
ปีที่: 45 ฉบับที่: 16362
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ - ต่างประเทศ

หน้า: 8(กลาง)

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ปี'66ผลิตเหรียญลด-พร้อมเพย์ฮอต

รหัสข่าว: C-221228038062(27 ธ.ค. 65/07:24) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 9.35 Ad Value: 11,220 PRValue : 33,660 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



Web Site กรุงเทพธุรกิจ 

27 ธ.ค. 2565 เวลา 10:04 น. 

ธนารักษเผยยอดผลิตเหรียญกษาปณทยอยลดลงผลจากประเทศเขาสูสังคมไรเงินสด 
 ธนารักษเผย ยอดผลิตเหรียญกษาปณทยอยลดลงผลจากประเทศไดเขาสูสังคมไรเงินสด โดยปงบ 66 มีแผนผลิตเหรียญ

กษาปณลดลงประมาณ 1 พันลานเหรียญ ลดลง 600 ลานเหรียญจากป 65 

 
  

 นายจําเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษเปดเผยวา ขณะนี้ จํานวนเหรียญกษาปณหมุนเวียนท่ีผลิตข้ึนใหมเพ่ือเติมเขาสู

ระบบการเงินของประเทศไดปรับลดลงอยางมีนัยยะสําคัญ ซ่ึงเปนผลจากการที่ประเทศเขาสูสังคมไรเงินสดในชวงท่ีผานมา 

 ท้ังนี้ จํานวนเหรียญกษาปณหมุนเวียนท่ีผลิตข้ึนใหม ในปงบประมาณ 2566 ท่ีเริ่มตั้งแต 1 ต.ค.นี้ กรมฯไดกําหนดเปาหมาย

การผลิตไวท่ี 1,070 ลานเหรียญ ซ่ึงลดลงเมื่อเทียบกับป 2565 ท่ีมีการผลิตที่ 1,600 ลานเหรียญ และคาดวา ในอนาคต จํานวน

เหรียญผลิตใหมท่ีจะสูระบบเศรษฐกิจ คงลดลงอีก ไปอยูท่ี ราว900 ลานเหรียญ ถึง 1 พันลานเหรียญ ตอป 

 อยางไรก็ตาม นายจําเริญ กลาววา จํานวนเหรียญกษาปณหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จะยังไมลดลงมากนัก เนื่องจาก มี

เหรียญจํานวนหนึ่งที่ชํารุดและถูกทําลาย ทําใหกรมฯตองผลิตทดแทน ซ่ึงกรมฯไดมีหนวยรับแลกเหรียญคืนจาก

ประชาชน องคกร และศาสนสถานตางๆ ท่ีคนมักบริจาคเปนเหรียญ โดยกรมฯจะรับแลกเหรียญเหลานั้นกลับคืนมา และนําเขาสู

ระบบเศรษฐกิจตอไป ซ่ึงโดยรวมแลว จะมีการนําเหรียญกลับเขาสูระบบเศรษฐกิจไดประมาณ 2.5 พันลานเหรียญ ถึง 3 พันลาน

เหรียญตอป 

 ปจจุบันมีเหรียญกษาปณหมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจ 3.8 หม่ืนลานเหรียญ คิดเปนมูลคา 7.9 หม่ืนลานบาท 

 เขากลาววา แมวา จํานวนความตองการใชเหรียญจะลดลงก็ตาม แตความตองการใชเหรียญในระบบการคายังมี

อยู โดยเฉพาะในเศรษฐกิจฐานราก เชนพอคาแมคาในตลาด 



 ท้ังนี้ การผลิตเหรียญกษาปณหมุนเวียนใหมท่ีทยอยลดลง ทําใหรายไดของกรมฯ ท่ีไดรับจากการผลิตเหรียญลดลงดวย โดย

คาดวา ในปงบประมาณ 2566 จะมีรายไดจากการผลิตเหรียญประมาณ 900 ลานบาท เทียบกับปงบประมาณ 2565 ท่ีมีรายไดสวน

นี้ประมาณ 1 พันลานบาท ดังนั้น เพ่ือรักษารายไดจากการผลิตเหรียญ กรมธนารักษ จึงตองปรับตัว โดยการนําเทคโนโลยีเขามาใช

ในการผลิตเหรียญกษาปณท่ีระลึก (ไมใชเหรียญกษาปณหมุนเวียน) เพื่อสรางความนาสนใจใหคนหันมาสะสม รวมถึง การรับจาง

ผลิตเหรียญท่ีระลึกใหกับภาคเอกชน และประเทศอ่ืน 

 กอนหนานี้ ธนาคารแหงประเทศไทยเคย(ธปท.)ระบุวา พรอมเพย ถือเปน Game Changer ของการท่ีประเทศไทยสามารถ

เขาสูสังคมไรเงินสด โดย "พรอมเพย" เปนโครงสรางพ้ืนฐานการชําระเงินและโอนเงินแบบทันที (real-time) ท่ีใชหมายเลขอางอิงอ่ืน

แทนเลขท่ีบัญชีธนาคารท่ีจดจํายาก เชน หมายเลขโทรศัพทมือถือ เลขประจําตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล และ e-Wallet 

ID ทําหนาท่ีเปนแพลตฟอรมกลางเชื่อมโยงระหวางผูใหบริการชําระเงินท่ีหลากหลาย ทําใหการชําระเงินและโอนเงินสะดวกรวดเร็ว

ข้ึน มีโครงสรางคาธรรมเนียมท่ีต่ําลง เปรียบไดกับการสรางถนนขนาดใหญท่ีเชื่อมตอระหวางจังหวัด อําเภอ ตําบล และ

