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ฮ้อย ลาด ฮาง เฮือ ตู้ : อตัลักษณ์แห่งเงินตราอีสานของไทย 
 
                                           สมศักดิ์  ฤทธิ์ภักดี1 
 

เงินและทองคำเป็นโลหะมีค่าที่มนุษยชาติยอมรับและนำมาใช้ผลิตเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
สินค้าในระบบเศรษฐกิจมายาวนาน โดยทำเป็นเงินตราเพ่ือใช้ ซื้อขายจ่ายทอน โดยดินแดนต่าง ๆ นิยมใช้โลหะมีค่า 
เช่น ทองคำ เงิน ทองแดง เป็นต้น เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นหลัก โดยมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่าง
กันไปตามปัจจัยแวดล้อม สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม ความเชื่อและระบบเศรษฐกิจ ของแต่ละท้องถิ่น โดยใช้เรียกตาม
ชนิดของโลหะมีค่าที่ใช้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนในระบบการค้าที่ยอมรับกันโดยทั่วไปมายาวนาน คือ “เงิน”      
และใช้คำว่า “เงิน” เรียกเงินตรา จึงเป็นคำเรียกทีม่ีความหมายถึงเงินตราและโลหะเงิน  

 การผลิตเงินตราท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคของไทยนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
สินค้าเป็นหลักภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะชุมชนในภาคอีสานที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร 
ล้านช้าง (พุทธศตวรรษที่ 19 - 212) มีการผลิตเงินตราท้องถิ่นขึ้น โดยใช้ทองคำ เงิน เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
สินค้าเช่นเดียวกับชุมชนในภูมิภาคอ่ืน ๆ มีลักษณะรูปแบบเฉพาะตัว มีกระบวนการผลิตเงินตราใช้ในท้องถิ่นสืบต่อกัน
มายาวนาน และในบางช่วงเวลาได้ใช้เงินตราในดินแดนใกล้เคียง เช่น เงินตราที่ใช้อยู่ในอาณาจักรอานัม (ญวน) หรือ
นำเงินพดด้วงจากทางภาคกลางของไทย โดยใช้น้ำหนักของเนื้อเงินเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าของเงินตรามีลักษณะ
รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะก่อนที่วัฒนธรรมการใช้เงินเหรียญกษาปณ์ของรัฐบาลไทยจะเข้าไปมีบทบาทในระบบ
เศรษฐกิจในท้องถิ่นอีสานในสมัยรัชกาลที่ 4 – 5 นั้น จึงเรียกเงินตราที่ใช้อยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคอีสานหรือหัวเมืองอีสาน
ของไทย โดยทั่วไปว่า “เงินตราอีสาน”ของไทย (ภาพ 1) หรือ “เงินตราล้านช้าง” หรือ “เงินลาว” นั่นเอง  
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ภาพ 1 เงินตราท้องถิ่นภาคอีสาน 
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ที่มาเงินตราท้องถิ่นภาคอีสานของไทย (เงินตราล้านช้าง) 

ดินแดนภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้าง             
มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีสังคมและวัฒนธรรมใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน
ใกล้เคียง ชุมชนในภาคอีสานมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบเดียวกับชุมชนในประเทศลาว ดังนั้น เงินตราท้องถิ่น          
ทีใ่ช้ในหัวเมืองอีสานจึงมีลักษณะรูปแบบเดียวกันและเป็นไปอย่างระบบการค้าในอาณาจักรล้านช้างในอดีต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เงินตราภาคอีสาน หมายถึง เงินตราที่ผลิตใช้อยู่ในหัวเมืองในเขตพ้ืนที่ภาคอีสานของไทย ในพุทธ
ศตวรรษที่ 19 อาณาจักรศรีสัตนาคนหุตล้านช้างร่มขาวหรืออาณาจักรล้านช้าง มีอาณาเขตปกครองเข้ามาในดินแดน
บางส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทยในปัจจุบัน3 (ภาพ 2) อาณาจักรแห่งนี้ใช้
เงินตราที่หล่อขึ้นและตอกประทับตราช้างเผือก สัญลักษณ์ของอาณาจักร และตราจักร สัญลักษณ์ของสมมติเทพ 
รวมทั้งประทับตรารูปสัตว์และดอกไม้ลงบนเงินตราตามคติความเชื่อในท้องถิ่น และในช่วง พ.ศ. 1896 – 23214 
อาณาจักรล้านช้างมีขอบเขตอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำโขง ด้านฝั่งซ้ายหรือฝั่งด้านตะวันออกของแม่น้ำโขง หรือเมือง
เวียงจันทน์และเมืองหลวงพระบาง ส่วนฝั่งขวาคือด้านตะวันตก คือ เมืองสกลนคร อุดรธานี5 ทั้งหมดนี้ใช้เงิน        
สมัยเดียวกับเงินเจียงของอาณาจักรล้านนา แต่เป็นเงินตราของอาณาจักรล้านช้าง โดยหัวเมืองภาคอีสานในช่วงสมัย  
ที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้าง (ก่อนสมัยกรุงธนบุรี) ได้กำหนดสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนใช้เป็นทองคำบ้าง 

 
3 ธิดา  สาระยา และสุเนตร  ชุติธรานนท์. ประวัติศาสตร์อารยธรรมไทย. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง. 

2542,  หนา้ 58 
4 สันนิษฐานว่า เป็นช่วงเวลาเดยีวกันกับเงินจียงของอาณาจักรลา้นนา 
5 เติม  วิพากย์พจนกิจ. ประวัติศาสตร์อีสาน. พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2519, หน้า 145 

 

ภาพ 2 แผนที่อาณาจักรศรสีัตนาคนหุตล้านช้างร่มขาว 
ที่มาภาพ: http://oknation.nationtv.tv/blog/sunthornskulpone 

http://oknation.nationtv.tv/blog/sunthornskulpone
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ใช้เป็นเงินบ้าง โดยยึดน้ำหนักของเนื้อโลหะมีค่าเป็นหลักในการกำหนดราคา เหมือนกับการใช้เงินตราในหัวเมือง          
ของอาณาจักรล้านช้าง ญวน และเขมร นอกจากนี้หัวเมืองอีสานยังนำเงินพดด้วงของภาคกลางไปแลกเปลี่ยนซื้อขาย 
เรียกเงินตราชนิดนี้ว่า “เงินหมากค้อ”6 (ภาพ 3) และยังใช้เงินอังกฤษที่ใช้ในอินเดียและพม่าด้วย เรียกว่า          
“เงินรูเปีย”7 หรือ “รูปี” (ภาพ 4) เนื่องจากภาคอีสานเป็นอาณาเขตส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างในช่วง        
พุทธศตวรรษที่ 19 – 23 และในช่วงนี้ล้านช้างก็ขยายอิทธิพลครอบคลุมเอาแผ่นดิน 2 ฝั่งแม่น้ำโขง ตั้งแต่ดินแดน   
สิบสองปันนาในยูนนาน ลาว ไปจนถึงกัมพูชา โดยใช้ลำน้ำโขงเป็นหลักในการเดินทางติดต่อค้าขายกับอาณาจักรต่าง ๆ 
สันนิษฐานได้ว่า เงินตราภาคอีสานหรือเงินตราที่พบในอาณาจักรล้านช้างได้อิทธิพบมาจากจีนและเวียดนาม รวมทั้ง
มาจากหลายอาณาจักรที่ล้านช้างมีสัมพันธไมตรี จึงพบเงินตราหลายประเภทในอาณาจักรล้านช้างภาคอีสานของไทย 
เช่น เงินพดด้วง และเบี้ยของอาณาจักรสุโขทัย เงินอีแปะจากจีน เงินรูปีจากพม่า เงินดิ่ง หรือเงินหริ่งจากญวน เป็นต้น 
ฉะนั้น เงินตราที่ผลิตหรือหล่อจากโลหะเงิน และทองคำจากอาณาจักรใดหรือดินแดนใด ก็สามารถนำมาใช้ใน
อาณาจักรล้านช้างหรือหัวเมืองในภาคอีสานของไทยได้ จนกระท่ังมีการหล่อเงินตราขึ้นใช้เอง  

