องมีการประเมินผล และตรวจสอบทัง้ความพึงพอใจ
ของผู้วา่จ้างกองกษาปณ์ในการผลิตผลงานสัง่จ้างและมีการด าเนินยทุธศาสตร์ โดย เพิ่มศกัยภาพ
การ ผลิตเหรียญกษาปณ์ หมนุเวียน และ เหรียญกษาปณ์ ท่ีระลึกให้มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน และ 
เพียงพอต่อความ ต้องการในระบบ เศรษฐกิจเพิ่ มศักยภาพการ ผลิต เห รียญ ท่ีระลึก 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เคร่ืองหมายตอบแทน และของสั่งจ้าง ให้มี คุณภาพได้มาตรฐาน มี
เอกลกัษณ์ท่ี แตกตา่ง โดดเดน่ และสง่มอบตรงเวลา 

(2) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการปอ้งกนัการปลอมแปลง 
พบว่า โครงการโรงกษาปณ์ 4.0 และการประชมุ“Mint Directors 

Conference” ร่วมกับโรงกษาปณ์นานาชาติ ซึ่งเป็นมาตรการท่ีมุ่งเน้นน าเทคโนโลยีการผลิตท่ี
ทนัสมยั มาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ พฒันาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพ่ือสร้าง
มลูคา่เพิ่ม และ ส่งเสริมการตลาด รวมทัง้บูรณาการการท างานของบุคลากรกับระบบสารสนเทศ 
ให้การท างานมีระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึน้ เทคโนโลยีปอ้งกนัการปลอมแปลงท่ีสงูขึน้มุง่เพิ่ม
ประสิทธิภาพ จากการไปศึกษาดูงานมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม “Mint Directors 
Conference”โดยน าเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย ท่ีได้ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนกับนานา
ประเทศมาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ และ
เหรียญท่ีระลึกท่ีสัง่จ้างโรงกษาปณ์ผลิต สามารถป้องกันการปลอมแปลงด้วยเทคโนโลยีป้องกัน
การปลอมแปลงท่ีสูงขึน้และสายงานการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึน้โดยมีเป้าประสงค์เพิ่ม
ศักยภาพการ ผลิตเหรียญกษาปณ์ หมุนเวียน และ เหรียญกษาปณ์ ท่ีระลึกให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน โดยพฒันาศกัยภาพการ ผลิตเหรียญกษาปณ์ เหรียญท่ีระลึก ท่ีสัง่จ้างโรงกษาปณ์ผลิต 
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เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เคร่ืองหมายตอบแทนให้มีคณุภาพได้มาตรฐานมีเอกลกัษณ์ท่ี แตกตา่งโดด
เดน่ และน าความรู้ท่ีแลกเปล่ียนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็นการแลกเปล่ียนความรู้
แล้วอีกทัง้ยงัเป็นการคงอตัลกัษณ์ความเป็นไทยไว้แม้จะน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาผลิตตามพระราช
ปณิธานในหลวงรัชกาลท่ี 9 ความเป็นไทยต้องคงอยูแ่ม้เทคโนโลยีปอ้งกนัการปลอมแปลงจะสงูขึน้
ก็ตามชดัเจน โดยร่างแผนโครงการไว้ในรายงานประจ าปีกรมธนารักษ์ 2562 เพ่ือท าให้โรงกษาปณ์
ไทย  โรงกษาปณ์ 4.0 เพ่ือสอดรับกบันโยบายไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนีปั้จจยัท่ีท าให้ประสิทธิภาพ 
ผลิตเหรียญกษาปณ์เพิ่มมากขึน้ คือการย้ายสถานท่ีการผลิตเหรียญกษาปณ์ เพ่ือแก้ปัญหาการ
ปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึมีผลการวิเคราะห์ พบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกได้จริง พบว่าเดิมโรงกษาปณ์
ตัง้อยู่ถนนประดพิทัธ์ ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีประมาณ 11 ไร่เศษมีบริเวณกว้างขวางพอท่ีจะสามารถติดตัง้
เคร่ืองจักรอนัทันสมัยได้อีกหลายเคร่ืองโดยสร้างเสร็จและเปิดด าเนินการเม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 
พ.ศ. 2515 สามารถผลิตเหรียญกษาปณ์ออกใช้ได้ประมาณวนัละ 2 ล้านเหรียญหรือ 750 ล้าน
เหรียญตอ่ปี ได้มีการปรับเปล่ียนลวดลายด้านหลงัของเหรียญหลายครัง้ให้ส่ือความ หมายชดัเจน
และเป็นระบบมากขึน้ แตด้่วยสถานท่ีเอือ้ตอ่การลกัลอบท าเหรียญประเภทดงักล่าวท าให้มีเหรียญ
ประเภทนีห้ลุดรอดออกมาได้ มีคนู า้ล้อมรอบและมีระบบท่ีปิดท าให้ยากแก่การท่ีเหรียญดงักล่าว
จะหลดุรอดออกมา โดยปรับปรุงโรงกษาปณ์เพ่ือติดตัง้เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัเพิ่มขึน้และมีเปา้หมาย
ให้สามารถรองรับผลิตเหรียญกษาปณ์ได้ประมาณ 1 ,000 ล้านเหรียญต่อปีแต่เน่ืองจากโรง
กษาปณ์ท่ีริมถนนประดิพทัธ์ตัง้อยู่ในย่านชมุชน มีพืน้ท่ีจ ากดัไม่สามารถขยาย โรงงานได้ประกอบ
กับมลภาวะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตก่อให้เกิดผล กระทบแก่ชุมชนท่ีอาศยัอยู่โดยรอบโรงงาน
การย้ายโรงกษาปณ์ออกไปอยู่นอกเมืองท่ีมีพืน้ท่ีกว้างขวางเพ่ือปอ้งกนัและลดปัญหามลภาวะเป็น
พิษจากกระบวนการผลิต และรองรับก าลงัการผลิตท่ีจะขยายตวัเพิ่มขึน้ในอนาคต พร้อมทัง้ติดตัง้
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือให้สามารถ ผลิตเหรียญกษาปณ์ ได้
เพียงพอกบัความต้องการใช้ในปัจจบุนั และส่งเสริมการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศตอ่ไป
ในอนาคต อีกทัง้ชว่ยลดเหรียญประเภทนีอี้กด้วย 

4.3.1.2.2 การวิเคราะห์การนโยบายมาตรการทางการบริหารด้านการน า
นโยบายไปปฏิบัต ิ

(1) ด้านความสามารถในการบงัคบัใช้จริง  
จากผลการศึกษาสะท้อนว่าน าไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริง อาทิการ

ยกเลิกรูปแบบเงินตราท่ีมีการปลอมระบาดอย่างรุนแรง การยกเลิกรูปแบบเงินตราแน่นอนว่าพอ
ยกเลิกก็จะมีการพฒันาเหรียญรูปแบบใหม่ท่ีปลอมยากขึน้เข้าสู่ระบบช่วยลดจ านวนของปลอมได้
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และท าให้ปลอมแปลงยากขึน้อีกด้วย เป็นกระบวนการป้องกันไม่ให้คนตกเป็นเหย่ือเพิ่มไม่ใช่
นโยบายเชิงรุกแบบนโยบายประเภทกฎหมาย อีกทัง้ การให้ความรู้แก่ผู้ มีส่วนได้สว่นเสียเน่ืองจาก
เปิดคู่มือไว้ให้ดาวน์โหลดเวลาพบเจอเหรียญต้องสงสัยก็พร้อมใช้งานในทันที สามารถป้องกัน
ปลอมแปลงจากการแลกเปล่ียนกับนานาชาติเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิต โดยล่าสุดได้เร่ิม
พฒันาการผลิตเหรียญท่ีระลึกไม่ว่าจะเป็นการลงสี และการท าน า้หนกัเหรียญท่ีระลึกเงินให้เป็น
สากลอาทิเชน่เหรียญปลากดัไตรรงค์ ท่ีชมรมคนรักษ์เหรียญจ้างกองกษาปณ์ผลิต นอกจากนี ้ยงัมี
การเพิ่มความเข้มงวดในห้องมัน่คง โดยเน้นก ากบัควบคมุการเซ็นเบิกแม่ตราและแยกสดัส่วนเพ่ือ
ไมใ่ห้เกิดความหละหลวมอีกจากการจดัการท่ีเป็นระบบ ท าให้สามารถควบคมุได้ชดัเจน การแสกน
โลหะก่อนเข้าออกโรงกษาปณ์อย่างเข้มงวดถ้ามีติดเข้าไปก็ไม่สามารถน าออกมาได้ ตอ่ให้ตีส าเร็จ
แตก็่ยากแก่การตามหาเจอเพราะถกูส่งไปยงัส านกับริหารเงินตราเลยและไม่รู้อนัไหนเป็นอนัไหนจึง
ยากแก่การตามหาเหรียญตลกท่ีตวัเองแอบผลิตไว้เน่ืองจากสายการขนส่งไม่เอือ้อ านวยและความ
เข้มงวดในห้องมัน่คงอีกด้วย 

