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มรดกโลกบนเหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดของไทย 
 

กำนต์ภพ  ภิญโญ1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตู้จัดแสดงเหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดภำยในห้องนิทรรศกำรวัฒนำกษำปณ์ไทย 
อำคำรพิพิธภัณฑ์เหรียญกษำปณำนุรักษ์ 

 
  เหรียญที่ระลึก (medals) มีนิยำมตำมรูปศัพท์หมำยถึง โลหะรูปกลมแบน รูปเหลี่ยม หรือรูปร่ำงใด ๆ 
ที่มีภำพและตัวอักษรอยู่บนพ้ืนเหรียญที่ท ำให้ระลึกถึงเรื่องรำวหรือเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น นัยว่ำเป็นเหตุกำรณ์พิเศษ
หรือโอกำสส ำคัญ โดยที่เหรียญที่ระลึกจะไม่มีกำรประทับรำคำหน้ำเหรียญ จึงไม่สำมำรถใช้ช ำระหนี้ได้ตำมกฎหมำย 
แต่เหรียญที่ระลึกก็เป็นอีกหนึ่งบทบันทึกเรื่องรำวส ำคัญของยุคสมัย ผ่ำนภำพและข้อควำมที่ตอกประทับบนหน้ำเหรียญ 
ส ำหรับเหรียญที่ระลึกที่จัดสร้ำงขึ้นในประเทศไทยมักมีภำพเรื่องรำวแสดงเหตุกำรณ์ส ำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ ศำสนำ วันครบรอบของหน่วยงำนและองค์กรที่ส ำคัญระดับประเทศ ตลอดจนเหรียญที่ระลึก
ที่จัดสร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นรำงวัลและขวัญก ำลังใจให้แก่ประชำชน นอกจำกนี้ กรมธนำรักษ์ได้มีกำรจัดสร้ำงเหรียญ
ที่ระลึกประจ ำจังหวัดขึ้น เพื่อถ่ำยทอดมรดกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติอันทรงคุณค่ำของแต่ละพื้นที่ผ่ำนภำพ
บนหน้ำเหรียญที่ระลึก อีกท้ังยังเป็นกำรเผยแพร่ภูมิปัญญำและสถำนที่ส ำคัญ เพ่ือน ำไปสู่กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ของประเทศไทยให้แก่ประชำชนทั่วไป ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศได้เก็บเป็นของที่ระลึก ของสะสม 
หรือมอบให้กับบุคคลอ่ืนเป็นสิ่งตอบแทน ของขวัญ หรือของฝำกที่แสดงถึงเอกลักษณ์อันทรงคุณค่ำของแต่ละจังหวัด
และเขตกำรปกครองพิเศษของประเทศไทย 
 
  
 
 
 

                                                           

 1 ภัณฑำรักษ์ปฏิบัติกำร ฝ่ำยพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน ส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน ส ำนักทรัพย์สินมีค่ำ
ของแผ่นดิน กรมธนำรักษ์ 
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กำรจัดสร้ำงเหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดของไทย 

  ช่วง พ.ศ. 2534 - 2536 กรมธนำรักษ์ได้ริเริ่มโครงกำรจัดสร้ำงเหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย ตลอดจนเป็นกำรเผยแพร่เอกลักษณ์และประเพณี
ท้องถิ่นอันทรงคุณค่ำของแต่ละจังหวัดให้ผู้คนภำยนอก ทั้งในระดับประเทศและนำนำชำติได้รู้จักอย่ำงแพร่หลำย2 
ซึ่งกำรจัดสร้ำงเหรียญที่ระลึกดังกล่ำว สอดคล้องกับกระแสกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในขณะนั้น เนื่องจำกรัฐบำล
ได้เล็งเห็นว่ำกำรท่องเที่ยวเป็นอุตสำหกรรมที่สร้ำงรำยได้ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันดับต้น ๆ จึงได้มี
แผนพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกำยภำพ เช่น กำรสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคที่รองรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริกำร
ทั่วทุกภูมิภำค เพ่ือกระจำยตัวของนักท่องเที่ยวไปสู่จังหวัดต่ำง ๆ แทนที่จะกระจุกตัวท่องเที่ยวอยู่ภำยในเมืองใหญ่ 
ควบคู่ไปกับกำรเพ่ิมคุณค่ำให้กับแหล่งท่องเที่ยว เช่น กำรผลักดันให้สถำนที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ กำรอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูมรดกทำงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ ตลอดจนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นของที่ระลึก
ที่แสดงถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญำของผู้คนแต่ละพ้ืนที่3 

  เหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดที่กรมธนำรักษ์จัดสร้ำงขึ้น จึงถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สนับสนุนโยบำย
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของรัฐบำล ในกำรถ่ำยทอดเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดผ่ำนภำพที่ปรำกฏบนหน้ำเหรียญ 
โดยกรมธนำรักษ์ได้ก ำหนดรูปแบบของเหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดให้ด้ำนหลังเป็นภำพตรำประจ ำจังหวัด ที่รัฐบำล
ได้ก ำหนดให้แต่ละจังหวัดใช้มำตั้งแต่ พ.ศ. 2482 (รัฐบำลสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงครำม) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตรำ
ที่กรมศิลปำกรออกแบบตำมแนวคิดที่แต่ละจังหวัดก ำหนด ผนวกกับตรำประจ ำต ำแหน่งของเจ้ำเมืองแต่เดิมในสมัย
สมบูรณำยำสิทธิรำชย์4 ส่วนอีกด้ำนหนึ่งเป็นภำพที่แสดงถึงเอกลักษณ์ประจ ำจังหวัด ซ่ึงกรมธนำรักษ์เป็นผู้ออกแบบ 
จ ำนวน 34 จังหวัด5 และเปิดโอกำสให้ประชำชนร่วมออกแบบหน้ำเหรียญที่ระลึก โดยส่งภำพให้คณะกรรมกำร
วำงแผนผลิตเหรียญกษำปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกที่กรมธนำรักษ์แต่งตั้งขึ้นพิจำรณำ จ ำนวน 44 จังหวัด 
โดยผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกได้รับเงินรำงวัล จ ำนวน 4,000 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ โดยมีพิธีมอบ
รำงวัลผู้ชนะเลิศกำรออกแบบเหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัด ณ กรมธนำรักษ์ จ ำนวน 3 ครั้ง ดังนี้6 

 
 

  

                                                           

 2 ส ำนักทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน กรมธนำรักษ์, แผ่นพับเหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัด 77 จังหวัด 1 เมืองพัทยำ , 
(กรุงเทพฯ: กรมธนำรักษ์), ม.ม.ป. 
 3 ภรำเดช  พยัฆวิเชียร. กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียวของไทยทั้งอดีตปัจจุบันและอนำคต. เข้ำถึงเมื่อวันท่ี 24 ตุลำคม 
2562. เข้ำถึงได้จำก จุลสำรวิชำกำรอิเล็กทรอนิกส์ กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://www.etatjournal.com 
 4 ดูเพิ่มเติมใน กรมศิลปำกร, ตรำประจ ำจังหวัด, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปำกร), 2542. และ ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
เรื่อง ก ำหนดเครื่องหมำยรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยรำชกำร พุทธศักรำช 2482 (ฉบับที่ 241) ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2482. 
 5 โครงกำรในระยะแรกกรมธนำรักษ์ได้จัดสร้ำงเหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัด จ ำนวน 76 จังหวัด ตำมรำยชื่อจังหวัด
ของประเทศไทยในขณะนั้น ภำยหลังได้มีกำรจัดสร้ำงเหรียญที่ระลึกเพิ่มเติม ได้แก่ เหรียญที่ระลึกเมืองพัทยำ เพื่อเป็นกำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวในเขตปกครองพิเศษอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดบึงกำฬ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัด
เมื่อ พ.ศ. 2554  
 6 กองแผนงำน กรมธนำรักษ์, พิธีมอบรำงวัล ผู้ชนะเลิศกำรออกแบบเหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัด วันที่ 30 กันยำยน 
2536, (กรุงเทพฯ: กรมธนำรักษ์, 2536). 
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  1. วันศุกร์ที่ 3 พฤษภำคม 2534  ผู้ชนะเลิศกำรออกแบบเหรียญจ ำนวน 14 จังหวัด 

  2. วันพฤหับดีที่ 25 กันยำยน 2535 ผู้ชนะเลิศกำรออกแบบเหรียญจ ำนวน 13 จังหวัด 

  3. วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยำยน 2536 ผู้ชนะเลิศกำรออกแบบเหรียญจ ำนวน 17 จังหวัด 

  ภำพเอกลักษณ์ประจ ำจังหวัดต่ำง ๆ ที่ปรำกฏบนหน้ำเหรียญที่ระลึกแต่ละเหรียญเป็นสิ่งที่ได้รับ
กำรยอมรับว่ำเป็นที่เชิดหน้ำชูตำของแต่ละจังหวัด และดึงดูดควำมสนใจให้ประชำชนทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ 
เข้ำมำท่องเที่ยว เช่น โบรำณสถำน ปูชนียบุคคล ประเพณี วิถีชีวิต และสถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ7 ซึ่งล้วนแล้ว 
แต่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติของแต่ละจังหวัด ที่มีผลสะท้อนถึงควำมเป็นมรดกอันทรงคุณค่ำ
ระดับประเทศ นอกจำกนี้ แหล่งมรดกของไทยหลำยแห่งก็ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ จนกระทั่งยกฐำนะ
ขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลก (World Heritage) ท ำให้เหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดหลำยเหรียญ กลำยเป็นหลักฐำนหนึ่ง
ที่บันทึกภำพแหล่งมรดกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติของจังหวัดและประเทศ สู่มรดกโลกของมวลมนุษยชำติ 