ต่อมาภายหลังจึงมีการหล่อเนื้อเงินให้ได้มาตรฐานเดียวกัน เรียกว่า “เงินตู้”8 เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
และหล่อเป็นรูปคล้ายเรือ เรียกว่า “เงินฮาง” หรือ “เงินแท่ง”9 เงินทั้งสองชนิดนี้หล่อจากเงินบริสุทธิ์ และเป็นที่ใช้
อยู่กันอย่างแพร่หลายในแถบลุ่มน้ำโขง ต้ังแต่ล้านช้าง (ลาว) ญวน (เวียดนาม) เขมร (กัมพูชา) ภายหลังจึงเกิดเงินตรา
ท้องถิ่นเพ่ิมอีก 2 ชนิด คือ “เงินฮ้อย”10 และ “เงินลาด” 11 ซึ่งมีราคาค่าเงินต่ำกว่าเงินแท่ง เพราะหล่อด้วยโลหะ
ผสม ราคาค่าของเงินทั้งสองชนิดจึงมีค่าขึ้นลงไม่แน่นอน เงินตราดังกล่าวมีลักษณะรูปแบบที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ
เงินตราท้องถิ่นภาคอีสานได้อย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 บุญเกิด  งอกคำ. เร่ืองน่ารู้เกี่ยวกับเงินตรา เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร และทุนสำรองเงินตรา. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การ
พิมพ์. 2526, หนา้ 41 

7 เล่มเดียวกัน. หน้า43 
8 นวรัตน์  เลขะกลุ. เบ้ีย บาท กษาปณ์ แบงก์. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : สารคดี. 2543, หน้า 77 
9 เล่มเดียวกัน. หน้า 79 
10 นวรัตน์  เลขะกลุ. เบ้ีย บาท กษาปณ์ แบงก์. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : สารคดี. 2543, หน้า 74 
11 หน้าเดียวกัน 

 

ภาพ 3 เงินหมากค้อหรือพดด้วง 

 

ภาพ 4 เงินรูเปียหรือเงินรูปี 
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ลักษณะรูปแบบของเงินตราอีสาน 
  เงินตราท้องถิ่นภาคอีสานของไทยหรือเงินตราล้านช้าง มีลักษณะรูปแบบโดยทั่วไปแสดงเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่แตกต่างจากเงินตราท้องถิ่นในภูมิภาคอ่ืนของไทย มีลักษณะรูปร่างเป็นเงินแท่งยาว มีหลายขนาด     
คล้ายเรือ เหมือนเงินแท่งของจีน มีการประทับตรารูปสัญลักษณ์หรือตัวอักษรบนตัวเงิน พบเงินตราท้องถิ่นใช้กันใน
ภาคอีสานของไทยมีหลายชนิดตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีอัตราแลกเปลี่ยนไม่แน่นอนเนื่องจากมีการค้าขายกับ     
ชนชาติจีนฮ่อ ญวนมาก จึงนำอัตราแลกแบบจีนฮ่อและญวนมาใช้ปนกัน ทำให้อัตราเงินไม่มีกำหนดเป็นแบบเดียวกัน 
(ไม่มีมาตรฐาน) เหมือนกันทั้งหมด เงินตราทุกชนิดที่จะกล่าวถึงไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นต้นคิดต้นแบบ เมื่อใด เพราะไม่มี
วันเดือนปีทำ ชื่อผู้ผลิต พิจารณาตามรูปลักษณะที่ปรากฏพบว่า ได้แบบมาจากญวนหรือเวียดนาม และจีนใต้  

ชนิดของเงินตราอีสาน 
เงินตราอีสานมีลักษณะเป็นเงินแท่งแสดงให้เห็นอัตลักษณ์โดยรวมของเงินตราท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