(2) ด้านความสามารถในการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม  
พบว่า มาตรการดงักลา่วยากตอ่การประเมินผลออกมาอยา่งเป็นรูปธรรม 

เน่ืองจากนโยบายมีความหลากหลายและมีบทบาทหน้าท่ีร่วมกนัระหว่างหนว่ยงาน และมีลกัษณะ
งานกระจดักระจายไม่เห็นประเด็นเด่นชดั ถึงแม้จะมีความต่อเน่ืองของการด าเนินงานในการน า
นโยบายมาตรการทางการบริหารด้านการน านโยบายไปปฏิบตัิ เน่ืองจากรายงานประจ าปี2563ยงั
ไม่เผยแพร่ในเว็บไซต์กรมจึงขาดการติดตามและประเมินผลท่ีเป็นระบบ ว่านโยบายดงักล่าวมี
กระบวนการน าไปปฏิบตัไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลหรือไม ่  

4.3.2. ความเหมาะสมของนโยบายที่ก ากับควบคุมโดยหน่วยงานท่ีไม่ใช่รัฐ 
4.3.2.1 การวิเคราะห์เนือ้หานโยบายที่ก ากับควบคุมโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ 

(1) ด้านความชดัเจนของนโยบาย  
พบวา่ มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน โดยมีระบบท่ีเป็นสากล

และแนะน าให้สนบัสนุนการส่งเกรด เน่ืองจากการสะสมเหรียญนัน้ต้องมีการตรวจสอบคณุภาพ
ของเหรียญรวมไปถึงการตรวจสอบหาเหรียญปลอม ดงันัน้จึงได้มีบริษัทท่ีรับตรวจสอบเหรียญ
โดยตรง ได้แก่ 

1) The Numismatic Guaranty Corporation (NGC) เป็ นบ ริษั ท ข้าม
ชาติผู้ ให้บริการด้านการประเมินสภาพเหรียญและตีสภาพของเหรียญออกมาตามแต่ละระดับ
คะแนน (หรือท่ีทบัศพัท์เรียกว่า เกรดดิง้) ซึ่งมีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ีเมืองซาราโซตา รัฐฟลอริด้า 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังมีส านักงานอยู่ท่ีต่างประเทศอีก 3 แห่ง ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ 
เยอรมนั และฮอ่งกง 

2) Professional Coin Grading Service  (PCGS) เป็นบริษัทท่ีท าหน้าท่ี
ระบุเกรดของเหรียญในข้อมลูสินค้าทกุครัง้ จะมีการเลือกเกรดท่ีเหมาะสมภายในแบบฟอร์ม Sell 
Your Item รวมถึง "บริษัทผู้ให้เกรด" "เกรด" และ "หมายเลขซีเรียล" ท่ีมาพร้อมกบัการก าหนดเกรด  

ทัง้สองคา่ยนีจ้ะมีความแตกตา่งกนัในการรับเหรียญ ซึง่ในด้าน NGC จะ
รับเหรียญสมัยใหม่มากกว่า แต่ในด้าน PCGS จะรับตรวจสอบเหรียญท่ีค่อนข้างมีอายุนาน 
เหรียญโบราณ และเหรียญไม่ผ่านการรับรองจากบริษัทให้เกรดท่ีผ่านการรับรองข้างต้น จะถือว่า
เป็นเหรียญท่ีไมผ่า่นการรับรอง และจะต้องระบขุ้อมลูเพิ่มเตมิจงึสามารถขายได้ 

(2) ด้านความครอบคลมุและสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัญหา  
จากการศกึษา พบวา่ มาตรการในการตรวจสอบช่วยแก้ปัญหาเหรียญปลอม

ได้ทุกประเภท และครอบคลมุชดัเจน โดยเหรียญในปัจจบุนัท่ีสามารถส่งตรวจสอบได้ แบ่งเป็น 3 
ประเภท ดงันี ้ 

1) เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน - เป็นเหรียญท่ีเราใช้จบัจ่ายใช้สอยซือ้ของ
กนัในปัจจบุนั 

2) เหรียญกษาปณ์ท่ีระลึก - เป็นเหรียญท่ีมีราคาหน้าเหรียญ ผลิต
ออกมาตามวาระส าคญัตา่งๆ สามารถใช้แทนเงินได้ แตค่นไมน่ิยมน าออกมาจบัจ่ายใช้สอย เพราะ
เหรียญประเภทนี ้จะมีความสวยงาม และ ผลิตจ านวนไม่มากนกั จึงเหมาะแก่การสะสม แต่ก็มี
บ้างท่ีถกูน าออกมาใช้จา่ย เชน่ เหรียญ 10 บาทสองสี เป็นต้น 

3) เหรียญท่ีระลึก - เป็นเหรียญท่ีไม่มีราคาหน้าเหรียญ ผลิตออกมาตาม
วาระส าคญัตา่งๆ เหรียญประเภทนีจ้งึเป็นเหรียญส าหรับสะสมโดยเฉพาะ สามารถแยกออกได้เป็น
อีก 2 หมวด  

3.1) เหรียญท่ีระลึกตามโอกาสและวาระส าคญัต่างๆ จดัสร้างโดย 
กองกษาปณ์ และ หนว่ยงานของราชการ หรือ หนว่ยงาน/องค์กรท่ีได้รับอนญุาตจากทางราชการ 

3.2) เหรียญพระ หรือ เหรียญท่ีผา่นพิธีการปลกุเสกจากเกจิอาจารย์ 
วดัดงัๆ เป็นต้น วตัถปุระสงค์ เพ่ือบชูาและเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวในด้านจิตใจ  

เหรียญทัง้ 3 ประเภทข้างต้น เป็นเหรียญท่ีสามารถส่งเกรดได้
ทัง้หมด แตป่ระเภทท่ี 3 จะต้องมีเอกสารท่ีสามารถอ้างอิงท่ีมาได้อยา่งชดัเจน หรือท่ีเรียกกนัว่า 'ใบ
เซอร์' และข้อมลูอ้างอิง และด้วยความท่ีตรวจสอบเหรียญได้หลากหลายแล้วยงัสามารถตรวจสอบ
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ลักษณะการปลอมท่ีครอบคลุมทุกประเภททุกปัญหาท่ีกล่าวไว้ท่ี 4.1 ทุกปัญหาอีกด้วย  3 เสีย
ค่าใช้จ่ายสูง จากการศึกษาพบว่า ตัวแทนจ าหน่ายแต่ระรายในไทยคิดค่าตรวจสอบอย่างน้อย 
1,000 บาทขึน้ไปในการสง่เหรียญไปตรวจสอบ 

4.3.2.2 การวิเคราะห์การนโยบายที่ก ากับควบคุมโดยหน่วยงานท่ีไม่ใช่รัฐด้าน
การน านโยบายไปปฏิบัต ิ 

จากผลการศึกษาสะท้อนว่า ความเหมาะสมของการน านโยบายก ากับ
ควบคุมโดยหน่วยงานท่ีไม่ใช่รัฐไปปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และ
เหรียญท่ีระลกึในเชิงพาณิชย์ พบวา่ 

(1) ด้านความสามารถในการบงัคบัใช้จริง  
พบว่า สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริง เน่ืองจากเหรียญท่ีผ่านการ

ตรวจสอบจะได้รับการรับประกันว่าเป็นเหรียญแท้และถ้าเกิดมีความผิดพลาดในกระบวนการท่ี
เหรียญปลอมได้รับการรับรองบริษัทท่ีออกการันตีรับรองให้จะซือ้คืนในราคาตลาด และต่อให้
เหรียญไม่ผ่านการตรวจสอบเหรียญท่ีตรวจพบว่าปลอมนัน้จะตีกลบัมาโดยไม่ใส่ตลับการันตีให้ 
แต่ท าให้ความยุ่งยากทางกระบวนการยุติธรรมลดลงเน่ืองจากสามารถใช้ผลการพิสูจน์ว่าปลอม 
จากบริษัทรับรอง เบิกความเป็นหลักฐานต่อศาลให้ศาลเข้าใจได้ว่า เป็นของปลอมจริงเพ่ือ
ด าเนินคดีแก่จ าเลยผู้น ามาจ าหนา่ยได้ ในความผิดฐานฉ้อโกงได้ง่ายขึน้  