  
จำกมรดกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติประจ ำจังหวัดสู่แหล่งมรดกโลก 

  แนวคิดเกี่ยวกับมรดกโลก เกิดขึ้นครั้งแรกอย่ำงเป็นทำงกำรในอนุสัญญำส ำหรับกำรคุ้มครอง
สมบัติทำงวัฒนธรรมในกรณีควำมขัดแย้งทำงอำวุธ (The Convention for the Protection of Cultural Property 
in the Event of Armed Conflict) พ.ศ. 2491 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอแลนด์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่ออนุสัญญำ
กรุงเฮก ค.ศ. 1954 โดยมีสำระส ำคัญที่สะท้อนแนวคิดดังกล่ำวว่ำ 

  “ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมบัติทางวัฒนธรรมซึ่งไม่ว่าจะเป็นของผู้ใด นับตั้งแต่ใครคนใด
คนหนึ่งได้สร้างสรรค์งานชิ้นนั้นและเผยแพร่สู่สาธารณะ นั่นก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับมรดกทางวัฒนธรรม
ของมวลมนุษยชาติ”8 

  เนื่องจำกประชำกรในแต่ละประเทศต่ำงตระหนักถึงควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับแหล่งมรดก
ทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติ อันเป็นผลกระทบจำกเหตุกำรณ์สงครำมโลก ครั้งที่ 2 รวมทั้งควำมเสื่อมโทรมที่เกิดจำก
กำลเวลำตำมธรรมชำติ ตลอดจนกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของมนุษย์ที่อำจรุกล้ ำพ้ืนที่แหล่งมรดก
ทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติ9 ดังนั้น ในกำรประชุมใหญ่องค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชำชำติ หรือยูเนสโก สมัยสำมัญครั้งที่ 17 ณ กรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2515 จึงได้มีมติรับรอง
อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองมรดกโลกทำงวัฒนธรรมและทำงธรรมชำติ (Convention conferring 
the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) ที่ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำร
คุ้มครองและอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติ ให้ด ำรงคุณค่ำควำมโดดเด่นเป็นมรดกของมนุษยชำติ
ทั้งในปัจจุบันและอนำคต โดยได้ก ำหนดนิยำมของมรดกโลกมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

 
                                                           

 7 กรมธนำรักษ์, “เหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัด,” วำรสำรกรมธนำรักษ์ 23, 5 (กันยำยน - ตุลำคม 2543), 17 - 23. 
 8 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 
คู่มือกำรน ำเสนอแหล่งมรดกทำงวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทำงธรรมชำติเป็นแหล่งมรดกโลก, (กรุงเทพฯ: อี.ที.พับลิชช่ิง, 2561), 
14. 
 9 ส ำนักจัดกำรสิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม, ชุดควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์ คุ้มครองแหล่งมรดกโลก เล่มที่ 1 
ควำมรู้เกี่ยวกับอนุสัญญำคุ้มครองมรดกโลก, (กรุงเทพฯ: บริษัท โมโนกรำฟ สูติโอ จ ำกัด, 2556), 1.  
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  “มรดกโลก (World Heritage) มีความหมายถึงสิ่งที่สืบทอดมาจากอดีตที่ด ารงอยู่กับเรา
จนทุกวันนี้ โดยไม่ได้เป็นเพียงแต่ของเก่า หรือแค่เรื่องราวในหน้าหน้าประวัติศาสตร์ แต่คือรอยประทับทางวัฒนธรรม
ที่แสดงออกถึงอารยธรรมของมนุษยชาติ แสดงออกถึงเกียรติภูมิ และยังปรากฏอยู่มาตั้งแต่ต้นธารเริ่มต้นของ
การก่อสร้างตัวจนกระทั่งปัจจุบัน”10 

  ทั้งนี้ กำรที่แหล่งมรดกวัฒนธรรมหรือธรรมชำติแหล่งใดจะได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ประเทศภำคีสมำชิกจะต้องจัดเตรียมรำยละเอียดแหล่งมรดก พร้อมทั้งรำยละเอียดคุณค่ำโดดเด่นอันเป็นสำกล 
เพ่ือบรรจุลงในบัญชีรำยชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ก่อน จึงจะมีสิทธิ์ยื่นค ำร้องประกอบข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรแหล่งเพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ และประกำศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไป โดยมรดกโลกชุดแรก
ของโลกประกำศขึ้นใน พ.ศ. 2521 จ ำนวน 12 แหล่ง ซึ่งอยู่ในประเทศทวีปแอฟริกำ อเมริกำ และยุโรป ส ำหรับ
ประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นรัฐสมำชิกขององค์กำรยูเนสโกตั้งแต่ พ.ศ 2492 และได้มีกำรเสนอชื่อแหล่งมรดก
อันทรงคุณค่ำต่อจิตวิญญำณและวิถีชีวิตท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด ที่มีคุณค่ำโดดเด่นในระดับสำกลอย่ำงต่อเนื่อง 
จนท ำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลก (World Heritage) ทั้งทำงวัฒนธรรม11 และทำงธรรมชำติ12 
จ ำนวน 5 แห่ง และแหล่งมรดกที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนบัญชีรำยชื่อเบื้องต้น (Tentative List) จ ำนวน 7 แห่ง 
ดังนี้13 