แต่ละชนิดมีรายละเอียดของลักษณะที่แตกต่างกันไป สามารถจำแนกเงินตราอีสานตามลักษณะและส่วนประกอบของ
เงินตราออกเป็นชนิดต่าง ๆ ได้ดังนี้  

เงินฮ้อย (ภาพ 5) เป็นเงินตราอีสานหรือเงินล้านช้างชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะเนื้อเงินผสมทองแดง
และทองเหลือง หรือเรียกว่า “เงินปน”12 คือเอาทองสำริดหรือขันลงหิน (ทองคำขาว) มาหลอมใส่เนื้อโลหะที่ปน
ออกหลายครั้งจนเป็นเนื้อสันโทษ (คือสำริดบริสุทธิ์) มีน้ำหนัก 7 บาท 2 สลึง เอาเนื้อเงินดีน้ำหนัก 10 สลึง มาผสม
หลอมรวมกันเนื้อเข้ากันดีแล้วเทลงในเบ้าพิมพ์รูป มีรูปร่างคล้ายเรือชะล่าหรือกระสวยทอหูก หัวท้ายเรียวเล็กน้อย 
ด้านบนมีตุ่มทั่วไปคล้ายตัวบุ้ง มีราคาต่างกันตามเนื้อ พบรูปสัญลักษณ์หรือตัวอักษรประทับไว้ 3 จุด บริเวณปลายทั้ง
สองข้างและตรงกลางที่บริเวณด้านใดด้านหนึ่ง บางอันมีอักษรประทับไว้ว่า “กก” ซึ่งหมายถึงเชียงราย (มีแม่น้ำกก
ไหลผ่าน)13 ซึ่งสมัยนั้นใช้ลำน้ำโขงไปมาหาสู่กันระหว่างล้านช้างกับล้านนา  

คำว่า “ฮ้อย” หมายถึง “ร้อย” ตามวัฒนธรรมอีสานหรือลาวล้านช้าง กำหนดน้ำหนักสิบบาทกว่า 
“ฮ้อยหนึ่ง” คำว่า “ฮ้อย” มาจากมาตราชั่งของชาวศรีสัตนาคนหุตหรือล้านช้าง ซึ่งกำหนดเรียกน้ำหนักสิบบาทเงนิว่า 
“ฮ้อยหนึ่ง”14 จากคำอธิบายดังกล่าวเข้าใจว่า ชาวลาวใช้ 1 หน่วยเป็นหน่วยน้ำหนักก้อนเงินที่เล็กที่สุด จะมีน้ำหนัก
เท่าใดเป็นกรัมจะต้องมีเงินฮ้อย ที่มีมาตรฐานมาชั่งน้ำหนักแล้วหารด้วยสิบ จะได้น้ำหนัก 1 เงิน น้ำหนัก 1 เงินนี้เมื่อ
มารวมกัน 10 เงินจึงมีมูลค่าเท่ากับ 1 ฮ้อย (1ร้อย) จึงเป็นราคาหรือมูลค่าของเงินฮ้อยแท่งเท่านั้น เงินฮ้อย ทำด้วย
เนื้อเงินบริสุทธิ์มี 3 ชนิดราคา เรียกกันว่า ฮ้อยน้ำสาม ฮ้อยน้ำหก และฮ้อยน้ำแปด15 เงินฮ้อยที่หล่อออกมามีสันฐาน
คือ ท้องเงินเป็นปุ่มๆ ตลอดเหมือนท้องบุ้ง ที่ปุ่มนั้นปรากฏเป็นทองสำริดบ้างเป็นเนื้อทองขาวบ้าง  

 
 

 
 