 
(2) ด้านความสามารถของผู้น านโยบายไปปฏิบตัิ  

พบว่า พ่อค้าคนกลาง หรือ ตวัแทนจ าหน่าย บางคนขาดทักษะในการ
แยกแยะเหรียญแท้ปลอม ส่งผลให้ตัวแทนจ าหน่ายหรือพ่อค้าคนกลางท่ีเป็นบุคคลการรับ
ตรวจสอบเหรียญท่ีอาจมีสิทธ์ิเส่ียงการขึน้บญัชีด า เน่ืองจากในตลาดการซือ้ขายมีการปลอมแปลง
เหรียญหายากขึน้มา จึงท าให้นกัสะสมในหลาย ๆ ท่านท่ีอาจไม่มีวิจารณญาณในการตรวจสอบ 
ท าให้ได้รับเหรียญท่ีไม่มีมลูคา่มาครอบครอง เน่ืองจากไม่ทราบว่าเหรียญจริงเป็นอย่างไร เหรียญ
ปลอมเป็นอย่างไร มีหน้าตาแตกตา่งกนัอยา่งไร ถึงแม้จะมีจดุท่ีสามารถสงัเกตได้ แตป่ระสบการณ์
ของนกัสะสมบางท่านก็ยงัไม่มากพอท่ีจะสามารถตดัสินใจและตรวจสอบเหรียญแท้เหรียญปลอม
ได้ด้วยตนเอง จงึต้องมีการจ้างบริษัทพิสจูน์เหรียญ  ซึ่งตวัแทนจ าหนา่ยหรือพ่อค้าคนกลางบางคน
ขาดทักษะในการแยกแยะเหรียญแท้ปลอมอาจมีสิทธ์ิเส่ียงการขึน้บัญชีด า เน่ืองจากในการรับ
ตรวจสอบเหรียญในแต่ละครัง้ หากตัวแทนจ าหน่ายตรวจสอบเหรียญนัน้ไม่ละเอียดหรือไม่
ตรวจสอบด้วยตนเองก่อนสง่ไป และหากการน าเหรียญไปตรวจสอบนัน้มีเหรียญปลอมมากเกินไป
จะท าให้ตวัแทนจ าหน่ายนัน้เสียช่ือเสียง เน่ืองจากปลายทางจะมองว่าตัง้ใจส่งเหรียญปลอมมา 
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และถึงแม้การส่งไปตรวจสอบในครัง้หลังจะเป็นเหรียญจริงทัง้นัน้ แต่ตัวแทนจ าหน่ายก็จะไม่
สามารถท าการตรวจสอบได้เน่ืองจากถกูตีทะเบียนแล้ววา่เคยสง่ของปลอมมาตรวจสอบ 

(3) ปัญหาจากการโกงของพอ่ค้าคนกลาง 
พบว่า การน าเหรียญไปตรวจสอบอาจโดนโกงจากตวัแทนจ าหน่ายท่ีมี

โอกาสสลบัสบัเปล่ียนสินค้าหรือส่งมอบสินค้ากลบัมายงันกัสะสมไม่คงสภาพเดมิ 100% อนัมีเหตุ
มาจากการขนส่ง รวมถึงสินค้าสูญหายหรือปัจจัยท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังนัน้นักสะสม
เหรียญอาจจะต้องยอมรับความเส่ียงนีใ้ห้ได้และแตล่ะท่านจึงต้องมีความรอบคอบและพิจารณา
ในหลาย ๆ ปัจจัยในขณะนัน้เพิ่มเติมด้วย ทัง้นี  ้ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ตามมา จากตัวแทน
จ าหน่ายท่ีไม่มีจรรยาบรรณหรือตวัแทนจ าหน่ายท่ีขาดทักษะในการแยกแยะเหรียญแท้ปลอม
เบือ้งต้นแบง่ออกได้เป็น 2 ประเดน็ คือ  

1) ความเสียหายจากการรับซือ้เหรียญปลอม หรือการถูกหลอกขาย
จากมิจฉาชีพท่ีอ้างว่าตนนัน้มีของแท้แต่เม่ือได้ท าการตรวจสอบ จึงได้พบว่าเป็นเหรียญปลอมท่ี
จดัท าขึน้มาเพ่ือหลอกขายแก่นกัสะสมท่ียงัอ่อนประสบการณ์หรือไม่สามารถแยกแยะความต่าง
ของเหรียญจริงเหรียญปลอมได้ 

2) ความเสียหายจากการผลิตและการขนส่ง เช่น การผลิตหน้า
เหรียญซ า้กัน ความหนาบางในขนาดของเหรียญท่ีไม่ได้คุณภาพ หรือการขนส่งสินค้าไปยัง
ตา่งประเทศ จึงท าให้เหรียญมีต าหนิและราคาเส่ือมลงได้ และยงัมีความเส่ียงในด้านสินค้าตกหล่น
หรือสญูหายขณะขนสง่อีกด้วย  

4.3.3 สรุปความเหมาะสมของนโยบายต่อปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์
และเหรียญท่ีระลึกในปัจจุบัน 

ในภาพรวมผู้วิจยัเห็นว่า นโยบายและมาตรการท่ีมีสามารถแก้ไขปัญหาการปลอม
แปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึในปัจจบุนัได้อย่างเหมาะสมในระดบัหนึ่งเพียงแตก่ารท่ีผู้
นโยบายไปปฏิบตัิทางด้านภาครัฐจะกวดขนัได้นัน้ จะต้องรอให้ขนาดของปัญหาขยายตวัใหญ่จน
เป็นปัญหาสาธารณะเสียก่อนอย่างกรณี เหรียญกษาปณ์ปลอม 5 บาท ปี2515 ท่ีระบาดจนสร้าง
ความเดือดร้อนให้ระบบเศรษฐกิจ หรือ การปลอมเข็มกลดัและเหรียญท่ีระลึกในรัชกาลท่ี 9 ช่วง
งานพระบรมศพ ท่ีผู้ ไม่หวงัดีฉวยโอกาสปลอมแปลงเหรียญรัชกาลท่ี 9 มาระบาดอยา่งหนกั เพราะ
ทราบว่า ขณะนัน้ไม่ได้มีแต่เพียงนักสะสมท่ีจะหาเหรียญรัชกาลท่ี 9 เพ่ือสะสมเท่านัน้ยังมี
ประชาชนท่ีเสาะหาเหรียญร.9 เพ่ือเป็นท่ีระลึกทางใจอีกด้วย เม่ือปัญหาขยายตัวเป็นปัญหา
สาธารณะ รัฐจึงกวดขนัและพอปัญหาหดตวั รัฐก็ไม่ให้ความส าคญัเท่าไหร่นกัเพราะคดีมีมากอีก
ทัง้ต ารวจขาดความรู้เร่ืองเหรียญ ในปัจจบุนันโยบายเพ่ือปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการปลอมแปลง
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ทัง้ 4 รูปแบบนัน้ ถ้ายกตัวอย่างนโยบายท่ีก ากับโดยรัฐ ท่ีแก้ปัญหาการปลอมแปลงได้อย่าง
เหมาะสมท่ีสดุคือปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์หมนุเวียนท่ีมีกฎหมายเฉพาะในการเอา
ผิดโดยบริบทปัจจุบันปัญหาเส่ือมถอยไปแล้วต่างจากประเภทท่ีปลอมเพ่ือสะสมท่ีขยายตัวขึน้
เร่ือยๆและรุนแรงสุดอีกทัง้ประเภทปลอมเพ่ือเพิ่มมูลค่าจากเหรียญแท้ๆก็มีแนวโน้มขยายตวัอีก
ด้วยสว่นปัญหาเหรียญ MTO ได้รับการแก้ไขแล้วและควบคมุได้อย่างเด็ดขาดแล้วมีเพียงเหรียญท่ี
ยังหมุนเวียนในวงการสะสมส าหรับคนชอบของแปลกนอกต าราเท่านัน้โดยภาพรวมศึกษา
สถานการณ์การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย
และนโยบายและมาตรการในการของรัฐในการแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และ
เหรียญท่ีระลึกในเชิงพาณิชย์ ในการแก้ปัญหาเหรียญ 4 ประเภท นัน้มีผลการวิเคราะห์ แบ่ง
ประเภทตามแผนโยบายเป็น ก ากบัโดยรัฐ และไม่ได้ก ากบัโดยรัฐ โดยท่ีนโยบายจะน ามาวิเคราะห์
ในด้านเนือ้หาและการน าไปปฏิบตัจิริงซึง่มีผลสรุปออกมาตามตารางดงันี ้

 
ตาราง 16 รูปผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมขงนโยบายแก้ไชการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์
และเหรียญท่ีระลกึในปัจจบุนั 
 