รำยช่ือแหล่งมรดก เขตพื้นที่จังหวัด 
ปีท่ีได้รับ 

กำรขึ้นทะเบียน 
ประเภท

แหล่งมรดก 

แหล่งมรดกโลก (World Heritage) 

1. นครประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ พ.ศ. 2534 วัฒนธรรม 

2. เมืองประวัติศำสตร์สุโขทัย และเมืองบริวำร สุโขทัย และก ำแพงเพชร พ.ศ. 2534 วัฒนธรรม 

3. เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำทุ่งใหญ่ - หว้ยขำแข้ง 
อุทัยธำนี ตำก 
และกำญจนบุรี 

พ.ศ. 2534 ธรรมชำติ 

4. แหล่งโบรำณคดีบ้ำนเชียง อุดรธำนี พ.ศ. 2535 วัฒนธรรม 

5. ป่ำดงพญำเย็น - เขำใหญ่ 
นครรำชสีมำ สระบุรี 
นครนำยก สระแก้ว 

บุรีรัมย์ และปรำจีนบุรี 
พ.ศ. 2548 ธรรมชำติ 

 

                                                           

 10 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 
คู่มือกำรน ำเสนอแหล่งมรดกทำงวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทำงธรรมชำติเป็นแหล่งมรดกโลก, (กรุงเทพฯ: อี.ที.พับลิชช่ิง, 2561), 18. 
 11 มรดกโลกทำงวัฒนธรรม หมำยถึง อนุสรณ์สถำน กลุ่มอำคำร หรือแหล่งที่เป็นผลงำนของมนุษย์ หรือผสมผสำน
ร่วมกันระหว่ำงผลงำนของธรรมชำติและมนุษย์ ซึ่งมีคุณค่ำโดดเด่นเป็นระดับสำกล ในมิติประวัติศำสตร์ ศิลปะ หรือวิทยำศำสตร์ 
 12 มรดกโลกทำงธรรมชำติ หมำยถึง สภำพทำงธรรมชำติ แหล่งธรรมชำติ สภำพทำงธรณีวิทยำและภูมิประเทศ ที่มีบริเวณ
ขอบเขตอย่ำงชัดเจน ซึ่งมีคุณค่ำโดดเด่นเป็นสำกล ในมิติวิทยำศำสตร์ กำรอนุรักษ์ หรือควำมงดงำมตำมธรรมชำติ 
 13 ดูเพิ่มเติมเรื่องมรดกโลกใน UNESCO World Heritage Center. The State Parties: Thailand. เข้ำถึงเมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกำยน 2562 เข้ำถึงได้จำก http://whc.unesco.org/en/statesparties/th 
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รำยช่ือแหล่งมรดก (ต่อ) เขตพื้นที่จังหวัด 
ปีท่ีได้รับ 

กำรขึ้นทะเบียน 
ประเภท

แหล่งมรดก 

แหล่งมรดกที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนบัญชีรำยชื่อเบื้องต้น (Tentative List) 

1. อุทยำนประวัติศำสตร์ภูพระบำท อุดรธำนี พ.ศ. 2547 วัฒนธรรม 

2. กลุ่มป่ำแก่งกระจำน 
รำชบุรี เพชรบุรี 

และประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. 2554 ธรรมชำติ 

3. วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร นครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช พ.ศ. 2555 วัฒนธรรม 

4. อนุสรณ์สถำน แหล่งต่ำง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรม     
    ของเชียงใหม่ นครหลวงล้ำนนำ 

เชียงใหม่ พ.ศ. 2558 วัฒนธรรม 

5. พระธำตุพนม และสิ่งก่อสร้ำงทำงประวัติศำสตร์    
    และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง 

นครพนม พ.ศ. 2560 วัฒนธรรม 

6. กลุ่มเทวสถำนปรำสำทพนมรุ้ง ปรำสำทเมืองต่ ำ  
    และปรำสำทปลำยบัด 

บุรีรัมย์ พ.ศ. 2562 วัฒนธรรม 

7. เมืองโบรำณศรีเทพ เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2562 วัฒนธรรม 
  

