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มรดกโลกบนเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดของไทย
กำนต์ภพ ภิญโญ1

ตู้จัดแสดงเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดภำยในห้องนิทรรศกำรวัฒนำกษำปณ์ไทย
อำคำรพิพิธภัณฑ์เหรียญกษำปณำนุรักษ์
เหรียญที่ระลึก (medals) มีนิยำมตำมรูปศัพท์หมำยถึง โลหะรูปกลมแบน รูปเหลี่ยม หรือรูปร่ำงใด ๆ
ที่มีภำพและตัวอักษรอยู่บนพื้นเหรียญที่ทำให้ระลึกถึงเรื่องรำวหรือเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น นัยว่ำเป็นเหตุกำรณ์พิเศษ
หรือโอกำสสำคัญ โดยที่เหรียญที่ระลึกจะไม่มกี ำรประทับรำคำหน้ำเหรียญ จึงไม่สำมำรถใช้ชำระหนี้ได้ตำมกฎหมำย
แต่เหรียญที่ระลึกก็เป็นอีกหนึ่งบทบันทึกเรื่องรำวสำคัญของยุคสมัย ผ่ำนภำพและข้อควำมที่ตอกประทับบนหน้ำเหรียญ
สำหรับเหรียญที่ระลึกที่จัดสร้ำงขึ้นในประเทศไทยมักมีภำพเรื่องรำวแสดงเหตุกำรณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ ศำสนำ วันครบรอบของหน่วยงำนและองค์กรที่สำคัญระดับ ประเทศ ตลอดจนเหรียญที่ระลึก
ที่จัดสร้ำงขึ้น เพื่อเป็นรำงวัลและขวัญกำลังใจให้แก่ ประชำชน นอกจำกนี้ กรมธนำรักษ์ได้มีกำรจัดสร้ำงเหรียญ
ที่ระลึกประจำจังหวัดขึ้น เพื่อ ถ่ำยทอดมรดกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติอันทรงคุณค่ำ ของแต่ละพื้นที่ผ่ำนภำพ
บนหน้ำเหรียญที่ระลึก อีกทั้งยังเป็นกำรเผยแพร่ภูมิปัญญำและสถำนที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ของประเทศไทยให้แ ก่ป ระชำชนทั่ว ไป ทั้ง ชำวไทยและชำวต่ำ งประเทศได้เ ก็บ เป็น ของ ที่ร ะลึก ของสะสม
หรือมอบให้กับบุคคลอื่นเป็นสิ่งตอบแทน ของขวัญ หรือของฝำกที่แสดงถึงเอกลักษณ์อันทรงคุณค่ำของแต่ละจังหวัด
และเขตกำรปกครองพิเศษของประเทศไทย
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ภัณฑำรักษ์ปฏิบัติกำร ฝ่ำยพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน ส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน สำนักทรัพย์สินมีค่ำ
ของแผ่นดิน กรมธนำรักษ์
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กำรจัดสร้ำงเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดของไทย
ช่วง พ.ศ. 2534 - 2536 กรมธนำรักษ์ได้ริเริ่มโครงกำรจัดสร้ำงเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย ตลอดจนเป็นกำรเผยแพร่เอกลักษณ์และประเพณี
ท้องถิ่นอันทรงคุณค่ำของแต่ละจังหวัดให้ ผู้คนภำยนอก ทั้งในระดับประเทศและนำนำชำติได้รู้จักอย่ำงแพร่หลำย 2
ซึ่งกำรจัดสร้ำงเหรียญที่ระลึกดังกล่ำว สอดคล้องกับกระแสกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในขณะนั้น เนื่องจำกรัฐบำล
ได้เล็งเห็นว่ำกำรท่องเที่ยวเป็นอุตสำหกรรมที่สร้ำงรำยได้ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันดับต้น ๆ จึงได้มี
แผนพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกำยภำพ เช่น กำรสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคที่รองรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริกำร
ทั่วทุกภูมิภำค เพื่อกระจำยตัวของนักท่องเที่ยวไปสู่จังหวั ดต่ำง ๆ แทนที่จะกระจุกตัวท่องเที่ยวอยู่ภำยในเมืองใหญ่
ควบคู่ไปกับกำรเพิ่มคุณค่ำให้กับแหล่งท่องเที่ยว เช่น กำรผลักดันให้สถำนที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ กำรอนุรักษ์
ฟื้นฟูมรดกทำงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ ตลอดจนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นของที่ระลึก
ที่แสดงถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญำของผู้คนแต่ละพื้นที่3
เหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดที่กรมธนำรักษ์จัดสร้ำงขึ้น จึงถือ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สนับสนุนโยบำย
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของรัฐบำล ในกำรถ่ำยทอดเอกลักษณ์ ของแต่ละจังหวัดผ่ำนภำพที่ปรำกฏบนหน้ำเหรียญ
โดยกรมธนำรักษ์ได้กำหนดรูปแบบของเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดให้ด้ำนหลังเป็นภำพตรำประจำจังหวัด ที่รัฐบำล
ได้กำหนดให้แต่ละจังหวัดใช้มำตั้งแต่ พ.ศ. 2482 (รัฐบำลสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงครำม) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตรำ
ที่กรมศิลปำกรออกแบบตำมแนวคิดที่แต่ละจังหวัดกำหนด ผนวกกับตรำประจำตำแหน่งของเจ้ำเมืองแต่เดิมในสมัย
สมบูรณำยำสิทธิรำชย์4 ส่วนอีกด้ำนหนึ่งเป็นภำพที่แสดงถึงเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ซึง่ กรมธนำรักษ์เป็นผู้ออกแบบ
จำนวน 34 จังหวัด5 และเปิดโอกำสให้ประชำชนร่วมออกแบบหน้ำเหรียญที่ระลึก โดยส่งภำพให้คณะกรรมกำร
วำงแผนผลิตเหรียญกษำปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกที่กรมธนำรักษ์แต่ งตั้งขึ้นพิจำรณำ จำนวน 44 จังหวัด
โดยผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกได้รับเงินรำงวัล จำนวน 4,000 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ โดยมีพิธีมอบ
รำงวัลผู้ชนะเลิศกำรออกแบบเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัด ณ กรมธนำรักษ์ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้6
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สำนักทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน กรมธนำรักษ์, แผ่นพับเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัด 77 จังหวัด 1 เมืองพัทยำ,
(กรุงเทพฯ: กรมธนำรักษ์), ม.ม.ป.
3
ภรำเดช พยัฆวิเชียร. กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวของไทยทั้งอดีตปัจจุบันและอนำคต. เข้ำถึงเมื่อวันที่ 24 ตุลำคม
2562. เข้ำถึงได้จำก จุลสำรวิชำกำรอิเล็กทรอนิกส์ กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://www.etatjournal.com
4
ดูเพิ่มเติมใน กรมศิลปำกร, ตรำประจำจังหวัด, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปำกร), 2542. และ ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
เรื่อง กำหนดเครื่องหมำยรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยรำชกำร พุทธศักรำช 2482 (ฉบับที่ 241) ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2482.
5
โครงกำรในระยะแรกกรมธนำรักษ์ได้จัดสร้ำงเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ตำมรำยชื่อจังหวัด
ของประเทศไทยในขณะนั้น ภำยหลังได้มีกำรจัดสร้ำงเหรียญที่ระลึกเพิ่มเติม ได้แก่ เหรียญที่ระลึกเมืองพัทยำ เพื่อเป็นกำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวในเขตปกครองพิเศษอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดบึงกำฬ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัด
เมื่อ พ.ศ. 2554
6
กองแผนงำน กรมธนำรักษ์, พิธีมอบรำงวัล ผู้ชนะเลิศกำรออกแบบเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัด วันที่ 30 กันยำยน
2536, (กรุงเทพฯ: กรมธนำรักษ์, 2536).
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1. วันศุกร์ที่ 3 พฤษภำคม 2534
2. วันพฤหับดีที่ 25 กันยำยน 2535
3. วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยำยน 2536

