เหรียญกษาปณหมุนเวียน

ในรัชกาลป5จจุบัน กรมธนารักษ/ไดผลิตเหรียญกษาปณ/หมุนเวียน
ออกใชในระบบเศรษฐกิจเริ่มตั้งแต พ.ศ.2493
พ
เป1นตนมา ซึ่งมีหลากรุน
หลายแบบ โดยไดปรับเปลี่ยนรูปลักษณะ ลวดลาย อัตราสวนผสม
ราสวน และ
กรรมวิธีการผลิตเรื่อยมา เพื่อใหสามารถผลิตเหรียญกษาปณ/ไดใน
ปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของประชาชน ตลอดจนมีขนาด
น้ําหนักเหมาะสม สะดวกตอการพกพา การใชสอยและยากตอการ
ปลอมแปลการปรับเปลี่ยนรูปลักษณะ อัตราสวนผสม ตลอดจนน้ําหนัก
และขนาดของเหรียญกษาปณ/หมุนเวียนที
ยนที่ผานมาเป1นการปรับเปลี่ยน
เป1นครั้งคราวและเป1 นบางราคาเทานั้น จนกระทั่งใน พ.ศ.
พ 2530
กรมธนารักษ/ไ ดปรับปรุงการผลิตเหรียญกษาปณ/หมุนเวียนทั้งระบบ
พรอมกันทุกชนิดราคา โดยเริ่มทยอยผลิตออกใชหมุนเวียนไดบางเป1น
บางราคา และสามารถผลิตไดครบทุกชนิดราคาตั้งแตป< พ.ศ. 2531
เป1นตนมา รวมทั้งไดผลิตเหรียญกษาปณ/หมุนเวียนชนิดราคา 10 บาท
ขึ้นเป1นครั้งแรกดวย เหรียญกษาปณ/หมุนเวียนชุดปรับปรุงใหมซึ่ง
ประกอบดวย ชนิดราคา 10 บาท 5 บาท 1 บาท 50 สตางค/ 25
สตางค/ 10 สตางค/ 5 สตางค/ และ 1 สตางค/ รวมทั้งสิ้น 8 ชนิดราคา
กรมธนารักษ/ไดผลิตขึ้นทุกป< โดยเปลี่ยนป< พ.ศ. บนเหรียญตามป<ที่ผลิต
ลวดลายบนเหรียญกษาปณ/หมุนเวียนชุดป5จจุบัน เป1นลวดลายที่
แสดงถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย/ โดยดานหนาเป1น
พระบรมรู ป พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยู หั ว เพื่ อ แสดงถึ ง สถาบั น
พระมหากษัตริย/ มีคําวา " ประเทศไทย " เพื่อแสดงถึงสถาบันชาติ และ
ดานหลังเป1นรูปวัดเพื่อแสดงถึงสถาบันศาสนา โดยเหรียญแตละชนิด
ราคาจะมีวัดสําคัญ ๆ แตกตางกันไป
ชนินิดราคา 10 บาท
•

เป1นรูปพระปรางค/วัดอรุณราชวราราม เป1นวัดที่สรางมาแตครั้ง
สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหบูรณะวัดครั้งใหญ และ
พระราชทานนาม" วัดอรุณราชวราราม" 10 บาท

ชนิดราคา 5 บาท
•

เป1นรูปพระอุโบสถวัดเบญจมพิตรดุสิตวนาราม ซึ่งเดิมเป1นวัด
โบราณ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯใหสรางพระอุ
างพระอุโบสถและถาวรวัตถุอื่น ๆ
เพิ่มขึ้นและพระราชทานนาม " วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม"
วนาราม
5 บาท

ชนิดราคา 1 บาท
•

เป1 น รู ป พระศรี รั ต นเจดี ย/
วั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม
พระบาทสมเด็จ พระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ ใหสรางเมื่อ พ.ศ. 2398 โดยสรางตามรูปแบบของพระ
มหาเจดีย/ในวัดพระศรีสรรเพชญ/ พระนครศรีอยุธยา 1 บาท