 

ภาพมรดกโลกบนเหรียญที่ระลึกประจ าจังหวัดของไทย 

  จำกเหรียญที่ระลึกที่ตปีระทับตรำสัญลักษณ์ประจ ำจังหวัด และภำพเอกลักษณ์ประจ ำจังหวัด
บนหน้ำเหรียญทั้งสองด้ำน กลำยเป็นเหรียญที่ระลึกที่ได้ถ่ำยทอดภำพแหล่งมรดกโลก เนื่องจำกภำพบนเหรียญที่ระลึก
ประจ ำจังหวัดบำงแห่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแหล่งมรดกที่มีคุณค่ำในระดับสำกล จนได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น
แหล่งมรดกของมวลมนุษยชำติ ซึ่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) มีแหล่งมรดกโลกและแหล่งมรดกที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน
บัญชีรำยชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ภำยในพรมแดนรำชอำณำจักรไทย จ ำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง ปรำกฏภำพ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกบนหน้ำเหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัด จ ำนวน 5 เหรียญ จำกรำยชื่อแหล่งมรดก
โลก 3 แห่ง และภำพที่เป็นส่วนหนึ่งของเป็นแหล่งมรดกในบัญชีรำยชื่อเบื้องต้น จ ำนวน 4 เหรียญ จำกรำยชื่อ
แหล่งมรดก 4 แห่ง ดังนี้14 

 

 

 
  
                                                           

 14 ดูเพิ่มเติมเรื่องตรำสัญลักษณ์ประจ ำจังหวัดใน กรมศิลปำกร, ตรำประจ ำจังหวัด, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปำกร), 2542. 
ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง ก ำหนดเครื่องหมำยรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยรำชกำร พุทธศักรำช 2482 
(ฉบับที่ 241) ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2482. และภำพด้ำนหลังเหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดใน กองแผนงำน กรมธนำรักษ์, 
พิธีมอบรำงวัล ผู้ชนะเลิศกำรออกแบบเหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัด วันที่ 30 กันยำยน 2536, (กรุงเทพฯ: กรมธนำรักษ์, 
2536). 
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  1. เหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดที่มีภำพแหล่งมรดกโลก (World Heritage) 

      1.1 เหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดสุโขทัย ด้ำนหน้ำเป็นภำพวัดมหำธำตุ ในเขตอุทยำน
ประวัติศำสตร์สุโขทัย ออกแบบโดยกรมธนำรักษ์ ด้ำนหลังเป็นตรำสัญลักษณ์ประจ ำจังหวัด ภำพพ่อขุนรำมค ำแหง
มหำรำชประทับบนพระแท่นมนังคศิลำอำสน์  
 

 

 

 

 

 

      1.2 เหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร ด้ำนหน้ำเป็นภำพเจดีย์วัดพระแก้ว ในเขต
อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร ออกแบบโดยนำยวุฒิชัย  แสงเงิน ด้ำนหลังเป็นตรำสัญลักษณ์ประจ ำจังหวัด
ภำพก ำแพงเมืองมีใบเสมำประดับเพชร  

 

 

 

 

 
 

  วัดมหำธำตุ ในเขตอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย และเจดีย์วัดพระแก้ว ในเขตอุทยำนประวัติศำสตร์
ก ำแพงเพชร เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกเมืองประวัติศำสตร์สุโขทัย และเมืองบริวำร (Historic Town of 
Sukhothai and Associated Historic Towns) ประกอบไปด้วยพื ้นที ่ในเขตอุทยำนประวัต ิศำสตร์ส ุโขทัย 
อุทยำนประวัติศำสตร์ศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย และอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 
รวมทั้งพ้ืนที่ทั้งสิ้น 118.52 ตำรำงกิโลเมตร ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2534 
ซึ่งถือว่ำเป็นแหล่งมรดกโลกชุดแรกที่อยู่ภำยในพรมแดนรำชอำณำจักรไทย โดยมีคุณค่ำโดดเด่นอันเป็นสำกล 
ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำมรดกโลกขององค์กำรยูเนสโก 2 ประกำร คือ เป็นผลงำนชิ้นเอกที่จัดท ำขึ้นด้วยกำรสร้ำงสรรค์
อันชำญฉลำด15 และเป็นพยำนหลักฐำนมีเอกลักษณ์ และหำที่เสมอเหมือนไม่ได้ที ่แสดงถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี และอำรยธรรมที่ยังคงเหลืออยู่16 

 
  
                                                           