นโยบายและ
มาตรการ 

การวิเคราะห์เนือ้หานโยบาย การวิเคราะห์การน านโยบาย 

ไปปฏิบตัิ 

1.นโยบายที่ก ากบั
ควบคมุโดยรัฐ 
1.1  มาตรการทาง

กฎหมาย 

 
-  กฎหมายทกุฉบบั 
มีการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจน 

-  ไมค่รอบคลมุเหรียญที่ระลกึและ
เหรียญที่ถกูเพิกถอนการใช้งาน
แล้ว 

 

 
- กฎหมายสว่นใหญ่สามารถบงัคบัใช้ และ
ด าเนินการในทางปฏิบตัิได้จริง โดยมีค า
พิพากษาถงึที่สดุแล้วและมีการก าหนดโทษจริงๆ 
ยกเว้น ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด
ลกัษณะ 1 ความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงแหง่
ราชอาณาจกัร หมวด 1  ความผิดตอ่องค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และ
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  มาตรา 112  

- ผู้บงัคบัใช้กฎหมายขาดความรู้เร่ืองเหรียญ 
- ระบบและกระบวนการท างานไมเ่อือ้อ านวย โดยมี
ความยุง่ยากทางกระบวนการยตุิธรรม เกิดระบบ
อปุถมัภ์ และความหละหลวมของระบบราชการ 
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ตาราง 16 (ตอ่)  
 

นโยบายและ
มาตรการ 

การวิเคราะห์เนือ้หานโยบาย การวิเคราะห์การน านโยบาย 

ไปปฏิบตัิ 
1.2  มาตรการทาง 

ด้านบริหาร 
 

-  การก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจน และ 
มีเปา้ประสงค์ชดัเจน 

-  มีการเพิ่มประสทิธิภาพในการ
ปอ้งกนัการปลอมแปลง 

- มีความสามารถในการบงัคบัใช้จริง 
- ยากตอ่การประเมินผลออกมาอยา่งเป็น
รูปธรรม  

2.  นโยบายที่ก ากบั
ควบคมุโดย
หนว่ยงานท่ี 
ไมใ่ช่รัฐ 

-  มีการก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานท่ีชดัเจน 

-  ช่วยแก้ปัญหาเหรียญปลอมได้
ทกุประเภท และครอบคลมุ
ชดัเจน  

 

-   สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริง 
-   พอ่ค้าคนกลาง หรือ ตวัแทนจ าหนา่ย บาง

คนขาดทกัษะในการแยกแยะเหรียญแท้
ปลอม  

-   พอ่ค้าคนกลางหรือตวัแทนจ าหนา่ยไม่
ซื่อตรงตอ่ลกูค้าการสบัเปลีย่นเหรียญ
สนิค้าหรือสง่มอบสนิค้ากลบัมายงันกั
สะสมไมค่งสภาพเดิม 100%  
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บทที่ 5  
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการศกึษาสามารถสรุปได้ว่า การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกใน

เชิงพาณิชย์ท่ีเกิดขึน้นบัแตปี่ พ.ศ. 2501 มี 4 ลกัษณะ ได้แก่ 
1.ลกัษณะของการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์หมนุเวียน  
2.ลกัษณะของการปลอมแปลงใหมเ่พ่ือจ าหนา่ยเป็นสิ่งสะสม  
3. ลกัษณะของการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์เพ่ือเพิ่มมลูคา่ 
4. ลกัษณะของการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกท่ีสั่งท าจากโรง

กษาปณ์ (Made to Order: MTO)  
ทัง้นีพ้บว่า สถานการณ์ปัญหามีการกระจายตัวท่ีต่างกันออกไป โดยปัญหาท่ีมีความ

รุนแรงท่ีสุดในปัจจุบนันัน้คือปัญหาการปลอมแปลงใหม่เพ่ือจ าหน่ายเป็นสิ่งสะสม และปัญหาท่ี
รองลงมาคือปัญหาเหรียญดดัแปลงเพ่ือเพิ่มมลูค่า ปัญหาทัง้สองประเภทนีมี้แนวโน้มจะขยายตวั
ขึน้เร่ือยๆ ส่วนการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกท่ีสั่งท าจากโรงกษาปณ์นัน้ 
สามารถควบคุมได้แล้วและปัญหาไม่ขยายตัวเพิ่มอีกและนักสะสมยังคงมีการเล่นหาและ
หมุนเวียนในท้องตลาดประหนึ่งเป็นเหรียญหายาก ส่วนเหรียญกษาปณ์ท่ีปลอมแปลงเพ่ือ
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนัน้ ปัจจุบนัเส่ือมถอยลงไปแล้วเน่ืองด้วยปัจจัยเงินเฟ้อการส ารอง
ทองค าเพ่ือหนัไปพิมพ์ธนบตัรและการปลอมแปลงเหรียญไมคุ่้มคา่กบัต้นทนุ 

เม่ือพิจารณาผลการศึกษานโยบายและมาตรการท่ีแก้ไขปัญหามาตรการในการแก้ไข
ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกในเชิงพาณิชย์ พบว่ามีนโยบายท่ีก ากบั
ควบคุมโดยรัฐ และนโยบายท่ีก ากับควบคุมตนเองของกลุ่มผลประโยชน์ทางกษาปณ์วิทยาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกในเชิงพาณิชย์ในแต่ละรูปแบบ 
โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

(1) นโยบายและมาตรการเพ่ือแก้ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์หมนุเวียน 
พบว่า มีนโยบายท่ีก ากับควบคุมโดยรัฐ 2 แนวทาง คือ มาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ 
พระราชบญัญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 มาตรา 9 ซึ่งผู้ ใดฝ่าฝืนมีโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา 
ภาค 2 ความผิดลกัษณะ 7 ความผิดเก่ียวกับการปลอมและการแปลงหมวด 1 ความผิดเก่ียวกับ
เงินตรา ซึ่งพบว่ามีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน และสามารถบังคับใช้ได้จริง 
เพียงแต่ ไม่ครอบคลุมการปลอมแปลงท่ีมีลกัษณะท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบนั และมาตรการทางการ
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บริหาร ได้แก่การยกเลิกรูปแบบเงินตราท่ีมีการปลอมระบาดอย่างรุนแรงซึ่งพบว่าได้มีแผนงาน
ชดัเจนและน าเหรียญท่ีปลอมแปลงยากขึน้มาใช้งานแทน และปัจจุบนัปัญหาค่อยๆเส่ือมถอยลง
เน่ืองจากการส ารองทองค าเพ่ือพิมพ์ธนบัตรท าให้เหรียญไม่มีมูลค่าคุ้มทุนท่ีจะปลอมแปลงอีก
ต่อไป จึงไม่พบว่ามีนโยบายท่ีก ากับควบคุมตนเองของกลุ่มผลประโยชน์ทางกษาปณ์วิทยา 
เน่ืองจากปัญหาได้รับการแก้ไขอยา่งมีประสิทธิผลแล้ว 

(2) นโยบายและมาตรการเพ่ือแก้ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญ
ท่ีระลกึเพ่ือจ าหนา่ยเป็นสิ่งสะสม พบวา่ มีนโยบายท่ีก ากบัควบคมุโดยรัฐ 2 แนวทาง คือ มาตรการ
ทางกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา  ภาค 2 ความผิดลกัษณะ 12 ความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ 
หมวด 3  ความผิดฐานฉ้อโกง ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดลักษณะ 7 ความผิด
เก่ียวกับการปลอมและการแปลง หมวด 2 ความผิดเก่ียวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว ประมวล
กฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดลักษณะ 1 ความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 
หมวด 1  ความผิดตอ่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  
มาตรา 112 ซึ่งพบว่ากฎหมายฉ้อโกง มีความยุ่งยากทางกระบวนการยุติธรรม และ ไม่ครอบคลุม
การปลอมแปลงท่ีมีลกัษณะท่ีเปล่ียนไปในปัจจบุนั ส่วน ประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยความผิด
เก่ียวกับดวงตราแสตมป์และตัว๋ มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน อีกทัง้ สามารถ
บงัคบัใช้ได้จริงเว้นแต่กฎหมายมาตรา 112 ท่ียงัคงเป็นการอนุมานของผู้ทรงคณุวฒุิทางกษาปณ์
วิทยา ทัง้นีย้งัมี มาตรการทางการบริหาร ได้แก่.การให้ความรู้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการโรง
กษาปณ์ และ การประชุม“Mint Directors Conference” ร่วมกับโรงกษาปณ์นานาชาติ4.0 ซึ่ง
พบว่า สามารถน าเทคโนโลยีมาพัฒนาป้องกันการปลอมแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต อีกทัง้ยัง
พบว่า มีนโยบายท่ีก ากับควบคุมตนเองของกลุ่มผลประโยชน์ทางกษาปณ์วิทยา ได้แก่ การ
สนบัสนนุสง่เหรียญไปตรวจสอบโดยสถาบนั NGC หรือ PCGS 

