การใช้พื้นทีพ่ พิ ิธภัณฑ์เหรียญจากอดีตถึงปัจจุบัน
ศราวุฒิ วัชระปันตี*
พิพิธ ภัณฑ์เหรีย ญเป็น แหล่ งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ใน
บริเวณ พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่มีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาคัญ
จ านวนมากตั้งอยู่ ในบริ เวณดั งกล่ า ว พิพิ ธ ภัณฑ์ เหรีย ญเป็น สถานที่จัดแสดงเงินตราของไทยตั้ งแต่อ ดี ต ปัจจุบัน ถือเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงเหรียญจากนานาชาติจากทุกมุมโลกไว้มากที่สุดของประเทศ
แม้ว่าพิพิธภัณฑ์เหรียญจะเปิดให้เข้าชมเพียงไม่นาน แต่พื้นที่พิพิธภัณฑ์เหรียญในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์
และมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเป็นเวลานานกว่า ๒๐๐ ปี
พิพิธ ภัณ ฑ์เ หรี ย ญตั้งอยู่ ใ นพื้ น ที่ บ ริ เวณมุม ถนนจั กรพงษ์เ ชื่อมกับ ถนนเจ้า ฟ้า แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร เดิมเป็ นที่ ตั้งของวัง พระองค์ เจ้ าภุ มริ น ทร์ สร้ า งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๒ อยู่ ใ นกลุ่ ม วั ง สะพานเสี้ ย ว
ริมคลองหลอด เป็นที่ประทับของพระองค์เจ้าภุมรินทร์ พระองค์เจ้านุชนารถในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพล
เสพย์ และ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชาญไชยบวรยศ พระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ๑ ซึ่งใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงกษาปณ์สิทธิการขึ้น
ในบริเวณที่ดินกลุ่มวังสะพานเสี้ยว ให้เป็นโรงกษาปณ์แห่งที่ ๓ ของประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของ
การผลิตเหรียญกษาปณ์ด้วยเครื่องจักรไฟฟ้า โรงกษาปณ์แห่งนี้เปิดทาการเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๕ และ
ดาเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์มาจนถึง พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นเวลา ๗๐ ปี และในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๑๗
กรมธนารักษ์ได้ส่งมอบพื้นที่เฉพาะส่วนโรงกษาปณ์สิทธิการแห่งนี้ มีเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ ๒ งาน ๑๗ ตารางวา
ให้แก่กรมศิลปากร เพื่อปรับปรุงเป็นหอศิลปแห่งชาติ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์)

ภาพที่ ๑ แผนที่โรงกษาณ์สิทธิการ
*

ภัณฑารักษ์ชานาญการ ฝ่ายพิพิธภัณฑ์เหรียญ ส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน สานัก
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
๑
มนสินี อรรถวานิช, แนวคิดในการอนุรักษ์บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบกายภาพเมือง:
กรณีศึกษา บริเวณถนนข้าวสาร, (วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๗๐.

ส่วนพื้นที่โดยรอบโรงกษาปณ์สิทธิการ (พื้นที่พิพิธภัณฑ์เหรียญในปัจจุบัน ) กระทรวงการคลังได้ใช้
ประโยชน์โดยใช้เป็นที่ทาการของหน่วยงานในสังกัด ๒ หน่วยงาน คือ “กรมธนารักษ์” และ “กรมสรรพากร”

ภาพที่ ๒ (ซ้าย) อาคารกรมธนารักษ์ (ขวา) อาคารกรมสรรพากร

อาคารที่ทาการของกรมธนารักษ์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ด้านวัดชนะสงคราม ประกอบด้วยอาคาร ๒ หลัง
สูง ๓ ชั้นและ ๒ ชั้น เชื่อมต่อกัน เป็นที่ทาการของหน่วยราชการภายในกรมธนารักษ์ ได้แก่ สานักเลขานุการกรม
กองคลัง กองจัดประโยชน์ กองที่ราชพัสดุ กองนิติการ และกองแบบแผนและการก่อสร้าง โดยใช้เป็นที่ทาการมา
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๓ ก่อนจะย้ายที่ทาการมาอยู่ในกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ ใน พ.ศ. ๒๕๓๕
ส่วนกลุ่มอาคารทางทิศใต้ ด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์นั้น เป็นที่ทาการของ “กรมสรรพากร”
ซึ่งเดิมใช้เป็นอาคารที่ทาการของ “กรมสรรพสามิต”แต่ด้วยเหตุขัดข้องบางประการกรมสรรพสามิตจาเป็นต้อง
ย้ายที่ทาการไปยังย่านราชวัตร ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต และได้ยกที่ทาการให้กรมสรรพากร๒ โดยกรมสรรพากร
ได้ใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ทางานของผู้บริหาร และเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการภายในสังกัด เช่น กองอุทธรณ์
กองคดีภาษีอากร กองสืบสวนและประมวลหลักฐาน กองตรวจภาษีอากร กองปฏิบัติการกลาง กองคลัง กองการ
เจ้าหน้าที่ กลุ่มอาคารเหล่านี้ใช้เป็นที่ทาการของกรมธนารักษ์และกรมสรรพากรยาวนานกว่า ๓๐ ปี

