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“เงิน” เป็นสิ่งที่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของ

มนุษย์แทบทุกคนและมีความจ�าเป็นต่อมนุษย์หลายๆ 

คน แต่จะมีสักก่ีคนที่รู้ความเป็นมาของ “เงิน” ท่ีใช้

ในดินแดนไทย

ในอดีตชนชาติไทได้ใช้ระบบช่ังน�้าหนักในการจัด

ท�าเงินตราของตนเอง ที่เรียกว่า “เงินพดด้วง” มูลค่า

ของเงินพดด้วงจึงเท่ากับน�้าหนักของโลหะเงินที่ใช้ท�า 

ระบบการช่ังของชนชาติไทในอดีต มีทั้งส้ิน 11 หน่วย 

แต่หน่วยชั่งน�้าหนักที่น�ามาใช้ในการผลิตเงินพดด้วงมี

เพียง 5 หน่วย คือ ไพ เฟื้อง สลึง บาท และต�าลึง

การผลิตเงินตราตามหน่วยช่ังน�้าหนัก เริ่มท�า

ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย จนกระทั่งมีการเปลี่ยนไปใช้

เหรียญกษาปณ์ การที่คนไทยเรียกเงินตราของตนเอง

ว่า “เงิน” หรือ “เงินตรา” เน่ืองจากในอดีต นิยมใช้

โลหะเงินเพียงชนิดเดียวในการผลิตเงินพดด้วง

การผลิตเงินพดด้วง ท�าโดยการตัดโลหะเงินเป็น

ชิ้นเล็กๆ ชั่งให้ได้ตามน�้าหนักแล้วจึงน�าไปหลอม เมื่อ

โลหะละลายดีแล้วจึงน�าไปเทในเบ้าไม้ที่แช่ในน�้า แล้ว

น�ามาท�าให้งอโดยตอกแบ่งครึ่งด้วยสิ่วสองคม แล้วทุบ

ปลายท้ังสองข้างให้ขดมีลักษณะคล้ายตัวด้วง เมื่อเข้า

รูปแล้วน�าไปวางบนทั่งเหล็กหรือกระดูกขาช้างเพื่อตอก

ประทับตราประจ�าแผ่นดินและตราประจ�ารัชกาล โดย

ทั่วไปจะตอกตราของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นตราประจ�า

รัชกาลที่ด้านหน้า และตอกตราสัญลักษณ์แห่งอ�านาจ

ในฐานะที่ทรงเป็นสมมติเทพ ได้แก่ ตราจักร ไว้ด้าน

บน

ต่อมาในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว หลังจากการค้าเริ่มเฟื่องฟูขึ้น ท�าให้มีความ

ต้องการใช้เงินพดด้วงมากขึ้น แต่การผลิตเงินพดด้วงใช้

แรงงานคนในการผลิตอย่างเดียว ท�าให้ไม่สามารถผลิต

ได้ทันความต้องการ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สั่งซื้อเครื่องผลิต

เหรียญกษาปณ์ แต่ยังอนุญาตให้ใช้เงินพดด้วงต่อไปจน

กระท่ังในสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีประกาศ

ยกเลิกการใช้เงินพดด้วงเป็นเงินตราช�าระหนี้ ในวันที่ 

20 ตุลาคม พ.ศ.2447 และใช้ระบบเหรียญกษาปณ์

เป็นเงินตราประเทศ

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ยังคงใช้เหรียญกษาปณ์ด้วยตามระบบน�้าหนัก และได้

มีการเพิ่มหน่วยเงินตราขึ้นอีก 7 หน่วย ต่อมาในสมัย

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้

โปรดเกล้าฯ ให้น�าระบบเงินตราเป็นระบบทศนิยมมา

ใช้ เนื่องจากมีการติดต่อการค้าขายกับชาวต่างชาติมาก

ขึ้น ท�าให้ระบบระบบเงินเดิมที่คิดค�านวณได้ช้าและไม่

สะดวกในการใช้

 เงินพดด้วง 
 ลลิตา อัศวสกุลฤชา
 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

     
   

 ค�าว่า “เงิน” ที่ใครหลายๆ คนคุ้น

ชิน กว่าจะมาเป็นเงินที่เราใช้ในปัจจุบัน

นั้นมีความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลง

ไปตามแต่ความเหมาะสมในแต่ละช่วง

เวลาและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้

อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดของ

ผู้ใช้ “เงิน” ที่อาจมอง “เงิน” แตกต่าง

จาก “เงิน” ในอดีต

เอกสารอ้างอิง

นวรัตน์ เลขะกุล. เบี้ย บาท กษาปณ ์แบงค ์. 