12 ธวัช  ปุณโณทก. เงินตราภาคอีสาน. ศิลปวัฒนธรรม, ปีท่ี 20 (ฉบับท่ี 2), หน้า 34 – 35  
13 ธนาคารแห่งประเทศไทย. เงินตราล้านนาและผ้าไท. กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2540, หน้า 23. 
14 นวรัตน์  เลขะกลุ. เบ้ีย บาท กษาปณ์ แบงก์. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : สารคดี. 2543, หน้า 48 
15 เล่มเดียวกัน. หน้า 50 
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เงินลาด (ภาพ 6) เป็นเงินย่อย บางครั้งเรียกว่า “ทองลาด”16  คำว่า “ลาด”แปลว่า “ตลาด”17   
ทำด้วยทองแดงผสมทองเหลือง เเละมักชุบด้วยเงิน รูปร่างลักษณะคล้ายกับเงินฮ้อย มีตราประทับอย่างน้อย ๓ ตรา   
เช่น ตราช้าง หอยกาบ ผีเสื้อ เต่า จักร ปลา ดอกจัน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังพบเงินลาดลักษณะเป็นรูปกระสวยและมีร่อง
ตรงกลาง แต่ไม่มีตราประทับ มีน้ำหนักและขนาดต่างกันเงินตราข้างต้นใช้อยู่บริเวณอาณาจักรล้านช้ าง ทั้งสอง       
ฝั่งแม่น้ำโขง ในดินแดนประเทศลาวและภาคอีสานของไทยในปัจจุบัน ลาดเป็นเงินที่ไม่มีร่องกลาง ลักษณะยาวเรียว
เหมือนกระสวย มีขนาดต่างกันตามชนิดราคา มีผู้ศึกษาได้อธิบายเกี่ยวกับเงินลาดไว้ว่า “ชนิดประเภทลาดไม่มี
กำหนด มีทั้งขนาดยาวใหญ่ เล็กสั้นสุด สุดแต่ผู้ใดจะหล่อหลอมใช้สอยเล็กใหญ่มากน้อยเท่าใดก็ทำขึ้นไว้ใช้ตาม
ชอบใจ”18 ด้วยเหตุนี้อัตราการแตกทอนไม่แน่นอนมีทั้ง 4 ลาด 6 ลาด 8 ลาดเท่ากับเฟ้ืองหนึ่งก็มี 32 ลาดต่อ      
เงินบาทหนึ่งก็มี จนถึง 100 ลาดต่อเงินบาทหนึ่งก็มี นอกจากนี้ยังมีเงินลาดฮ้อย19 เป็นเงินอีกชนิดหนึ่งที่คล้ายกับ       
เงินฮ้อย เเต่ทำจากโลหะอ่ืนไม่ใช่เงิน เป็นเงินมูลค่าต่ำ 

 

 

 

 
16 นวรัตน์  เลขะกลุ. เบ้ีย บาท กษาปณ์ แบงก์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สารคดี. 2543, หน้า 55 
17 หน้าเดียวกัน. 
18 ธวัช  ปุณโณทก. เงินตราภาคอีสาน. ศิลปวัฒนธรรม, ปีท่ี 20 (ฉบับท่ี 2), หน้า 34 - 35 
19 เล่มเดียวกัน. หน้า 37 

ภาพ 5 เงินฮ้อย 



6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินฮาง (ภาพ 7) เรียกอีกอย่างว่า "เงินแท่ง” ตามที่มีรูปร่างเป็นแท่งมีเนื้อเงินมาก ทำเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีหัวท้ายงอน เหมือนเรือไหหลำ น้ำหนัก 6 ตำลึง 6 สลึง เป็นเงินตราที่ได้รับอิทธิพลจากเวียดนาม   
มีลักษณะคล้ายฮางข้าวที่ใส่ข้าวให้หมูจึงเรียกกันว่า "เงินฮาง" ทำจากเงินบริสุทธิ์ ตีตราอักษรเวียดนามโบราณหรือ
อักษรจีน ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง ด้านหัวเเละท้าย เงินชนิดนี้ได้เเพร่เข้ามาในดินเเดนล้านช้างหรือลาว  เเละ
ภาคอีสานของไทย เเละได้รับการยอมรับของคนในสมัยนั้นเนื่องจากทำจากเงินบริสุทธิ์สูงถึง 98%  