ภาพที่ ๓ อาคารกรมสรรพากรได้รับความเสียหายจากเกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

ในวันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕ บริเวณท้องสนามหลวงและถนนราชดาเนิน เกิดเหตุการณ์
ชุมนุมทางการเมือง (พฤษภาทมิฬ) เป็นเหตุให้อาคารกรมสรรพากรและกรมประชาสัมพันธ์ เกิดเพลิงไหม้ ชารุด
เสียหายไม่อาจใช้การได้ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๕ ให้พัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าว
๒

กรมสรรพากร, กรมสรรพากร,ที่ระลึกในการเปิดอาคารกรมสรรพากร ๒ กันยายน ๒๕๔๐
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพฯ,๒๕๔๐), หน้า ๔๔.

เป็นสวนสาธารณะ และมอบให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบในการจัดทาโครงการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้การกากับ
ดูแลของ “คณะกรรมการจัดทาโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณกรมสรรพากรและกรมประชาสัมพันธ์ (ถนนราชดาเนิน)
เป็นสวนสาธารณะ” ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานและมีอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยกรมธนารักษ์ได้ จั ดจ้ างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกแบบสวนสาธารณะ
บนเนื้อที่ ๑๗ – ๐ – ๐๓ ไร่ และได้รับประทานนามจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปรินายก ว่า “สวนสันติพร”
ต่อมาในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ นายบรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้รับพระราชทานพระราชกระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการจราจรบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ
ให้ปรับแผนการก่อสร้างสวนสันติพร เป็นการใช้ในราชการของกรมธนารักษ์โดยจัดสร้างเป็น “อาคารพิพิธภัณฑ์
แสดงเหรียญกษาปณ์และจาหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์”๓

ภาพที่ ๔ การปรับปรุงแก้ไขระบบการจราจรเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
ซึ่งกาลังดาเนินการขยายถนนบริเวณที่ตั้งกรมประชาสัมพันธ์และกรมสรรพากรเดิม

โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์และจาหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ “ศาลาธนารักษ์”

ภาพที่ ๕ อาคารสานักบริหารเงินตรา (กองคลังกลางเดิม)
ในพระบรมมหาราชวัง
๓

กรมธนารักษ์ได้รับสนองนโยบายของคณะรัฐมนตรี และพิจารณา
เห็ นว่ า อาคารส านั กบริ หารเงิ นตรา (กองคลั งกลางเดิ ม) ใน
พระบรมมหาราชวังชารุด เนื่องจากโครงสร้างอาคารรับน้าหนักมากเกินไป
และที่สาคัญอาคารห้องมั่นคง ๓ ชั้น เกิดการทรุดตัวลงและตัวอาคารมีรอย
แตกร้าวอยู่ทั่วไป เนื่องจากต้องรับน้าหนักเหรียญกษาปณ์ที่เก็บรักษาไว้ใน
กิจกรรมการรักษาเงินคงคลั งและการรักษาเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับอาคารมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐๐ ปี ทาให้
วัสดุที่ใช้ก่อสร้างเสื่อมคุณภาพความมั่นคงแข็งแรงจึงลดลงด้วย๔

หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๕/๓๑๙๓ เรื่อง การก่อสร้างสวนสันติพรและ
เรื่องการสร้างสวนสันติพรและการพัฒนาพื้นที่บริเวณกรมสรรพากรและกรมประชาสัมพันธ์ (ถนนราชดาเนิน)
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๓๙
๔
บันทึกข้อความ กองแบบแผนและก่อสร้าง ด่วนมาก เรื่องการตรวจสอบห้องมั่นคง สานักบริหาร
เงินตรา (กองคลังกลาง) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๑