(3) นโยบายและมาตรการเพ่ือแก้ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญ
ท่ีระลึกเพ่ือเพิ่มมูลค่า พบว่า มีนโยบายท่ีก ากับควบคุมโดยรัฐ 2 แนวทาง คือ มาตรการทาง
กฎหมาย ได้แก่ มาตรการทางกฎหมายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดลักษณะ 12 
ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ หมวด 3  ความผิดฐานฉ้อโกง ซึ่งพบว่ามีความยุ่งยากทางกระบวนการ
ยุติธรรม และมาตรการทางการบริหาร ได้แก่การให้ความรู้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย.ซึ่งพบว่า เป็น
เพียงการตัง้รับกับปัญหาไม่สามารถป้องกันไม่ให้นกัปลอมแปลงเหรียญหยดุการกระท าดงักล่าว
อีกทัง้ยังเป็นดาบสองคมเน่ืองจากท าให้นักปลอมแปลงเรียนรู้จุดต่างๆท่ีคนเอาไว้แยกแยะแท้
ปลอมมาปลอมแปลงให้แยบยลยิ่งขึน้อีกทัง้ยงัพบว่า มีนโยบายท่ีก ากับควบคุมตนเองของกลุ่ม
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ผลประโยชน์ทางกษาปณ์วิทยา ได้แก่การสนบัสนนุสง่เหรียญไปตรวจสอบ ซึ่งพบวา่มีคา่ใช้จ่ายสงู
แตห่ากเหรียญปลอมผ่านการตรวจสอบก็สามารถเคลมกบับริษัทเกรดและรับซือ้คืนในราคาตลาด
แตห่ากบริษัทตรวจพบว่าปลอมก็จะสามารถเอาไปอ้างอิงกะคูค้่าได้และใช้เป็นหลกัฐานเบิกความ
ตอ่ศาลคดีฉ้อโกงได้ 

(4) นโยบายและมาตรการเพ่ือแก้ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญ
ท่ีระลึกท่ีสัง่ท าจากโรงกษาปณ์ (Made to Order: MTO) พบว่า มีนโยบายท่ีก ากบัควบคมุโดยรัฐ 2 
แนวทาง คือ มาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดลกัษณะ 7 
ความผิดเก่ียวกับการปลอมและการแปลง หมวด 1  ความผิดเก่ียวกับเงินตราซึ่งพบว่า.มีความ
ชดัเจนและเฉียบขาดอยู่แล้วและมาตรการทางการบริหาร ได้แก่การเพิ่มความเข้มงวดห้องมัน่คง 
การย้ายสถานท่ีผลิตเหรียญกษาปณ์ และการตรวจตราอย่างเข้มงวดจากผู้ตรวจเงินแผ่นดิน.ซึ่ง
พบว่าสามารถควบคมุได้อย่างดีและเหรียญประเภทนีย้ตุิสายการผลิตไปตัง้แตปี่ 2547แล้ว อีกทัง้
ยงัพบว่า มีนโยบายท่ีก ากับควบคมุตนเองของกลุ่มผลประโยชน์ทางกษาปณ์วิทยา ได้แก่ การส่ง
เหรียญไปตรวจสอบ ซึ่งพบว่าคนส่วนใหญ่จะตรวจสอบเพ่ือแยกประเภทว่าเป็นเหรียญประเภท 
MTO จริงหรือเหรียญปลอมเพ่ือเพิ่มมลูคา่ซึง่เหรียญ MTO นิยมกนัมากในนกัสะสมบางกลุม่และมี
ราคาสูงจึงต้องส่งตรวจสอบโดยบริษัทรับประเมินแท้ปลอมซึ่งมีสองค่ายคือ สถาบนั NGC หรือ 
PCGS 

ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของนโยบายละมาตรการแก้ไขปัญหาการปลอม
แปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกในเชิงพาณิชย์แต่ละรูปแบบแล้ว พบว่าเหรียญปลอมแต่
ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปและตวันโยบายนัน้ มีดีและชดัเจนในการป้องกัน
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนอยู่แล้วเพียงแต่เหรียญประเภทอ่ืนยังไม่สามารถบังคบัใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิผลเท่าท่ีควรเพราะผู้บังคบัใช้กฎหมายไม่มีความรู้เร่ืองเหรียญท าให้หาช่องทางเอาผิด
ไมไ่ด้และคิดว่าไมส่ามารถเอาผิดได้ จงึเป็นปัญหาท่ีปรากฏขึน้และผลการวิเคราะห์ออกมาตาม ใน
การสรุปผลวิเคราะห์นโยบายและมาตรการท่ีแก้ไขปัญหามาตรการในการแก้ไขปัญหาการปลอม
แปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึในเชิงพาณิชย์ 
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5.2 อภปิรายผล 
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของนโยบายในครัง้นี ้มุ่งเน้นการวิเคราะห์ 2 ประเด็นหลกั

คือ การวิเคราะห์เนือ้หานโยบาย (Analysis of Policy Content) เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างของ
เนือ้หานโยบายว่ามีความรัดกมุหรือไม่และสามารถน าไปปฏิบตัิจริงได้มากน้อยแคไ่หน สะท้อนให้
เห็นความสามารถในการแก้ปัญหาได้จริง เพราะปัญหาท่ีได้ถกูพิจารณาให้ถือเป็นนโยบายเพ่ือใช้
ในการแก้ไข มีความซบัซ้อนและความยากต่างกนั จึงต้องมีการวิเคราะห์ว่า หากแก้ไขปัญหาด้วย
นโยบายนี ้ปัญหาท่ีปรากฏจะสิน้สุดลงอย่างถาวรหรือไม่ เพ่ือให้เห็นการก าหนดนโยบายของ
ภาครัฐท่ีเป็นไปตามหลกัความประหยดัและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรเพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณะ 
อีกทัง้ต้องเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียและสงัคมโดยรวม รวมทัง้การวิเคราะห์การน า
นโยบายไปปฏิบัติ (Analysis of Policy Implementation) เป็นการวิเคราะห์ความสามารถของ
นโยบายในการตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเม่ือมีการน าไปปฏิบตัิจริง ทัง้นี ้
เม่ือพิจารณาจากนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ี
ระลึกในเชิงพาณิชย์ ทัง้ในส่วนของนโยบายท่ีก ากับควบคมุโดยรัฐ และนโยบายท่ีก ากับควบคุม
โดยหน่วยงานท่ีไม่ใช่รัฐ เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ี
ระลกึในเชิงพาณิชย์ทัง้ 4 ประเภท พบวา่มีประเดน็ท่ีนา่สนใจ ดงันี ้

(1)  นโยบายที่ก ากับควบคุมโดยรัฐ 
พบว่า มาตรการทางกฎหมายมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน แตอ่าจ

ยังไม่ครอบคลุมรูปแบบการปลอมแปลงท่ีมีลักษณะท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบัน  โดยจากผลการ
วิเคราะห์การน านโยบายประเภทมาตรการทางกฎหมายไปปฏิบตัิพบว่า สามารถบงัคบัใช้ได้จริง 
ยงัไมส่ามารถบงัคบัใช้กฎหมายได้ครอบคลมุในบางสถานการณ์ปัญหา เน่ืองมาจากความสามารถ
ของผู้ น านโยบายไปปฏิบัติมีจ ากัดเน่ืองจากผู้ บังคับใช้กฎหมายส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ทาง
กษาปณ์วิทยา ส่งผลให้ไม่สามารถน านโยบายไปบงัคบัใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทัง้ระบบและ
กระบวนการท างานไม่เอือ้อ านวย  ท าให้ต้องไปใช้กฎหมายฉ้อโกงแทน ซึ่งมีความยุ่งยากทาง
กระบวนการยตุธิรรม ลกัษณะดงักลา่วสะท้อนให้เห็นข้อจ ากดัของมาตรการทางกฎหมายท่ีอาจยงั
ไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้ไม่สามารถใช้
มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาบางลกัษณะได้อย่างมีประสิทธิผลเท่าท่ีควร อีกทัง้การ
เกิดระบบอปุถมัภ์ในกระบวนการด าเนินงาน และความหละหลวมของระบบราชการ ถือเป็นปัจจยั
ท่ีส าคญัท่ีเป็นอุปสรรคตอ่การด าเนินงาน แตอ่ย่างไรก็ตาม แม้ว่ายงัมีข้อจ ากัดในการน ามาตรการ
ทางกฎหมายไปบงัคบัใช้ดงักล่าว แต่พบว่ามีค าพิพากษาท่ีลงเอยด้วยการลงโทษด้วยกฎหมาย
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ดงัท่ีกล่าวมาแล้วหลายคดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบงัคบัใช้ได้จริงของมาตรการ
ทางกฎหมายโดยรวม  