หมูบาน รองรับรถไดหลายประเภท ทําใหสามารถเขาถึงทองท่ีตางๆ ไดทั่วถึงมากข้ึน สนับสนุนใหประชาชนและธุรกิจเขาถึงบริการ

ทางการเงินไดมากข้ึน ภาครัฐใชเปนเครื่องมือในการรับ - จายเงินไดอยางคลองตัว ถึงมือผูรับโดยตรง ถูกตอง และโปรงใส 

 ท้ังนี้ พรอมเพยเกิดจากความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และธปท.ในการขับเคลื่อน

โครงการ National e-Payment ตั้งแตป 2558 ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส

หรือระบบพรอมเพยท่ีเอื้อใหการโอนเงินและชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ทําได "ถูก งาย สะดวก และปลอดภัย" ไดมาตรฐานสอดรับ

กับเทคโนโลยีสมัยใหม 

 

 

 



Web Site ฐานเศรษฐกิจ 

27 ธ.ค. 2565 เวลา 11:28 น. 

สังคมไทยไรเงินสด “ธนารักษ” ลดการผลิตเหรียญ 
 ธนารักษช้ีไทยกาวสูสังคมไรเงินสด ปงบ’66 แผนการผลิตเหรียญลดลง เหลือ 1 พันลานเหรียญ พรอมปรับตัว  
ดึงเทคโนโลยีมาใชพัฒนาเหรียญรูปแบบใหม 

 

 นายจําเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ เปดเผยวา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมไรเงินสด ทําใหแผนในการผลิต

เหรียญในปงบประมาณ 2566 ลดเหลือ 1,070 ลานเหรียญ จากปงบประมาณท่ีผานมาผลิตอยูที่ 1,600 ลานเหรียญ  

  ท้ังนี้ คาดวารายไดจากการผลิตเหรียญจะอยูที่ 900 ลานบาท ปรับลดลงมาจากปท่ีผานมาซึ่งอยูระดับ 1,000 ลานบาท 

  ขณะท่ีมูลคาเหรียญปจจุบันท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประเทศ อยูท่ี 38,000 ลานเหรียญ คิดเปนมูลคา  79,000 ลานบาท   

ซ่ึงคาดวาในอนาคตก็ยังจะมีการผลิตเหรียญอยูราว 900-1,000 ลานเหรียญตอป เนื่องจากในระบบเศรษฐกิจฐานรากพอคาแมคา  

ยังมีการใชจายเหรียญอยู 

  สวนโรงกษาปณก็พยายามปรับตัว โดยไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเหรียญท่ีระลึกชนิดใหมๆ เพ่ือใหผูท่ี

สนใจมาจางผลิต เชน นวัตกรรมการผลิตเหรียญที่ระลึกสีรุง ซ่ึงพลิกไปมาจะเปนสีรุง โดยมีโปรแลนดเปนตนแบบ  

  นอกจากนี้ กองบริหารเงินตรา ก็มีการดําเนินงานรับแลกเหรียญคืน ผานรถบัสเคลื่อนท่ี ท่ีมีเครื่องรับแลกเหรียญอัตโนมัติอยู

ภายใน โดยจะหนุนเวียนไปท่ัวประเทศ เลือกสถานที่เปน วัดท่ีชื่อเสียงโดงดัง เพ่ือบริการแลกเหรียญเกา เหรียญชํารุดคืน 
 

 
 

https://www.treasury.go.th/th/


ปีที่: 45 ฉบับที่: 16362
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/กระแสทรรศน์

หน้า: 9(ซ้าย)

คอลัมน์: เดินหน้าชน: ตั้งรับปีใหม่

รหัสข่าว: C-221228020027(28 ธ.ค. 65/02:34) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 42.66 Ad Value: 51,192 PRValue : 153,576 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 3848
วันที่: พฤหัสบดี 29 - เสาร์ 31 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: คลังชี้ศก.ปี66โต3.8% หนุนเก็บรายได้เพิ่ม ปิดช่องขาดดุลงบ

รหัสข่าว: C-221229022037(28 ธ.ค. 65/05:45) หน้า: 1/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 55.09 Ad Value: 68,862.50 PRValue : 206,587.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 3848
วันที่: พฤหัสบดี 29 - เสาร์ 31 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: คลังชี้ศก.ปี66โต3.8% หนุนเก็บรายได้เพิ่ม ปิดช่องขาดดุลงบ

รหัสข่าว: C-221229022037(28 ธ.ค. 65/05:45) หน้า: 2/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 55.09 Ad Value: 68,862.50 PRValue : 206,587.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 29 ฉบับที่: 7089
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(บน)

หัวข้อข่าว: ครม.เคาะแผนคลังระยะกลาง คุมขาดดุลไม่เกิน 3% ของจีดีพี เงินเฟ้อ 1-3%

รหัสข่าว: C-221228013023(28 ธ.ค. 65/05:05) หน้า: 1/2

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 39.78 Ad Value: 33,813 PRValue : 101,439 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 29 ฉบับที่: 7089
วันที่: พุธ 28 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(บน)

หัวข้อข่าว: ครม.เคาะแผนคลังระยะกลาง คุมขาดดุลไม่เกิน 3% ของจีดีพี เงินเฟ้อ 1-3%

รหัสข่าว: C-221228013023(28 ธ.ค. 65/05:05) หน้า: 2/2

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 39.78 Ad Value: 33,813 PRValue : 101,439 คลิป: ขาว-ดำ(x3)


	
	ธนารักษ์เผยยอดผลิตเหรียญกษาปณ์ทยอยลดลงผลจากประเทศเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
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	ดึงเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาเหรียญรูปแบบใหม่



