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*Chinese Course Specialist โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. 

ความถดถอยของเศรษฐกิจปี 2009 ที่มาจากวิกฤต 

(Hamburger Disease) “โรคแฮมเบอร์เกอร์” เป็นชนวนลุกลาม

ไปทั่วโลกเริ่มจากสหรัฐอเมริกาลุกลามไปยุโรปตะวันออกกลาง

และแพร่สะพัดมาถึงเอเชีย   

จากวิกฤตดังกล่าวส่งผลให้สถาบันยักษ์ใหญ่หลาย

แห่งล้มละลาย การตกงาน การก่ออาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้น  

ในประเทศไทยเองนอกจากจะได้รับผลกระทบโดยตรงจาก

วิกฤตเศรษฐกิจต่างแดนแล้ว ยังมีผลมาจากปัญหาการเมือง

ภายในด้วย เริ่มลางๆ ตั้งแต่ปลายปี 2008 บริษัทหลายแห่ง

ปิดตัว พนักงานปิดถนนประท้วงเรียกร้องเงินชดเชย จนนัก

วิเคราะห์ออกมาเตือนว่า “ปีนี้เผาหลอก ปีหน้าเผาจริง” 

ปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบถึงคนแทบทุกระดับ โดย

เฉพาะระดับรากหญ้า ล่าสุดปัญหาธนบัตรปลอมชนิดใบละ 

1,000 บาท ระบาดหนักและตกเป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวัน 

เพราะที่ผ่านมาในประเทศไทยจำนวนธนบัตรปลอมมีจำนวน

ที่ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปนอยู่บ้างแต่ไม่มากและ  

น่ากังวลเท่าปัจจุบัน ซึ่งส่งผลเดือดร้อนไปถึงชาวบ้าน ร้านค้า

เล็กๆ ตลาดสด พ่อค้าแม่ค้าถึงขนาดไม่กล้ารับธนบัตรฉบับ

ละ 1,000 บาท เพราะกลัวธนบัตรปลอม  

พูดถึงสถานการณ์ธนบัตรปลอมในจีน ซึ่งเป็นประเทศ

ที่ได้ชื่อว่า “เจ้าแห่งการเลียนแบบ” อยู่แล้ว ในไทยเราสามารถ

พบเห็นของเลียนแบบได้ตามท้องถนนทั่วไป ซึ่งโดยมากเป็น

สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ไล่ตั้งแต่ แผ่นวีซีดี ดีวีดี สินค้าแฟชั่น 

เครื่องใช้ไฟฟ้า ยา ขนม สินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง แน่นอน

ว่าการปลอมธนบัตรก็เป็นอีกปัญหาที่เหล่ามิจฉาชีพคิดค้น

วิธีผลิตและนำมาใช้หมุนเวียนอยู่ในระเศรษฐกิจจีนนับพัน

ล้านหยวนเลยทีเดียว หากเราไปซื้อของตามร้านค้าจะเห็นคน

ขายตรวจสอบธนบัตรทุกครั้งเพื่อดูว่าเป็นของปลอมหรือไม่

โดยเฉพาะธนบัตรฉบับละ 100 หยวน 一百元 Yì bǎi yuán 

การตรวจสอบก็มีทั้งที่ใช้เครื่องตรวจ หรือการตรวจสอบด้วยตนเอง   

การปลอมธนบัตรนับวันก็ยิ่งแนบเนียนขึ้น เพราะความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี ต้นทุนในการปลอมถูกลงมากทำให้การตรวจสอบก็ยากขึ้นด้วย 

อย่างเมื่อก่อนหากไม่แน่ใจว่าเป็นธนบัตรปลอมสามารถใช้เครื่องตรวจธนบัตร

ทดสอบได้  แต่ล่าสุดมีคนปลอมได้เนียนถึงขนาดเครื่องตรวจธนบัตรบางรุ่นไม่

สามารถแยกได้แล้ว โดยธนบัตรดังกล่าวเป็นธนบัตรฉบับละ 100 หยวน อยู่ใน

หมวด HD 90 และเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาในมณฑลกวางตุ้ง เจ้อเจียง 

และฝูเจี้ยน 广东 Guǎngdōng、浙江 Zhèjiāng、 福建 Fújiàn ตามลำดับ 

มีธนบัตรปลอมในหมวดดังกล่าวแพร่ระบาดและมีคนนำเงินไปใช้ โดยผู้ใช้อ้าง

ว่าได้ธนบัตรดังกล่าวมาจากการตู้กดเงินสดอัตโนมัติ หรือตู้ ATM !!! และ

ธนบัตรปลอมดังกล่าวอยู่ในหมวด HD ทั้งหมด แต่นอกจากหมวด HD แล้ว ยัง

มีธนบัตรปลอมหมวดอื่นที่ปลอมได้เหมือนจริงและแพร่ระบาดอยู่อีกเป็น

จำนวนมาก คือ หมวดที่ขึ้นต้นด้วย “HB” และ “FA”  

ภายหลังจากสื่อต่างๆ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตระบุว่าธนบัตร

หมวด HD ทั้งลายน้ำ เนื้อกระดาษ สี ลายพิมพ์นูนต่ำและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่

เป็นจุดสังเกตบนธนบัตร ถูกปลอมได้แนบเนียนเหมือนจริงมากและข่าวดัง

กล่าวทำให้ประชาชนกังวลกับการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก 

 

วิธีดูแบงค์ปลอม หมวด HD90 

เรามาดูการตรวจสอบธนบัตรปลอมด้วยตนเอง เพื่อแยกถึงความแตก

ต่างโดยสามารถตรวจสอบได้ 4 วิธี ดังนี้ 

1. 看 kàn ดู   

真钞 Zhēnchāo ธนบัตรจริง ภาพลายน้ำต้องมีความสว่างใสแต่คม

ชัด ดูมีมิติ สีของตัวเลขมุมด้านซ้ายล่างของธนบัตรเมื่อพลิกดูกับแสงสว่างต้อง

เห็นเป็นสีประกายเขียว 

假钞 Jiǎchāo ธนบัตรปลอม ภาพคนและความใสของลายน้ำมอง

ทะลุแสงดูเป็นสีทึบ หากวางราบบนโต๊ะเรียบจะปรากฏภาพลายน้ำและภาพ

ลายน้ำดูไม่มีมิติ   

 

>>>

วีรวัฒน์ พรหมนิมิตกุล* 
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2. 摸 mō ลูบ 

真钞 Zhēnchāo ธนบัตรจริง ลูบธนบัตรจะรู้สึกมีรอยขรุขระ 

รอยนูน สูง ต่ำ   

假 钞 Jiǎchāo ธนบัตรปลอม ลูบธนบัตรจะรู้สึกลื่น มัน ไม่มี

รายละเอียดที่เป็นรอยนูนสูง ต่ำ  

3. 听 tīng ฟังเสียง 

真钞 Zhēnchāo ธนบัตรจริง ฟังเสียงตอนสะบัด ดึง หรือ

พลิกไปมา จะได้ยินเสียงดังชัด (เสียงดังพรึ่บ) เนื้อกระดาษมีความ

เหนียว แข็งแรง   

假钞 Jiǎchāo ธนบัตรปลอม สะบัดหรือดึงจะได้ยินเสียงไม่

ค่อยดัง เสียงจะกรอบๆ เหมือนขยำกระดาษธรรมดา  

4.  测 cè ทดสอบ UV (Black Light) 

ธนบัตรปลอม หากวางดูจากมุมดังภาพด้านบน จะมองไม่เห็นตัวเลข 100

ธนบัตรปลอม หากวางราบหรือวางเอียง จะเห็นตัวเลข 100 มีแต่สีเขียว

*(ธนบัตรจริง สีบนตัวเลขเมื่อส่องกับแสงต้องมองเห็นประกายสีเขียวแกมน้ำเงิน)

真钞 Zhēnchāo ธนบัตรจริง ดูด้วย UV (Black Light) จะ

เห็นหมึกเรืองแสงปรากฏตามจุดสังเกต  หรือหากใช้เครื่องตรวจ 

ธนบัตรปลอมจะมีเสียงเตือนดัง  

假钞 Jiǎchāo ธนบัตรปลอมดูด้วย UV (Black Light) หมึก

เรืองแสงสีจาง ไม่ชัด  

จากการปลอมธนบัตรใบละ 100 และ 50 หยวนที่มีอยู่เป็น

จำนวนมาก ทำให้คนรับธนบัตรต้องระมัดระวังการรับเงินทุกครั้ง   

ส่งผลให้มีการปลอมธนบัตร 20 หยวน (เท่ากับเงินไทยประมาณ 100 

บาท) เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้นทุนต่ำลงและมีขั้นตอนในการปลอมที่

แนบเนียนเหมือนธนบัตรจริงมาก ไม่ว่าจะเป็นลายน้ำ ลายนูน สี และ

จุดสังเกตปลีกย่อย  

จากรูป มองดูเผินๆ ธนบัตร

ทั้ง 2 ฉบับ ก็ไม่มีอะไรแตกต่างกัน  

แต่ถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามี

จุดที่ไม่เหมือนกันหลายแห่ง เช่น 

คุณภาพสี ขนาดของธนบัตรไม่

เท่ากัน แถบสีเทาอยู่ในตำแหน่งไม่เท่ากัน (เส้นที่ลากผ่านเลข 0)   

รายละเอียดรูปคนและที่เห็นชัดที่สุด คือ ลายน้ำเมื่อยังไม่ทันส่องกับ

แสงสว่าง แค่วางราบกับโต๊ะก็ปรากฏภาพลายน้ำเสียแล้ว สรุปแล้ว 

ภาพบน คือ ธนบัตรปลอม (ด้วยเหตุนี้จึงควรมีธนบัตรฉบับจริงสำหรับ

เปรียบเทียบ) 

สถานการณ์ธนบัตรปลอม 人民银行 Rénmín yínháng 

“ธนาคารประชาชน” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางหา

มาตรการป้องกันและปราบปราม โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและเอกชนร่วมกันเปลี่ยนแปลง

รูปแบบของธนบัตรให้ยากต่อการปลอมมากขึ้นและเปลี่ยนแบบ

ธนบัตรให้บ่อยขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  

การตรวจสอบธนบัตรปลอมจีนปัจจุบันต้องมีการอัพเดท

ตลอดเวลา เนื่องจากมีธนบัตรปลอมรุ่นใหม่ผลิตออกมาและยากต่อ

การตรวจสอบตลอด สำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องเดินทางไปจีน

อาจไม่คุ้นเคยกับธนบัตรจีนก็ไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลเกินไป แค่

ระมัดระวังไว้บ้าง วิธีป้องกันที่ง่ายที่สุด คือ 1. แลกธนบัตรกับธนาคาร 

วิธีนี้อาจแลกในราคาแพงกว่าตลาดมืด แต่ก็มั่นใจได้ว่าได้รับธนบัตร

จริง หรือหากตรวจพบภายหลังว่าเป็นธนบัตรปลอมก็นำไปแลกคืนได้ 

2. ศึกษารายละเอียดการตรวจสอบธนบัตรปลอมไว้บ้างและพก

ธนบัตรจริงติดตัวไว้สำหรับเปรียบเทียบ  

 

อ้างอิง: ภาพและข้อมูลจาก http://finance.sina.com.cn 
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