สว่นมาตรการทางกฎหมายท่ีมีความชดัเจนในตวั อาทิ พระราชบญัญัติเงินตรา พ.ศ. 
2501 ท่ีมี เป้าประสงค์ชัดเจนในการเอาผิดผู้ ปลอมแปลงเงินตรา ทัง้ยังครอบคลุมเงินตรา
ต่างประเทศด้วย ถึงแม้ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนจะเส่ือมถอยไปแล้วแต่
การปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกท่ียังใช้ช าระหนีไ้ด้ตามกฎหมายของต่างประเทศ ยัง
สามารถเอาผิดได้ทางนิตินยั เสียแต่กฎหมายไม่ครอบคลุมถึงเหรียญกษาปณ์ท่ีถูกยกเลิกการใช้
งานแล้วและเหรียญท่ีระลึก ส่วนเหรียญท่ีระลึกยากจะตีความว่าผิด มาตรา 112 หรือดวงตรา
แสตมป์และตัว๋ สง่ผลให้เป็นไปตามดลุยพินิจของพนกังานสอบสวนท่ีสง่ส านวนฟ้องตอ่อยัการ โดย
ยงัไม่พบกรณีศกึษาการน ากฎหมายตวัดงักลา่วมาใช้จริงเป็นเพียงการอนมุานของผู้ทรงคณุวฒุิใน
วงการกษาปณ์วิทยาเท่านัน้ ทัง้นีก้ารท่ีไม่บงัคับใช้กฎหมาย มาตรา 112 สามารถสะท้อนได้ว่า
กฎหมายความผิดเก่ียวกับการปลอมแปลง หมวดดวงตราแสตมป์และตัว๋คง สามารถน ามาใช้
ครอบคลมุสถานการณ์ปัญหาได้อยา่งรัดกมุแล้ว 

ส่วนมาตรการทางด้านบริหาร พบว่า มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล ทัง้เชิงรุกและเชิงรับ  รวมทัง้ยังมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตเหรียญเพ่ือปอ้งกนัการปลอมแปลง แตม่าตรการทางการบริหารดงักลา่วมี
ลกัษณะของนโยบายเชิงรับเป็นหลกั ซึ่งเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหตเุพียงเพ่ือไม่ให้คนตก
เป็นเหย่ือแต่ไม่สะท้อนให้เห็นมาตรการเชิงรุกท่ีมุ่งเน้นการปอ้งกัน หรือปราบปรามผู้กระท าผิดได้
อยา่งชดัเจน 
 

(2)  นโยบายที่ก ากับควบคุมตนเองของกลุ่มผลประโยชน์ทางกษาปณ์วิทยา 
นโยบายท่ีก ากับควบคุมตนเองของกลุ่มผลประโยชน์ทางกษาปณ์วิทยา ท่ีถูก

ก าหนดให้น ามาใช้แก้ไขปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลึกในเชิงพาณิชย์
ในปัจจบุนั คือ การสนบัสนนุสง่เหรียญไปตรวจสอบโดยสถาบนั NGC หรือ PCGS ซึ่งแม้ว่าจะเป็น
มาตรการท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงแต่หากพิจารณาถึงผลลัพธ์ท่ีได้ นับว่าเป็นแนวทางท่ีก่อให้เกิดความ
คุ้มคา่ และมีประสิทธิผล โดยการส่งตรวจสอบถ้าเหรียญปลอมผา่นการตรวจสอบสามารถเรียกเงิน
จากบริษัทรับตรวจสอบประเมินเหรียญได้ตามราคาตลาดจริงของเหรียญแท้รุ่นนัน้ แต่ถ้าเหรียญ
ปลอมไม่ผ่านการตรวจสอบก็สามารถน าไปเบิกความตอ่ศาลเพ่ือฟ้องร้องได้เพ่ือให้ศาลเช่ือว่าเป็น
ของปลอม แนวทางดงักล่าวท าให้ลดขัน้ตอนท่ียุ่งยากทางกระบวนการยตุิธรรม จึงอาจกล่าวได้ว่า 
แม้ว่ามาตรการดงักล่าวจะมีคา่ใช้จ่ายสงู แตส่ามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเอาผิดทางอ้อมแก่ผู้
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ปลอมแปลงหรือน าเหรียญมาหลอกจ าหน่ายได้ โดยลดขัน้ตอนการพิสูจน์เหรียญแท้ปลอมได้ใน
ทางอ้อม และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบงัคบัใช้กฎหมายฉ้อโกงให้สามารถบงัคบัใช้ได้
อย่างจริงจังมากขึน้ เน่ืองจากกฎหมายฉ้อโกงไม่ได้มีเป้าประสงค์ชัดเจนในการเอาผิดผู้ ปลอม
แปลงเหรียญประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 และประเภทท่ี 4 เพียงแต่ก าหนดรายละเอียดแบบกว้าง 
และให้การน ามาบงัคบัใช้เป็นไปตามดลุยพินิจของพนักงานสอบสวนในการส่งฟ้องและต้องแจ้ง
ความร้องทุกข์ ซึ่งมาตรการในการส่งเหรียญไปตรวจสอบช่วยลดขัน้ตอนในการสืบพยานและเบิก
ความต่อศาลว่าเหรียญปลอมจริงได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะการด าเนินการสืบพยานส่วนใหญ่
มกัจะพบปัญหาจากเหรียญท่ีระลึกและเหรียญดดัแปลงท่ีหาช่องทางเอาผิดยากและท าให้ต้อง
ฟ้องร้องฐานฉ้อโกงมาใช้แทน อันเป็นหารเพิ่มความยุ่งยากในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งไม่
สอดคล้องกับหลักการนโยบายสาธารณะท่ีดีเพราะไม่ได้ลดขัน้ตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความ
จ าเป็นและมีขัน้ตอนท่ียุ่งยาก และอาจส่งผลให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายนัน้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล  

อย่างไรก็ดี ในทัศนะของผู้ วิจัยเห็นว่า นโยบายและมาตรการแก้ปัญหาการปลอม
แปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ีระลกึในเชิงพาณิชย์ท่ีมีในปัจจบุนัเป็นลกัษณะมุง่เน้นการแก้ไข
ปัญหาการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเป็นหลกั แต่มิได้มุ่งเน้นไปสู่การแก้ปัญหาการ
ปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ประเภทท่ี 2 และประเภทท่ี 3 ท่ีชดัเจน ยกเว้นในกรณีท่ีมีสถานการณ์
ปัญหาท่ีโดดเด่นขึน้มาในบางช่วงเวลา ดงัทีเกิดขึน้ตอนการเสด็จสวรรคตของรัชกาลท่ี 9 ท่ีท าให้
เกิดสถานการณ์ความรุนแรงของการปลอมแปลงเหรียญท่ีระลึกอย่างหนักจนมีการบังคับใช้
กฎหมายดวงตราแสตมป์และตัว๋ โดยถือเป็นความผิดต่อแผ่นดินสามารถจบักุมได้ทนัที ทัง้นี ้การ
สนับสนุนและผลักดันให้มีนโยบายหรือมาตรการแก้ไขปัญหาในรูปแบบของนโยบายท่ีก ากับ
ควบคุมโดยหน่วยงานท่ีไม่ใช่รัฐ คือ องค์กรท่ีเป็นตวัแทนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น สมาคมเหรียญ
กษาปณ์แห่งประเทศไทย โดยให้มาตรการนัน้มีความยึดโยงกับอ านาจในการบังคับใช้ได้ตาม
กฎหมาย ในลกัษณะเช่นเดียวกับพระราชบญัญัติทนายความท่ีมีสภาทนายความคมุ ดแูลวิชาชีพ
ทนายความ จะเป็นการเอือ้อ านวยให้กลุ่มผลประโยชน์เข้ามามีบทบาทช่วยในการจัดระเบียบ
สงัคมในกลุ่มนกัสะสมเหรียญและควบคมุตรวจสอบการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์และเหรียญท่ี
ระลกึในเชิงพาณิชย์ได้ดียิ่งขึน้ 