 15 (i) to represent a masterpiece of human creative genius 
 16 (iii) to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition which is living or which 
has disappeared 
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      1.3 เหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดอุดรธำนี ด้ำนหน้ำเป็นภำพโบรำณวัตถุในวัฒนธรรมบ้ำนเชียง 
ระบุข้อควำมว่ำ 2,000 - 5,500 ปีมำแล้ว ออกแบบโดยกรมธนำรักษ์ ด้ำนหลังเป็นตรำสัญลักษณ์ประจ ำจังหวัด
ภำพท้ำวเวสสุวัณ หรือท้ำวกุเวร เทพประจ ำทิศเหนือ ซึ่งเป็นตรำเดิมในธงประจ ำกองลูกเสือมณฑลอุดร  
 

 

 

 

 

 

  วัฒนธรรมบ้ำนเชียง หรือแหล่งโบรำณคดีบ้ำนเชียง (Ban Chiang Archaeological Site)  
เป็นแหล่งโบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์ อยู่ในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนเชียง อ ำเภอหนองหำน จังหวัดอุดรธำนี 
มีพื้นที่ทั้งสิ้น 7.6 ตำรำงกิโลเมตร ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2535 
โดยมีคุณค่ำโดดเด่นอันเป็นสำกล ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำมรดกโลกขององค์กำรยูเนสโก ในฐำนะเป็นพยำนหลักฐำน
ที่มีเอกลักษณแ์ละหำที่เสมอเหมือนไม่ได้ อันแสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และอำรยธรรมที่ยังคงเหลืออยู่ 

      1.4 เหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดนครนำยก ด้ำนหน้ำเป็นภำพน้ ำตกสำริกำ ในเขตอุทยำน
แห่งชำติเขำใหญ่ ออกแบบโดยกรมธนำรักษ์ ด้ำนหลังเป็นตรำสัญลักษณ์ประจ ำจังหวัด (เดิม) ภำพช้ำงชูรวงข้ำว 
เบื้องหลังเป็นลอมฟำง 

 

 

 

 

 
      1.5 เหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดสระแก้ว ด้ำนหน้ำเป็นภำพน้ ำตกปำงสีดำ ในเขตอุทยำน
แห่งชำติปำงสีดำ ด้ำนหลังเป็นตรำสัญลักษณ์ประจ ำจังหวัด ภำพพระพุทธรูปปำงสรงสรีระทรงยืนบนดอกบัว 
เบื้องหลังเป็นภำพพระอำทิตย์ยำมรุ่ง ตอนกลำงเป็นภำพประสำทเขำน้อยสีชมพู  
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  น้ ำตกสำริกำ ในเขตอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ และน้ ำตกปำงสีดำ ในเขตอุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ 
เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกป่ำดงพญำเย็น - เขำใหญ่ (Dong Phayayen - Khao Yai Forest Complex)
ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ในเขตอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ อุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ อุทยำนแห่งชำติทับลำน อุทยำน
แห่งชำติตำพระยำ และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำดงใหญ่ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี นครนำยก นครรำชสีมำ 
ปรำจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ รวมทั้งพื้นที่ทั้งสิ้น 6,155 ตำรำงกิโลเมตร ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง
มรดกโลกทำงธรรมชำติ เมื่อ พ.ศ. 2548 โดยมีคุณค่ำโดดเด่นอันเป็นสำกล ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำมรดกโลก
ขององค์กำรยูเนสโก ในฐำนะแหล่งทำงธรรมชำติที่มีควำมส ำคัญต่อกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
และเป็นถิ่นที่อยู่อำศัยของชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ ที่มีคุณค่ำโดเด่นเชิงวิทยำศำสตร์ และเชิงอนุรักษ์
ระดับโลก17 

  2. เหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดที่มีภำพแหล่งมรดกในบัญชีรำยชื่อเบื้องต้น (Tentative List) 

      2.1 เหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดนครศรีธรรมรำช ด้ำนหน้ำเป็นภำพหนังตะลุงเมืองคอน 
ออกแบบโดยนำยโอภำส  ศรีปำน ด้ำนหลังเป็นตรำสัญลักษณ์ประจ ำจังหวัด ภำพพระบรมธำตุเมืองนครศรีธรรมรำช 
มีตรำ 12 นักษัตรล้อมรอบ 

 

 

  

 

 
  พระบรมธำตุเมืองนคร เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกวัดพระธำตุวรมหำวิหำรนครศรีธรรมรำช 
(Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Nakhon Si Thammarat) ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนในบัญชีรำยชื่อ
เบื้องต้น (Tentative List) ส ำหรับกำรเสนอชื่อเป็นแหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2555 โดยมีคุณค่ำ
โดดเด่นอันเป็นสำกลที่เข้ำเกณฑ์กำรพิจำรณำมรดกโลกขององค์กำรยูเนสโก 3 ประกำร คือ เป็นผลงำนชิ้นเอก
ที่จัดท ำขึ้นด้วยกำรสร้ำงสรรค์อันชำญฉลำด เป็นแหล่งที่มีควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใน
ช่วงเวลำหนึ่ง หรือในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งของโลก ผ่ำนกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมและเทคโนโลยี อนุสรณ์ศิลป์ และ
กำรออกแบบภูมิทัศน์18 นอกจำกนี้ ยังสะท้อนถึงควำมคิดควำมเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุกำรณ์และบุคคล ที่มี
ควำมส ำคัญในประวัติศำสตร์19 