กรุ ง เทพฯ:สำ านักพิมพ์สารคดี , 

2552.
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“ถ้าเราปล่อยให้ล�าแสงผ่าน

เข้าไปทางรูเล็กๆ ในห้องมืด ถือ

กระดาษขาวให ้ห ่างจากรู ้ รับแสง

ประมาณ 15 เซนติเมตร จะปรากฏ

ภาพหัวกลับท่ีไม่ค่อยชัดเจนนักบน

กระดาษ” นี้คือหลักการแรกของ

กล้อง ซึ่งบันทึกเมื่อ 400 ปีก่อน

คริสต ์กาล โดยอริสโตเติล นัก

ปรัชญาชาวกรีก ต่อมามีการใช้หลัก

การนี้ในการประดิษฐ์ “กล้องออบคิว 

รา” หรือท่ีคนไทยรู้จักในนาม “กล้อง

รูเข็ม” ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญในการ

ประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปในเวลาต่อมา

 กล้อง  
ภาพถ่าย 

 และการถ่ายภาพ
เดชาภิวัชร์ นพมิตร

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ในปี ค.ศ. 1939 ได้มีการผลิตกล้องส่วน

บุคคลเพื่อจ�าหน่ายรุ ่นแรกของโลก คือ Daguerro-

type จ�าหน่ายในราคา 50 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อมาใน

ปีค.ศ. 1900 โกดักได้ผลิตกล้อง Brownie จ�าหน่าย 

ในราคาเพียง 1 ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งมีช่องมองภาพและ

สามารถโหลดฟิล์มได้ ท�าให้กล้องรุ่นนี้ได้รับความนิยม

เป็นอย่างมาก การพัฒนากล้องถ่ายภาพตลอด 200 

ปีที่ผ่านมา ท�าให้มีกล้องหลากหลายประเภทไม่ว่าจะ

เป็น กล้องบ๊อกซ์ กล้องพับ กล้องเลนส์คู่ กล้องเลนส์

เดียว กล้องวิวไฟเดอร์ กล้องนักสืบ กล้องโพลารอยด์ 

กล้องถ่ายรูปทางน�้า กล้องพาโนราม่า และกล้อง 

ดิจิตอล ซึ่งมีการใช้ CCD มาช่วยในการบันทึกภาพ 

ท�าให้การถ่ายภาพเป็นเรื่องง่ายและมีความสะดวก

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งในปัจจุบัน ได้มีการผลิต

กล้องออกมามากมายหลายยี่ห้อ โดยผู้ประกอบการจะ

ผลิตกล้องออกมาให้มีลักษณะใช้งานง่าย รวดเร็ว และ

ไม่ต้องมีความรู้ความช�านาญมากก็สามารถถ่ายภาพที่

สวยงามและมีคุณภาพได้

ส�าหรับวิวัฒนาการการถ่ายภาพในประเทศไทย

นั้น ครั้งแรกปรากฏในหนังสือสยามประเภท ฉบับวัน

ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 

2444 กล ่าวว ่ า 

พระยาไทรบุรีได้

ส ่ งรูปพระนาง

เจ ้ าวิ คตอเ รีย 

(ซึ่งสมัย

นั้นคนไทยเรียกว่ารูปเจ้า วิลาด) มาถวายพระบาท

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แต่พระองค์

ไม่ทรงเชื่อว่าเป็นภาพถ่าย แต่ทรงเห็นว่าเป็นรูปเขียน

อย่างแต่ก่อน จึงถูกน�าไปไว้ที่ท้องพระโรงพระที่นั่ง 

อมรินทรวินิจฉัย ถือกันว่ารูปภาพนี้เป็นรูปถ่ายรูป

แรกในประเทศไทย ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จอห์น ทอมป์สัน 