  122 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ควรสนบัสนนุและผลกัดนัให้มีมาตรการในการก ากบัควบคมุตนเองของกลุ่มผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยการเปิดโอกาสให้มีพระราชบัญญัติส าหรับองค์กรในการควบคุมของสะสม
โดยเฉพาะ ลักษณะใกล้เคียงกับพระราชบญัญัติทนายความทีมีสภาทนายความควบคุมก ากับ 
เน่ืองจากกฎหมายไม่ครอบคลุมและไม่สามารถเอาผิดกับบุคคลท่ีปลอมแปลงเงินได้ ซึ่งต้อง
ปรับปรุงทัง้ตวักฎหมายและผู้บงัคบัใช้กฎหมาย แตเ่น่ืองจากบคุคลทัว่ไปไมส่ามารถออกกฎหมาย
ได้ จึงต้องให้รัฐบาล ซึ่งมีหน้าท่ีเป็นผู้ออกกฎหมายมาออกกฎข้อบงัคบัจึงต้องอาศยัการจดัการโดย
นโยบายเชิงรับโดยกลุ่มผลประโยชน์เน่ืองด้วยความยุ่งยากทางกระบวนการยุติธรรมจึงอาจให้ 
กรมธนารักษ์อาจมีการขึน้บญัชีเหรียญท่ีระลึกท่ีได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายโดยผู้ผลิตเหรียญ
อาจน าเอาเหรียญท่ีว่าจ้างจากโรงกษาปณ์หรือได้รับการรับรองจากสมาคมเหรียญท่ีระลึกแห่ง
ประเทศไทยให้ขึน้ทะเบียนได้อาจมาในรูปแบบกฎกระทรวงมาในรูปแบบเป็นกฎกระทรวงย่อยใน
พระราชบัญญัติเงินตรา 2501 คล้ายๆการขึน้ทะเบียนสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้ มครอง ใน 
พระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งสัตว์ป่าเหล่านีจ้ะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
ดงันัน้เหรียญท่ีระลึกท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนจะมีเอกสิทธ์ิคุ้มครองตามกฎหมายผู้ ใดปลอมแปลง 
ถือว่ามีความผิดและอาจได้รับโทษเท่าผู้ปลอมเงินตราหรือกึ่งหนึ่งของผู้ปลอมเงินตรา และอาจมา
ในรูปแบบคล้ายๆ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 ส าหรับเหรียญท่ีระลึกโบราณ อาจจัดอยู่ ในความคุ้มครอง ท่ีได้รับการขึน้
ทะเบียนเงินตราเก่าท่ีถูกเพิกถอนการใช้แล้วเป็น กฎหมายอนุรักษ์เงินตราโดยกรมธนารักษ์ โดย
ผู้ ใดปลอมแปลงเงินตราโบราณอาจไม่เข้าข่ายความผิด ฐานปลอมแปลงเงินตราแต่อาจผิดฐาน 
กฎหมายอนุรักษ์เงินโบราณ โดยเหรียญกษาปณ์ท่ีถูกเพิกถอนหารใช้และเงินโบราณนัน้ ถ้ามี
กฎหมายตวัดงักลา่วอาจชว่ยให้การปลอมแปลงน้อยลงเพราะยงัมีโทษทางอาญาอยู่ 

นอกจากนี ้กรมธนารักษ์ควรแบง่สนัปันสว่นพืน้ท่ีให้เป็นท่ีท าการของสมาคมและกลุ่ม
ผลประโยชน์ทางกษาปณ์วิทยา เพ่ือความเข้าถึงและประสานงานกับหน่วยงานทางเหรียญ
กษาปณ์อยา่งมีประสิทธิผลมากขึน้  

 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
(1) ควรมีมาตรการในการตรวจสอบให้เข้มงวดในการปลอมแปลงเหรียญนัน้หากผู้ ท่ี

ไม่มีความรู้หรือไมไ่ด้อยู่ในแวดวงการสะสมเหรียญนัน้ก็ยากท่ีจะทราบได้ว่าเหรียญนัน้เป็นเหรียญ
จริงหรือไม่ ทางรัฐควรมีมาตรการในการตรวจสอบให้เข้มงวดและในการเปล่ียนแปลงลักษณะ
เหรียญนัน้มองว่าเป็นสิ่งท่ีสมควรแล้ว เน่ืองจากจะเป็นการเพิ่มรายละเอียดของเหรียญให้มากขึน้
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และยากตอ่การปลอมแปลงของผู้ ท่ีไม่หวงัดีจึงจะขอเสนอใช้ระบบการท า workshop แบบสมาคม
เหรียญกษาปณ์อเมริกัน AMERICAN NUMISMATIC ASSOSIATION โดยเปิดหลักสูตรอบรม
ระยะสัน้โดยสถาบนั Florence Schook School of Numismatics 

(2) ให้ความรู้กับผู้ปฏิบตัิงานท่ีรับผิดชอบในการบงัคบัใช้กฎหมายในด้านกษาปณ์
วิทยาอาทิ เจ้าหน้าท่ีต ารวจ เน่ืองจากผู้ปฏิบตัิงานส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทางด้านกษาปณ์วิทยาจึง
ไม่มัน่ใจท่ีจะอาศยัอ านาจในการจบักุมเหรียญปลอมต่างประเทศบางกลุ่มเช่นเหรียญกษาปณ์ท่ี
ระลกึแฟนซีของตา่งประเทศทัง้ๆท่ีทางนิตนิยัสามารถเอา ผิดทางกฎหมายได้ 

 
5.3.3 ข้อเสนอส าหรับการศึกษาครัง้ต่อไป 

ในการท าวิจยัครัง้หน้าเห็นควรว่าถ้ามีข้อมูลเชิงสถิติท่ีเป็นรูปธรรมมากกว่านีค้วรมี
การท าวิจัยเชิงปริมาณขึน้มาเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาในเชิงปริมาณท่ีอยู่ในภาพกว้างขึน้และ
การศึกษาครัง้นีห้วังว่าจะเป็นสารตัง้ต้นส าหรับการท าวิจยัครัง้ต่อไปของผู้ ท่ีสนใจจะท าวิจัยเชิง
นโยบายสาธารณะในแง่มุมกษาปณ์วิทยาต่อไปในอนาคตเพ่ือให้การวิจัยได้อุดช่ องโหว่ของ
งานวิจัยชิน้นีท่ี้ผู้ วิจัยหวังว่าถ้าผู้ มีอ านาจในการก าหนดนโยบายได้อ่านงานวิจัยฉบับนีจ้ะน า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปประกาศใช้เป็นนโยบายอย่างเต็มรูปแบบและหวงัว่าจะมีผู้มาสานต่อ
งานวิจยัและรายงานความคืบหน้าในอนาคตตอ่ไป  
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้ที่ให้สัมภาษณ์ 
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รายช่ือผู้ ท่ีให้สมัภาษณ์ 

ล าดับ รายช่ือ วันในการ
สัมภาษณ์ 

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิานภาครัฐ 
1 ร้อยต ารวจเอก ธงชยั โตเจริญ 

(กองบงัคบัการต ารวจปราบปราม) 
12 มิถนุายน 2563 

2 พนัต ารวจโทสรุจิต ชะระ 
(กองบงัคบัการต ารวจปราบปราม) 

12 มิถนุายน 2563 

3 นายชาตนินัท์ จิวาลกัษณ์  
(ผู้อ านวยการฝ่ายศลิป์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์) 

15 สิงหาคม 2563 

4 นายจ านงค์ พรหมจรรย์  
(ผู้อ านวยการฝ่ายจดัการผลิตภณัฑ์ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์) 

24 กนัยายน 2563 

ผู้ให้ข้อมูลภาคเอกชน (กลุ่มผู้ค้า) 
5 นายอมฤต วิชยั 1 เมษายน 2563 
6 นางสาวเขมจิรา ถาวรนนัท์ 18 มิถนุายน 2563 
7 นางสาวอมรรัตน์  สรุะรัตน์ชยั 1เมษายน 2563 
8 นายวิฑรูย์ เอือ้ตวิงศ์ 

(C.E.O. บริษัท เอือ้เสรี คอลเลคติง้ จ ากดั) 
18 มิถนุายน 2563 

ผู้ให้ข้อมูลภาคประชาสังคม 
9 นายพฤฒิพงษ์ เชิดเกียรตกิลุ 

(นายกสมาคมเหรียญระลกึแหง่ประเทศไทย) 
10 เมษายน 2563 

10 นายแพทย์ไชยยศ พงศ์จารุสถิต 
(ท่ีปรึกษาสมาคมเหรียญระลึกแหง่ประเทศไทย) 

1 เมษายน 2563 

11 เรืออากาศเอก นิรันดร วิศษิฐ์สิน 
(ท่ีปรึกษาอาวโุสสมาคมเหรียญระลกึแหง่ประเทศไทย) 