                                                           

 17 (x) to contain the most important and significant natural habitats for in-situ conservation of biological 
diversity, including those containing threatened species of outstanding universal value from the point of view 
of science or conservation 
 18 (ii) to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area 
of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, town-planning or landscape design 
 19 (vi)  to be directly or tangibly associated with events or living tradition, with idea, or with beliefs, 
with artistic and literary works of outstanding universal significance. 
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      2.2 เหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนหน้ำเป็นภำพวัดพระธำตุดอยสุเทพ ออกแบบ
โดยกรมธนำรักษ์ ด้ำนหลังเป็นตรำสัญลักษณ์ประจ ำจังหวัด ภำพช้ำงเผือกยืนอยู่ในเรือนแก้ว  

  

 

 

 

 

  วัดพระธำตุดอยสุเทพ เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกอนุสรณ์สถำน แหล่งต่ำง ๆ และภูมิทั ศน์
วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงล้ำนนำ (Monuments, Sites and Cultural Landscape of Chiangmai, 
Capital of Lanna) ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนในบัญชีรำยชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ส ำหรับกำรเสนอชื่อเป็น
แหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2558 โดยมีคุณค่ำโดดเด่นอันเป็นสำกลที่เข้ำเกณฑ์กำรพิจำรณำมรดก
โลกขององค์กำรยูเนสโก 4 ประกำร คือ เป็นผลงำนชิ้นเอกที่จัดท ำขึ้นด้วยกำรสร้ำงสรรค์อันชำญฉลำด เป็นแหล่ง
ที่มีควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของมนุษย์ในช่วงเวลำหนึ่ง หรือในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของโลก 
ผ่ำนกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมและเทคโนโลยี อนุสรณ์ศิลป์ และกำรออกแบบภูมิทัศน์ ตลอดจนมีเอกลักษณ์
และหำที่เสมอเหมือนไม่ได้ อันแสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และอำรยธรรมที่ยังคงเหลืออยู่ นอกจำกนี้ 
ยังสะท้อนถึงควำมคิดควำมเชื่อที่เก่ียวข้องโดยตรงกับเหตุกำรณ์และบุคคลที่มีควำมส ำคัญในประวัติศำสตร์ 

      2.3 เหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดนครพนม ด้ำนหน้ำเป็นภำพชำยเป่ำแคน และหญิงฟ้อนภูไทย 
เบื้องหลังเป็นพระธำตุพนม ออกแบบโดยกรมธนำรักษ์ ด้ำนหลังเป็นตรำสัญลักษณ์ประจ ำจังหวัด ภำพพระธำตุพนม  

 

 

 

 

 

  พระธำตุพนม และสิ่งก่อสร้ำงทำงประวัติศำสตร์ และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง (Phra That Phanom, 
its related historic building and associated landscape) ได้รับกำรขึ้นทะเบียนในบัญชีรำยชื่อเบื้องต้น 
(Tentative List) ส ำหรับกำรเสนอชื่อเป็นแหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2560 โดยมีคุณค่ำโดดเด่น
อันเป็นสำกลที่เข้ำเกณฑ์กำรพิจำรณำมรดกโลกขององค์กำรยูเนสโก 3 ประกำร  ได้แก่ เป็นผลงำนชิ้นเอกที่
จ ัดท ำขึ ้นด้วยกำรสร้ำงสรรค์อันชำญฉลำด เป็นแหล่งที ่แสดงถึงควำมส ำคัญ เกี ่ยวกับกำรแลกเปลี ่ยน
วัฒนธรรมของมนุษย์ในช่วงเวลำหนึ่ง หรือในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งของโลก ผ่ำนกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมและเทคโนโลยี  
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อนุสรณ์ศิลป์ และกำรออกแบบภูมิทัศน์ นอกจำกนี้ ยังถือว่ำเป็นตัวอย่ำงลักษณะของสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นตัวแทน
ของกำรพัฒนำทำงด้ำนสังคมวัฒนธรรม ศิลปกรรม และเทคโนโลยี20 

      2.4 เหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดบุรีรัมย์ ด้ำนหน้ำเป็นภำพปรำสำทพนมรุ้ง ออกแบบโดย
นำยพนม  บุญศิลป์ ด้ำนหลังเป็นตรำสัญลักษณ์ประจ ำจังหวัด ภำพเทพยดำฟ้อนร ำหน้ำปรำสำทหินพนมรุ้ง  

 

 

 
 
 