อีกทั้งศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรี ย ญกษาปณ์ ซึ่ ง เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลของ
กรมธนารั ก ษ์ โดยจั ด แสดงเหรี ย ญกษาปณ์ ไ ทยและเงิ น ตรา
โบราณ เปิ ด ให้ เ ข้ าชมมาตั้ งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ มี พื้นที่ คับแคบ
ไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้าชม
การจัดแสดงเป็นจานวนมาก กรมธนารักษ์จึงได้จัดทา “โครงการ
ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์และจาหน่ายจ่าย
แลกเหรี ย ญกษาปณ์ “ศาลาธนารั ก ษ์ ” ขึ้ น ในพื้ น ที่ บ ริ เ วณ
กรมสรรพากรเดิม

ภาพที่ ๖ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญกษาปณ์

รูปแบบอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์และจาหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ “ศาลาธนารักษ์” นั้น
กรมธนารั กษ์ ได้ จั ดจ้ างจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย เป็ นผู้ ออกแบบโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วี ระ สั จจะกุ ล
เป็ นผู้ ประสานงานในการออกแบบอาคาร โดยออกแบบอาคารให้ มี สถาปั ตยกรรมที่สอดคล้ องกลมกลื นกั บ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์ในพื้นที่และสอดคล้องกับกฎหมายควบคุมการก่อสร้าง
อาคารในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ โดยปรับลดพื้นที่ก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เหลือเนื้อที่ประมารณ ๑๓ – ๓ –
๔๙ ไร่ ซึ่ ง ส านั กงบประมาณเห็ น ชอบในรู ป แบบของอาคาร พร้ อ มทั้ ง อนุ มั ติ ว งเงิ น ค่ าก่ อ สร้ า ง จ านวน
๓๕๘,๕๘๐,๕๐๐ บาท และว่าจ้างให้บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด (มหาชน) เป็นผู้ดาเนินการก่อสร้างและ
เริ่มส่งมอบพื้นที่ เพื่อดาเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๐๕ และคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์และจาหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ “ศาลา
ธนารักษ์” กาหนดให้มีการก่อสร้างอาคาร จานวน ๓ หลัง คือ
๑. อาคาร ๓ ชั้น ด้านถนนจักรพงษ์ จานวน ๑ หลัง สาหรับเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์
๒. อาคาร ๒ ชั้น ด้านหลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ จานวน ๑ หลัง สาหรับรองรับส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่กองคลังกลาง และกองเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์ (ในขณะนั้น) และชั้นใต้ดินเพื่อจอดรถ
๓. อาคารหอประชุม ๒ ชั้น ด้านหลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ จานวน ๑ หลัง
โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่ภายในโครงการออกเป็น ๓ ส่วน คือ
๑. พื้นที่อาคารพิพิธภัณฑ์ เนื้อที่ประมาณ ๔ – ๑ – ๗๖.๑๒ ไร่
๒. พื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ (ซึ่งมีอยู่เดิม) เนื้อที่ประมาณ ๓ – ๓- ๘๕ ไร่
๓. พื้นที่ว่างหรือพื้นที่สีเขียวรอบโครงการประมาณ ๒ – ๑ – ๔๔ ไร่ (ที่ว่างด้านข้างพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์ ๑ – ๐ – ๐๐ ไร่ และด้านหน้าติดถนนจักรพงษ์ ๑ – ๑ – ๔๔ ไร่)

๕

หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗ / ๑๒๘๕ เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารของกรมธนารักษ์
ในเขตพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐

การพิจารณาจากคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์
เนื่ อ งจากโครงการจั ด สร้ า งเป็ น อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ สดงเหรี ย ญกษาปณ์ แ ละจ าหน่ า ยจ่ า ยแลก
เหรียญกษาปณ์ “ศาลาธนารักษ์ ” ดาเนินการก่อสร้างอยู่ในบริเวณพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งอยู่ในความดูแล
ของคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ (คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า)
กรมธนารักษ์จึงได้ประสานข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการจัดสร้างเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์สาหรับพิจารณา
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น โครงการสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ และในการประชุ ม คณะกรรมการโครงการ
กรุ งรั ตนโกสินทร์ ครั้ งที่ ๕/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๔๐ ได้พิจารณาหุ่ นจาลองโครงการ (Model)
อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ และรายละเอียดโครงการแล้ว มีความเห็นว่า การใช้ประโยชน์ของอาคารในโครงการดังกล่าว
ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายการใช้ที่ดินบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ข้อที่ ๑, ๒ และ ๓ คือ
ข้อที่ ๑ ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในควรห้ามมิให้มีการประกอบอุตสาหกรรม สาหรับการหัตถกรรม
และโรงงานทุกชนิดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายด้านอัคคีภัยและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ควรอนุญาตให้อยู่
ในบริเวณนี้
ข้อที่ ๒ การพาณิชยกรรมในบริ เวณกรุงรัตนโกสิ นทร์ชั้นในจะต้องอยู่ในจานวนจากัด เพียงเพื่อการ
บริการชุมชนในบริเวณดังกล่าวเท่านั้น
ข้อที่ ๓ ห้ามมิให้ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทั้งในภาครัฐและภาคของเอกชน๖
และมาตรการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกิจกรรมภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน และชั้นนอก รวมถึง
บริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ การใช้ประโยชน์ของอาคารเป็นที่จาหน่ายจ่ายแลกเหรียญ
เป็นที่จัดเก็บเหรียญกษาปณ์ใหม่ และเป็นสถานที่ทางานของเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะนามา
ซึ่งความหนาแน่ นแออัด ทั้งยวดยานและผู้ คนที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งเป็นการเพิ่มความรุนแรงแก่ปัญหา
การจราจรติดขัดในบริเวณนี้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพวิกฤตอยู่แล้ว และที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้กรมธนารักษ์
ใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เป็นสถานที่จัดแสดงเหรียญกษาปณ์แทน และมีมติให้กรมธนารักษ์ทบทวน
แผนการดาเนินโครงการเสียใหม่และนาเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ๗
ต่อมานายปรีดี บุญยัง อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะดาเนินโครงการก่อสร้าง
อาคารพิพิธภัณฑ์แสดงเหรี ยญกษาปณ์และจาหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ “ศาลาธนารักษ์ ” โดยมีเหตุผล
ความจาเป็น โดยสรุปดังนี้
๑. เพื่ อเป็ นการอนุ รั กษ์ พื้ นที่ ทางประวั ติ ศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับกรมธนารั ก ษ์ เนื่องจากพื้ นที่ ด าเนิ น
โครงการเป็นที่ตั้งโรงกษาปณ์ ที่ผลิตเหรียญกษาปณ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ก่อนจะเลิกไปใน พ.ศ. ๒๕๑๑ และ
ใช้ประโยชน์เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์
๖

หนั งสื อกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง มติค ณะกรรมการ
โครงการกรุงรัตนโกสินทร์ เรื่องแนวนโยบายการใช้ที่ดินบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในและข้อเสนอการ
กาหนดนโยบายการใช้ที่ดินบริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีตามข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ลงวันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๔
๗
สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, เอกสาร
ประกอบการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือน
เมษายน พ.ศ.๒๕๔๑ (เอกสารอัดสาเนา)