3 เมษายน 2563 

12 นายสถาพร บญุเกต ุ
(ประธานกิตตมิศกัดิส์มาคมเหรียญระลกึแหง่ประเทศไทย) 

13 เมษายน 2563 
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รายช่ือผู้ ท่ีให้สมัภาษณ์ (ตอ่) 

ล าดับ รายช่ือ วันในการ
สัมภาษณ์ 

13 นายสราวฒุิ วรภทัรทวีโชต ิ
(อปุนายกสมาคมเหรียญระลกึแหง่ประเทศไทย) 

18 กนัยายน 2563 

14 นายนพพร กีรตบิรรหาร 
(อปุนายกสมาคมเหรียญระลกึแหง่ประเทศไทย) 

15 เมษายน 2563 

15 อาจารย์อรรณพ แก้วปทมุทิพย์ 
(อปุนายกสมาคมเหรียญกษาปณ์และเงินพดด้วง) 

18 กนัยายน 2563 

16 นายธีรัตน์รไชย กิจสมันางกรู 
(กรรมการสมาคมเหรียญกษาปณ์และเงินพดด้วง) 

18 กนัยายน 2563 

17 นายจรูญ ภทัรสิริโรจน์ 
(กรรมการสมาคมเหรียญกษาปณ์และเงินพดด้วง) 

18 กนัยายน 2563 

18 นาย สมชาย ธรรมเวช 
(ประธานชมรมคนรักษ์เหรียญ) 

18 กนัยายน 2563 

19 
 

20 
 

นายนิคม ตาใจ 
(กรรมการชมรมคนรักษ์เหรียญ) 
นายกิตติ พิทยาภรณ์ 
(กรรมการท่ีปรึกษาฝ่ายกฏหมายสมาคมเหรียญท่ีระลกึแหง่ประเทศไทย) 
 

2 เมษายน 2563 
 

3 เมษายน 2563 
 
 

รายช่ือพอ่ค้าผู้ให้ข้อมลู ในภาพประกอบท่ี 18 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

นายปิยะวฒัน์ แก่นเชือ้ 
นายนวพฒัน์ ผาสีดา 
นายอมฤต วิชยั 
นางสาวเขมจิรา ถาวรนนัท์ 
นายธรรมนนท์ พฤกษ์สมบรูณ์ 
นายนพดล งามประเสริฐ 
นายสนุทร กลุโลหะมงคล 
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ภาคผนวก 
ตารางการประเมินสภาพเหรียญ 
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1.RECEIVING COINS FOR CERTIFICATION AND GRADING 
รับเห รียญจากดีลเลอร์หรือสมาชิกเข้าระบบการรับรองและการให้คะแนน 

ประเมินสภาพ 
2. THE COIN GRADING SYSTEM ประเมินการจัดระดับสภาพเหรียญด้วย

ระบบ shelldon scale 
เหรียญจะถูกส่องและประเมินสภาพโดยgraderผู้ มีความช านาญในการตรวจสภาพ

และแยกแยะแท้ปลอมโดยใช้ระบบ shelldon scale ซึ่งเป็นท่ียอมรับในวงการกษาปณ์วิทยา โดยมี
ระดบัคะแนนดงันี ้
 
ตารางการประเมินสภาพเหรียญ Poor-AU ระดบัคะแนน 1-58 
 
ระดบั
คะแนน 

เกรดสภาพ 
Grade code(s) 

ตวัยอ่สภาพเกรด 
รายละเอียด 

1 Poor PO 

Clear enough to identify, date may be สภาพแย่
มาก ลวดลายเลอืนราง มองไมอ่อกวา่เป็นอยา่งไร.แตย่งั
พอแยกออกวา่เป็นเหรียญอะไร 

2 Fair FR สภาพแย ่ลวดลายเลอืนราง มองไมอ่อกวา่เป็นอยา่งไร 

3 About Good AG 
Readable lettering although very heavily worn. 
The date and design may be worn smooth. 

4 Good G, G4 เหรียญผา่นการใช้งานมานาน ลายสกึไปมาก แตย่งัมอง
ออกวา่เป็นเหรียญอะไร 6 Choice Good G+, G6 

8 Very Good VG, VG8 เหรียญผา่นการใช้งานมาพอสมควร ลายและตวัหนงัสอื
หายไปเหลอืโครงสร้างโดยรวม 10 Choice Very Good VG+, VG10 

12 Fine F, F12 เหรียญคอ่ยข้างสมบรูณ์ ลายสว่นท่ีสงูที่สดุสกึไปบ้าง 
 15 Choice Fine F+, F15 

20 Very Fine VF, VF20 

เหรียญใช้งานมาระยะหนึง่ ยงัคงเห็นเนือ้โลหะอยูบ้่าง 
25 Very Fine VF25 

30 Choice Very Fine Ch.VF, VF+, VF30 

35 Choice Very Fine 
Ch. VF, VF+, 

VF35 

40 
Extremely Fine/Extra 

Fine 
Ex. Fine, EF40 เหรียญผา่นการใช้งานมาบ้างแล้ว คงสภาพโลหะบางสว่น 

ลวดลายยงัคงชดัเจน 
45 

Choice Extremely 
Fine 

Ch. Ex. Fine, EF45 
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ตารางการประเมินสภาพเหรียญ Poor-AU ระดบัคะแนน 1-58 (ตอ่) 
 
ระดบั
คะแนน 

เกรดสภาพ 
Grade code(s) 

ตวัยอ่สภาพเกรด 
รายละเอียด 

50 

About 
Uncirculated/Almost 

Uncirculated 

AU, AU50 

สภาพใหม ่เห็นผิวโลหะชดัเจน ผา่นการสมัผสัหน้าเหรียญ 
คราบน า้ยาเคลอืบบลอ็กหายไปเกือบหมด 55 

Choice About 
Uncirculated 

Ch. AU, AU55 

58 
Choice About 
Uncirculated 

Ch. AU, AU58 

 

ตารางแสดงเกรดสภาพ ms หรือ คือสภาพท่ีสมบรูณ์แบบท่ีสดุ 
 
ระดบั
คะแนน 

เกรดสภาพ 
Grade code(s) 

ตวัยอ่สภาพเกรด 
รายละเอียด 

60 Mint State 60 MS60 เหรียญไมย่งัไมเ่คยถกูออกใช้ ไมม่ีลายนิว้มือ และ น า้ยา
เคลอืบบลอ็กยงัเห็นได้ชดั อาจมรีอยกระแทกจาก
กระบวนการผลติและคะแนนลดหลัน่ตามการเก็บรักษา
และสภาพรอยจากกระบวนการผลติระหวา่ง 60-70 

61 Mint State 61 MS61 

62 Mint State 62 MS62 

63 Mint State 63 MS63 

64 Mint State 64 MS64 

65 Mint State 65 MS65 

66 Mint State 66 MS66 

67 Mint State 67 MS67 

68 Mint State 68 MS68 

69 Mint State 69 MS69 

70 Mint State 70 MS70 
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3. COIN ENCAPSULATION ใส่ตลับ 
หลังผ่านการให้คะแนนโดยgraderแล้วเหรียญจะถูกห่อหุ้ มด้วยตลับแล้วขัน้ตอน

ตอ่ไปในบริการคดัเกรดและรับรองเหรียญของ NGC คือส่งคืนเหรียญทัง้หมดให้กบัแผนกคดัเกรด
เพ่ือตรวจสอบขัน้สุดท้าย ผู้ เช่ียวชาญในด้านการตรวจสอบคณุภาพตรวจสอบเหรียญท่ีห่อหุ้มแต่
ละเหรียญเพ่ือให้แน่ใจว่าเกรดและข้อมูลอธิบายท่ีมาพร้อมกันนัน้ถูกต้องบนฉลากครบถ้วนแล้ว
หรือไม ่เม่ือตรวจสอบเหรียญทัง้หมดแล้วจะสง่ไปยงัฝ่ายจดัสง่ของเราเพ่ือบรรจหีุบหอ่ เช่นเดียวกบั
ในทุกขัน้ตอนของบริการคดัเกรดและรับรองเหรียญของ NGC จะมีการนบัเหรียญและตรวจสอบ
ฉลากก ากบัเพ่ือให้แนใ่จวา่ไมมี่ข้อผิดพลาดเกิดขึน้ สว่นข้อมลูบนฉลากมีรายละเอียดคร่าวๆดงันี  ้
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายชยักร ปัณฑรุอมัพร 
วัน เดือน ปี เกิด 26 มีนาคม 2538 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา ประถมศกึษา และ มธัยมศกึษา   

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
ปริญญาตรี  
ศลิปศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา ประวตัศิาสตร์   
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาควิชาประวตัิศาสตร์ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 67/4 สขุมุวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110   
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