นอกจากนี้ ยังมีเงินปลีกของล้านช้างหรือเงินตราอีสานอีกชนิดหนึ่งเรียกกันว่า “เงินเฮือ” (ภาพ 8) 
มีลักษณะเป็นเงินแท่งรูปทรงคล้ายเรือทำจากโลหะผสม20 เป็นเงินตราที่มีมูลค่าต่ำ เรียกกันว่า หรือในบางท้องถิ่น 
ของภาคอีสานและประเทศลาวก็เรียกว่า เงินฮาง 
 

 

 

 

 

 

 

 
20 ส่วนมากทำจากทองแดง ทองเหลือง และสำริด 

 

ภาพ 6 เงินลาด 

 

 

ภาพ 7 เงินฮาง 

 

 

ภาพ 8 เงินเฮือ 
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เงินตู้ (ภาพ 9) เป็นเงินที่หล่อจากญวน (ประเทศเวียดนาม) ในสมัยโบราณนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง      
ในดินแดนญวนและเขมร ใช้เหมือนกับเงินตราในประเทศญวน น้ำหนักและเนื้อเงินมีคุณภาพดีเสมอกับเงินตราญวน 
เงินตู้มีลักษณะเดียวกับเงินฮาง มีดวงตราเป็นรูปอักษรจีน เป็นตัวอักษรประทับอยู่ด้านข้าง มีขีดเครื่องหมายตีนกา 
เช่นเดียวกับเงินฮาง เงินตู้เป็นเงินที่ใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นเงินตราที่มีเนื้อเงินบริสุทธิ์       
เป็นที่ยอมรับของพ่อค้าและตลาด ตามภาษาอีสานหมายถึง “ลุ่น” เงินตู้ไม่มีขอบไม่ยกริม เหมือนเงินฮาง เป็นเงินแท่ง
ที่ยกออกมาจากเบ้าหลอม นำมาใช้เป็นเงินตราโดยไม่ตกแต่ง เป็นเงินที่มีเนื้อบริสุทธิ์น้อยกว่าเงินฮาง ขอบไม่สูง     
และท้องไม่เป็นร่องลึก หนัก 3 ตำลึง เงินฮางและเงินตู้เป็นเงินญวน พ่อค้าชาวเขมรลอกแบบมาผลิตขึ้นมาใช้ตั้งแต่
สมัยโบราณ โดยมีน้ำหนักและคุณภาพของเนื้อเงินเช่นเดียวกับเงินฮางและเงินตู้ของญวน โดยประสงค์จะให้เป็น
เงินตรา ใช้ซื้อขายจ่ายทอนกับพ่อค้าชาวญวนได้ เนื่องจาก เงินฮางเงินฮ้อยของญวน มีผู้นิยมใช้กันเนื่องจากเป็นเงินที่
มีมาตรฐานสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากลักษณะเงินตราอีสานดังกล่าว พอสรุปได้ว่า เงินฮ้อย เงินลาด เงินฮาง เงินเฮือ และเงินตู้     
เป็นกลุ่มเงินตราท้องถิ่นที่ใช้กันในภาคอีสาน มีลักษณะโดยรวมเป็นเงินแท่งยาวเหมือนกัน และแสดงให้เห็นอัตลักษณ์
เฉพาะตัวของเงินตราในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของไทยได้อย่างชัดเจน แตกต่างจากเงินตราใน
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ของไทย มีลักษณะทางกายภาพคล้ายกับเงินญวน หรือเวียดนาม และเงินจีน โดยลักษณะดังกล่าว
สะท้อนถึงความสัมพันธ์กันทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เงินตราอีสานดังกล่าว จึงเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรม       
ที่แสดงอัตลักษณ์ของเงินตราไทยในภูมิภาคอีสานได้เป็นอย่างดี ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
และหลักฐานทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภาคอีสานคนรุ่นหลัง โดยกรมธนารักษ์ได้คัดเลือกตัวอย่าง  เงินตราอีสาน 
นำออกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ผู้สนใจได้มีโอกาสสามารถศึกษา
เรียนรู้เรื่องราวกันต่อไป 

 

------------------------------------------------------ 

 

ภาพ 9 เงินตู้ 
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