๒. เพื่ อรองรั บส่ วนราชการและเจ้ าหน้ าที ส านั กบริ หารเงิ นตรา กรมธนารั กษ์ (กองคลั งกลางและ
กองเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง)
๓. ได้รับอนุมัติงบประมาณและลงนามในสัญญาว่าจ้างกับเอกชนเรียบร้อยแล้ว
และเนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก จึงไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการใช้ที่ดิน
ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในแต่ประการใด๘
ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน
๒๕๔๑ ที่ประชุมได้นาโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเหรียญกษาปณ์ฯ เข้าพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งใน
ขณะนั้นกรมธนารักษ์ได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารหลังที่ ๑ ในส่วนของชั้นที่ ๒ และอาคารหลังที่ ๒ กาลังก่อสร้าง
ในส่วนของชั้นใต้ดิน ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นโดยสรุป คือ โครงการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ
ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายการใช้ที่ดินในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งเป็นโครงการที่มิได้ดาเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๑ กรมธนารักษ์ได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารโดยที่คณะกรรมการฯ
ยังมิได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ อีกทั้งอาคารที่กาหนดไว้ในผังการก่อสร้างตั้งประชิดอาคารพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์ ในลักษณะโอบล้อมโดยรอบ ซึ่งเป็นการทาลายคุณค่าและทัศนียภาพของโบราณสถาน จึงขอให้
รวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมาณการค่าเสียหาย ด้านงบประมาณหากระงับหรือยกเลิก
โครงการ การขึ้นทะเบียนโบราณสถานหรือระวางแนวเขตโบราณสถานอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
เพื่อพิจารณา
ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งที่ ๕/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน
๒๕๔๑ ในขณะนั้นอาคาร ๓ ชั้น ด้านถนนจักรพงษ์ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่วนอาคารอื่นๆ กรมธนารักษ์ได้
ขอให้ผู้รับจ้างชะลอการก่อสร้างไว้ก่อน โดยสานักงบประมาณได้ประมาณการค่าเสียหายเฉพาะในส่วนที่เกิดขึ้น
หากมีการระงับหรือยกเลิกโครงการฯ ไว้ถึง ๘๙,๒๔๖,๖๘๘ บาท ส่วนค่าเสียหายอื่น กรมธนารักษ์ยังไม่สามารถ
แจ้งได้ ส่วนกรมศิลปากรนั้นแจ้งว่า การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์มิได้รุกล้าแนวเขตโบราณสถานที่ประกาศไว้ แต่มี
ข้ อ สั ง เกตว่ า อาคารบางหลั ง นั้ น ตั้ ง ประชิ ด กั บ อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ หอศิ ล ป์ เป็ น อย่ า งมาก
คณะกรรมการจึงมีมติให้ผู้แทนไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
หลังจากที่ตัวแทนคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยนางลีนา เจริญศรี รองอธิบดี
กรมธนารักษ์ นางตรึ งใจ บูรณะสมภพ อธิการบดีมหาวิทยาลั ยศิลปากร นายเทิดเกียรติ ศักดิ์คาดวง นายก
สมาคมนั กผั งเมืองไทย นายประสงค์ เอี่ยมอนันต์ นายมานิตย์ ศิริวรรณ ผู้ ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ
นางศิริพร นันตา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่
โครงการในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑ และได้ร่วมกันปรึกษา โดยมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาคาร
ส่ ว นหน้ า ด้ านถนนจั กรพงษ์ ๓ ชั้ น ที่ ส ร้ างเสร็ จ เรี ย บร้ อยแล้ ว พร้ อ มน าเสนอคณะกรรมการโครงการ
กรุงรัตนโกสินทร์ และในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๒ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๒ ที่ประชุมมีมติให้
กรมธนารักษ์ยกเลิกโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์ฯ สาหรับอาคารส่วนหน้าด้านถนนจักรพงษ์
ที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนั้น ขอให้กรมธนารักษ์พิจารณาจัดทารูปแบบรายละเอียด ข้อเปรียบเทียบความคุ้มค่าและ
งบประมาณ ใน ๒ กรณี คือ
๘

หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗/๘๗๐๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ เรื่อง โครงการ
ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์ฯ

๑. ปรับรูปแบบอาคารที่ก่อสร้างไว้แล้วให้มีขนาดเล็กลง โดยตัดความยาวช่วงหน้าของอาคารบางส่วนออก
และแก้ไขพื้นที่ชั้นล่างให้เปิดโล่ง รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในบริเวณโครงการให้มีความร่มรื่น
๒. รื้อถอนอาคารที่ดาเนินการไว้ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ทั้งบริเวณให้มีความร่มรื่น แล้วนาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
ต่ อมา นายมานิ ต วิ ท ยาเต็ ม อธิ บ ดี กรมธนารั ก ษ์ ได้ มี ห นั งสื อ ยื น ยั นความจ าเป็ นในการใช้ พื้ น ที่
เพื่อดาเนิ นการการก่อสร้ างอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์ฯ และไม่สามารถปรับ ปรุงรูปแบบอาคาร
ที่ก่อสร้างไว้แล้วให้มีขนาดเล็กลง โดยการตัดความยาวช่วงหน้าของอาคารบางส่วนออกและแก้ไขพื้นที่ชั้นล่าง
ให้เปิดโล่งได้ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารใช้ระบบคอนกรีตอัดแรงแบบ POST – TENSION SLAB ซึ่งเป็นระบบ
พื้นลวดรับแรงดึงสูง เป็นพื้นเดียวตลอดความยาวของอาคาร การตัดลดบางส่วนลงจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
และความมั่นคงของอาคาร หากโครงการนี้ดาเนินต่อไป จะเป็นผลดีต่อทางราชการ โดยกรมธนารักษ์จะพยายาม
รั กษารู ป แบบให้ มี ความกลมกลื นกั บ อาคารโบราณสถาน รวมทั้ งปรั บปรุ งสภาพภู มิ ทั ศน์ ให้ ส อดคล้ องกั บ
บรรยากาศของเมืองเก่าให้มากที่สุ ด ๙ แต่อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๒ เมื่อวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๔๒ มีมติให้กรมธนารักษ์ยกเลิกโครงการฯ สาหรับอาคาร ๓ ชั้น ส่วนหน้าด้านถนนจักรพงษ์นั้น
ขอให้พิจารณาใช้ประโยชน์เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ร่มรื่น
สวยงามต่อไป
กรมธนารักษ์จึงได้ใช้อาคาร ๓ ชั้น ด้านถนนจักรพงษ์ เป็นที่ทาการของสานักบริหารเงินตรา สาหรับ
เก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ รับ จ่าย นาส่ง ตรวจสอบ
เงิน คงคลัง ของทางราชการ พร้ อมทั้งจ่ าย แลก และรับคืนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึ ก
แก่ประชาชนทั่วไป