ได้น�ากล้องมาบันทึกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย 

รวมถึงภาพในพระราชพิธีโสกันต์ของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วย และเมื่อ

ครั้นพระองค์เสด็จฯ ประพาสยุโรป จอห์น ทอมป์สัน 

ได้ถวายรูปนี้แด่พระองค์ด้วย

ส่วนช่างถ่ายภาพชาวไทยคนแรก คือ พระยา

กระสาปน์กิจโกศล หรือ นายโหมด ต้นตระกูล อมาต- 

ยกุล ซึ่งบทความ Photography in Siam ในหนังสือ

ชื่อ Philadelphia Photographer ซ่ึงตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.

2408 กล่าวถึง พระยากระสาปน์กิจโกศล ว่า “เมื่อ

พระนางวิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ ส่งอุปกรณ์รูป

ถ่ายครบชุดมาถวายรัชกาลที่ 4 พระวิสูตรโยธามาตย์ 

(บรรดาศักดิ์เดิมของพระยากระสาปน์กิจโกศล) ผู ้

ซึ่งไม่รู ้ภาษาอังกฤษเลย ได้ขอให้ผู้อ่ืนช่วยแปลคู่มือ

พร้อมกับค�าแนะน�าจากชาวต่างชาติในคณะทูตรัสเซีย

ก็สามารถถ่ายรูปโดยใช้กล ้องถ ่ายรูปนี้ได ้ส�าเร็จ” 

และช่างภาพที่มีผลงานเก็บรักษาในหอสมุดแห่งชาติ

จ�านวนมากจนถึงปัจจุบันนี้คือ คือหลวงอัคนีนฤมิตร 

(ขุนสุนทรสาทิสลักษณ์) หรือ นายจิตร ซึ่งมีผลงาน

ภาพถ่ายบุคคล สถานที่และเหตุการณ์ต่างๆ

ที่ต ้องใช้ฝีมือ

แ ล ะ ค ว า ม

ประณีตมาก 

เ พ ร า ะ มี

กรรมวิธีท�าให้

เกิดลวดลายบน

ผิวภาชนะที่มีความ

ซับซ้อนและต้องใช้ฝีมือในทุกขั้น

ตอน วัสดุที่น�ามาใช้เป็นของมีค่า เช่น เงิน และ

ทอง เครื่องถมจึงถือเป็นของสูงศักดิ์ ที่ใช้เป็นเครื่องราชูปโภค และ

เครื่องราชบรรณาการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ตั้งแต่ในอดีตจนถึง

ปัจจุบัน อาทิ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ 

พระราชทานเครื่องถม ถวายแด่สมเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่ง 

อังกฤษ และจนบัดนี้ ยังตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระราชวังบัคก้ิง

แฮม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน พระราชทาน

เครื่องถม แด่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร 

แด่ประธานาธิบดีไอเซนฮาวแห่งสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรง

เลือกหีบบุหรี่ถมทอง และตลับแป้งถมทอง พระราชทานแก่แพทย์และ

นางพยาบาลท้ัง ๔ ที่ร่วมถวายการประสูติ และอภิบาลพระองค์ท่าน 

ณ เมื่องบอสตัน

 เชี่ยนหมากถมทองจึงถือได้ว ่าเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่

แสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างและความคิดในการประดิษฐ์สร้างสรรค์ของ

บรรพบุรุษไทยได้เป็นอย่างดี แม้ว่าวัฒนธรรมการกินหมากได้เสื่อม

คลายไปตามยุคตามสมัย แต่ในปัจจุบันก็ยังคงมีเชี่ยนหมากเป็นส่วน

ประกอบ โดยใช้เป็นเคร่ืองราชูปโภคของพระมหากษัตริย์หรือเป็น

เครื่องประกอบชั้นยศของพระบรมวงศานุวงศ์หรือเครื่องประกอบ

สมณศักดิ์ของพระเถระช้ันผู้ใหญ่ ตามประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอด

กันมา