ชนิดราคา 50 สตางค
•

เป1นรูปพระเจดีย/วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม สราง
สรา
ขึ้นในป< พ.ศ. 1929 ไดรับพระบรมราชานุญาตใหยกฐานะวัด
เป1นอารามหลวงตั้งแต วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
พ 2506 50
สตางค/

ชนิดราคา 25 สตางค
•

เป1นรูปพระบรมธาตุเจดีย/ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช สันนิษฐานวานาจะสรางขึ้นราวพุทธศตวรรษที่
18 ตามแบบเจดีย/ลังกา 25 สตางค/

ชนิดราคา 10 สตางค
•

เป1นรูปพระเจดีย/วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร ไมปรากฏ
ประวัติการสรางที่แนชัด ไดรับการขึ้นทะเบียนเป1นโบราณสถาน
แหงชาติตั้งแต พ.ศ. 2478 10 สตางค/

ชนิดราคา 5 สตางค
•

เป1นรูปพระปฐมเจดีย/ จังหวัดนครปฐม ไดรับการบูรณะปฏิสังขรณ/
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว แตยังไมแลวเสร็จก็
เสด็จสวรรคตกอน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหดําเนินการตอจนสําเร็จ 5 สตางค/

ชนิดราคา 1 สตางค
•

•

•

เป1นรูปพระเจดีย/วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน สรางขึ้น
ประมาณ พ.ศ.
พ 1440 ในสมัยพระเจาติโลกราชแหงอาณาจักร
ลานนา โปรดใหสรางพระบรมธาตุใหสูงขึ้นและปรับเปลี่ยนลักษณะ
องค/พระธาตุเป1นเจดีย/แบบลังกา 1 สตางค/
ป< พ.ศ.
พ 2548 กระทรวงการคลังไดอนุมัติใหกรมธนารักษ/ออกใช
เหรียญกษาปณ/หมุนเวียน ชนิดราคา 2 บาท เพิ่มขึ้นอีก 1 ชนิด
ราคา เป1 น รู ป พระบรมบรรพต วั ด สระเกศราชวรมหาวิ ห าร
กรุงเทพมหานคร
ป< พ.ศ.
พ 2551 กระทรวงการคลังไดอนุมัติติใหกรมธนารักษ/ออกใช
เหรียญกษาปณ/หมุ นเวียน เนื่องจากในป5จ จุบันราคาโลหะใน
ตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นเป1นใหโลหะที่ใชผลิตเหรียญกษาปณ/หลายชนิด
ราคามีมูลคาสูงกวาราคาหนาเหรียญ จําเป1นตองปรับปรุงลักษณะ
ของเหรียญกษาปณ/เพื่อใหคาใชจายในการจัดทําเหรียญกษาปณ/มี
ความเหม
ความเหมาะสม
จึงไดจัดทําเหรียญกษาปณ/ออกใชหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจดังนี้ เหรียญกษาปณ/โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง)
ชนิดราคา 10 บาท เหรียญกษาปณ/โ ลหะสีขาว (ทองแดงผสม
นิกเกิล) เคลือบไสทองแดง ชนิดราคา 5 บาท เหรียญกษาปณ/โลหะ
สีทอง (ทองแดงผสมนิกเกิลและอลูมิเนียม) ชนิดราคา 2 บาท
เหรียญกษาปณ/โลหะสีขาว (ไสเหล็
ไสเหล็กชุมนิกเกิล) ชนิดราคา 1 บาท
เหรียญกษาปณ/โลหะสีแดง (ไสเหล็
ไสเหล็กชุบทองแดง)
ทองแดง ชนิดราคา 50
สตางค/ เหรี ย ญกษาปณ/โ ลหะสีแ ดง (ไสเหล็
ไสเหล็ กชุ บทองแดง)
ทองแดง ชนิ ด
ราคา 25 สตางค/ เหรียญกษาปณ/โลหะสีขาว (อลูมิเนียม) ชนิด
ราคา 10 สตางค/ 5 สตางค/ 1 สตางค/