ภาพที่ ๗ อาคารสานักบริหารเงินตรา (เดิม)

แต่เนื่องด้วยตัวอาคารได้รับการออกแบบสาหรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ จึงมิได้จัดสร้างห้องมั่นคงไว้เพื่อเก็บ
รักษาเหรียญกษาปณ์ สานักบริหารเงินตราได้ แก้ปัญหาโดยการดัดแปลงห้องปฏิบัติงานมาเป็นห้องมั่นคงแทน
ทาให้ เกิดการทรุ ดตัวของอาคาร และมีรอยแตกร้าวเป็นทางยาว เนื่องจากโครงสร้างของอาคารไม่สามารถ
รับน้าหนักของเหรียญกษาปณ์ที่เก็บรักษาไว้เป็นจานวนมากได้ นอกจากนี้พื้นที่การให้บริการรับแลก - จ่ายแลก
๙

หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๘/๒๔๐๘ เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์
แสดงเหรียญกษาปณ์และจาหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๒

เหรียญกษาปณ์มีความคับแคบ แออัด ไม่สามารถนาอุปกรณ์ทุ่นแรงที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ เกิดความ
ไม่สะดวกในการปฏิบั ติงานและการให้ บริการประชาชน ๑๐ กรมธนารักษ์จึงมีโครงการที่จะย้ายสานักบริหาร
เงิ นตราไปอยู่ ในพื้นที่ส านั กกษาปณ์ รั งสิ ต เนื่องจากภารกิจ ด้านการบริห ารเงิ นตราและด้านกษาปณ์เป็ น
กระบวนงาน ที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน การปฏิบัติงานในพื้นที่เดียวกัน จะทาให้กระบวนงานด้านเหรียญ
กษาปณ์ครบวงจร สามารถบูรณาการงาน และลดขั้นตอนการขนส่ง
พิพิธภัณฑ์เหรียญในปัจจุบัน
ต่ อ มากระทรวงการคลั ง มี น โยบายให้ มี ก ารจั ด สร้ า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ฉพาะทางเกี่ ย วกั บ เงิ น ตรา
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ กรมธนารักษ์ได้รับสนองนโยบาย
ดังกล่าวโดยได้จัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์เหรียญ” ขึ้น เพื่อจัดแสดงเงินตราโบราณ เหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก
เงินตราต่างประเทศ และเผยแพร่ภารกิจของกรมธนารักษ์ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ การอนุรักษ์เงินตรา
โบราณ และเป็นแหล่งเรียนรู้เฉพาะด้านเหรียญกษาปณ์และเงินตราสาหรับผู้สนใจ นักสะสม เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) สาหรับนักสะสมเหรียญและผู้สนใจ
ทั่วไป ตลอดจนการจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการ
ที่ราชพัสดุ เป้าหมาย ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ของกรมธนารักษ์ มิติด้านอนุรักษ์ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้
สืบสานวัฒนธรรมชุมชน
กรมธนารั กษ์ได้พิจารณาเห็ นว่า อาคารส านักบริหารเงินตรา ถนนจั กรพงษ์ ซึ่งตั้งอยู่ภ ายในเกาะ
รัตนโกสินทร์อันเป็นพื้นที่เขตท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความเหมาะสมสาหรับจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ จึงได้ย้าย
สานักบริหารเงินตราไปอยู่ภายในพื้นที่สานักกษาปณ์ รังสิต และปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคาร ภูมิทัศน์ภายนอก
ให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามและทันสมัย โดยใช้งบประมาณดาเนินการภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
๒๕๕๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเงินงบประมาณแผ่นดิน รวมวงเงินทั้งสิ้น
๓๓๙,๒๔๘,๘๕๐ บาท และเริ่มดาเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑

ภาพที่ ๘ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีบวงสรวง
โครงการพิพิธภัณฑ์เหรียญ ณ สานักบริหารเงินตรา เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556

๑๐

ชวลิต พุฒพิสุทธิ์, การดาเนินงานของสานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ , (การศึกษาอิสระ
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง,๒๕๔๖), หน้า ๘๒.

ภาพที่ ๙ อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ

การออกแบบพิพิธภัณฑ์และรูปแบบการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์นั้น กรมธนารักษ์ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญผู้เข้าชมทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ จึงได้นาแนวคิดอารยสถาปัตย์
(Universal Design) มาใช้ประกอบการออกแบบพิพิธภัณฑ์ เช่น พื้นที่ห้องจัดแสดงกว้างเพียงพอสาหรับผู้ใช้
รถเข็น คาบรรยายอักษรเบรลล์ แบบจาลองที่สามารถสัมผัสได้ สาหรับผู้พิการทางสายตา ระดับความสูงของ
วัตถุจัดแสดง รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
การนาเสนอเนื้อหาและการจัดแสดงอยู่ภายใต้แนวความคิด “วิถีแห่งเงินตรา สินล้าค่าของแผ่นดิน ”
โดยแสดงรายละเอียด ความสาคัญ ความหมาย พัฒนาการ รวมถึงบทบาทต่างๆ ของเหรียญในสังคมไทย
ตลอดจนจัดแสดงเหรียญนานาชาติที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ และจัด
แสดงเหรี ยญที่ผ ลิ ตด้วยเทคนิ คพิเศษต่างๆ ซึ่งการจัดแสดงในแต่ล ะส่ ว นนั้นเน้นการจัดแสดงด้ ว ยสื่ อและ
เทคโนโลยีการจัดแสดงที่ทันสมัยและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม เป็นการดึงดูดให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เข้าไป
เรียนรู้และเกิดความพึงพอใจในการเข้าชม โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา
พิพิธภัณฑ์เหรียญ ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ใกล้กับคลองคูเมืองเดิม ซึ่งเป็นย่านที่มีความโดดเด่น
ทางวัฒนธรรม มาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยถูกใช้เป็นที่ตั้งของวังเจ้านายกลุ่มวังหน้า ต่อมาเมื่อมีการ
ปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ พื้นที่บริเวณนี้จึงได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นที่ตั้งของ
สถานที่ราชการอันมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ นั่นคือโรงกษาปณ์สิทธิการ แห่งที่สาม
ซึ่งได้ใช้ประโยชน์ยาวนานมากกว่า ๗๐ ปี และได้ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องในกิจการเกี่ยวกับหมุนเวียนแลกเปลี่ยน
เงินตรา ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้ปรับบทบาทการใช้งานในลักษณะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านเงินตรา
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เอกสารทางราชการ
บันทึกข้อความ กองแบบแผนและก่อสร้าง ด่วนมาก เรื่องการตรวจสอบห้องมั่นคง สานักบริหารเงินตรา
(กองคลังกลาง) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๑
หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗ / ๑๒๘๕ เรือ่ งโครงการก่อสร้างอาคารของกรมธนารักษ์ในเขต
พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐
หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗/๘๗๐๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ เรื่อง โครงการก่อสร้าง
อาคารพิพิธภัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์ฯ
หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๘/๒๔๐๘ เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงเหรียญ
กษาปณ์และจาหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๒
หนังสือกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มติคณะกรรมการโครงการกรุง
รัตนโกสินทร์ เรื่องแนวนโยบายการใช้ที่ดินบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในและข้อเสนอการกาหนด
นโยบายการใช้ที่ดินบริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีตามข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๔
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๕/๓๑๙๓ เรื่อง การก่อสร้างสวนสันติพรและ เรื่องการ
สร้างสวนสันติพรและการพัฒนาพื้นที่บริเวณกรมสรรพากรและกรมประชาสัมพันธ์ (ถนนราช
ดาเนิน) ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๓๙
สัมภาษณ์
นางสาวสมใจ พุกจาปา ข้าราชการบานาญ กรมธนารักษ์ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