  ปรำสำทพนมรุ้ง เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกกลุ่มเทวสถำนปรำสำทพนมรุ้ง ปรำสำทเมืองต่ ำ 
และปรำสำทปลำยบัด (Ensemble to Phanom Rung, Muang Tam and Plai Bat Sanctuaries ) ที่ได้รับ
กำรขึ้นทะเบียนในบัญชีรำยชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ส ำหรับกำรเสนอชื่อเป็นแหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม
ในปี 2562 โดยมีคุณค่ำโดดเด่นอันเป็นสำกลที่เข้ำเกณฑ์กำรพิจำรณำมรดกโลกขององค์กำรยูเนสโก 3 ประกำร 
คือ เป็นพยำนหลักฐำนมีเอกลักษณ์ และหำที่เสมอเหมือนไม่ได้ที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และอำรยธรรม  
ที่สูญหำยไปแล้ว เป็นตัวอย่ำงลักษณะของสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นตัวแทนของกำรพัฒนำทำงด้ำนสังคมวัฒนธรรม 
ศิลปกรรม และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นตัวอย่ำงลักษณะอันเด่นชัดทำงสถำปัตยกรรมที่รูปแบบกำรก่อสร้ำง 
และสถำนที่ตั้งที่เปรำะบำง และเสี่ยงต่อกำรเกิดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
โดยไม่สำมำรถกลับคืนดังเดิมได้21 

  จำกภำพแหล่งมรดกโลกและแหล่งมรดกในบัญชีรำยชื่อเบื้องต้นทั้ง 7 แห่ง ที่ปรำกฏบนหน้ำเหรียญ  
ที่ระลึกประจ ำจังหวัดทั้ง 9 เหรียญ แสดงให้เห็นว่ำ นอกจำกเหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดจะจัดสร้ำงขึ้นมำ
เพื่อส่งเสริมนโยบำยกำรท่องเที่ยว และเผยแพร่เอกลักษณ์ประเพณีอันดีงำมให้เป็นที่รู้จัก แก่ประชำชนชำวไทย 
และชำวต่ำงประเทศแล้ว ยังเป็นเสมือนเครื่องมือบันทึกเรื่องรำวของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น ที่หลอมรวมวิถีชีวิต
และทัศนคติผ่ำนภำพที่ถูกตอกประทับอย่ำงถำวร แต่สำมำรถหยิบยกประเด็นมำศึกษำต่อได้อยู่เสมอตำมพลวัต
ของสังคม ซึ่งปัจจุบันกรมธนำรักษ์ได้เปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษำปณำนุรักษ์ขึ้น เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
เหรียญของประชำชนทั่วไป โดยได้จัดแสดงเงินตรำและเหรียญประเภทต่ำง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งของไทย
และนำนำชำติ รวมถึงเหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด และอีก 1 เหรียญที่ระลึกประจ ำเมืองพัทยำ  

 
 

                                                           

 20 ( iv)  to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble 
or landscape which illustrates significant stage in human history  
 21 (v)  to be an outstanding example of a traditional human settlement, land -use, or sea-use which 
is representative of a culture, or human interaction with the environment especially when it has become 
vulnerable under the impact of irreversible change 



- 11 - 
 

โดยจัดแสดงภำยในห้องวิวัฒนำกษำปณ์ไทย ชั้น 3 อำคำรพิพิธภัณฑ์เหรียญกษำปณำนุรักษ์ นอกจำกนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัด ได้แก่ เหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัด ประเภทโลหะทองแดง ขนำด 7 เซนติเมตร 
น้ ำหนักโดยประมำณ 150 กรัม ขนำด 4 เซนติเมตร น้ ำหนักโดยประมำณ 35 กรัม และ ขนำด 2.5 เซนติเมตร 
น้ ำหนัก 9 กรัม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจำกเหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัด ได้แก่ แท่นอะคริลิกบรรจุเหรียญ
ที่ระลึกประจ ำจังหวัด ประเภทโลหะทองแดงชุบทองขัดเงำ ขนำด 2.5 เซนติเมตร และแท่นอะคริลิกบรรจุ
เหรียญที่ระลึกประจ ำจังหวัด ประเภทโลหะทองแดง ขนำด 2.5 เซนติเมตร โดยแยกตำมภูมิภำคต่ำง ๆ 
ของประเทศไทย ได้แก่ ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันตก ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ 
ซึ่งแท่นอะคริลิกแต่ละภำคจจะท ำเป็นลวดลำยเอกลักษณ์ของแต่ละภำค ส ำหรับให้ประชำชนได้เก็บเป็นที่ระลึก 
หรือส่งต่อภำพที่เป็นเรื่องรำวควำมภำคภูมิใจและอัตลักษณะของแต่ละจังหวัด และบำงเหรียญก็เป็นถึงภำพมรดกโลก
ของมวลมนุษยชำติ 
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