ผู้ชนะเลิศกำรออกแบบเหรียญจำนวน 14 จังหวัด
ผู้ชนะเลิศกำรออกแบบเหรียญจำนวน 13 จังหวัด
ผู้ชนะเลิศกำรออกแบบเหรียญจำนวน 17 จังหวัด

ภำพเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ต่ำง ๆ ที่ปรำกฏบนหน้ำเหรียญที่ระลึกแต่ละเหรียญเป็นสิ่งที่ได้รับ
กำรยอมรับว่ำเป็นที่เชิดหน้ำชูตำของแต่ละจังหวัด และดึงดูดควำมสนใจให้ประชำชนทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ
เข้ำมำท่องเที่ยว เช่น โบรำณสถำน ปูชนียบุคคล ประเพณี วิถีชีวิต และสถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ7 ซึ่งล้วนแล้ว
แต่ เ ป็ น มรดกทำงวั ฒ นธรรมและธรรมชำติข องแต่ ล ะจั งหวัด ที่ มี ผ ลสะท้ อ นถึ ง ควำมเป็ นมรดกอั น ทรงคุ ณค่ำ
ระดับประเทศ นอกจำกนี้ แหล่งมรดกของไทยหลำยแห่งก็ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ จนกระทั่งยกฐำนะ
ขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลก (World Heritage) ทำให้เหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดหลำยเหรียญ กลำยเป็นหลักฐำนหนึ่ง
ที่บันทึกภำพแหล่งมรดกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติของจังหวัดและประเทศ สู่มรดกโลกของมวลมนุษยชำติ
จำกมรดกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติประจำจังหวัดสู่แหล่งมรดกโลก
แนวคิดเกี่ยวกับมรดกโลก เกิดขึ้นครั้งแรกอย่ำงเป็นทำงกำรในอนุสัญญำสำหรับ กำรคุ้มครอง
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 โดยมีสำระสำคัญที่สะท้อนแนวคิดดังกล่ำวว่ำ
“ความเสีย หายที่เกิดขึ้นกับสมบัติทางวัฒ นธรรมซึ่งไม่ว่าจะเป็นของผู้ใด นับตั้งแต่ใครคนใด
คนหนึ่งได้สร้างสรรค์งานชิ้นนั้นและเผยแพร่สู่สาธารณะ นั่นก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับมรดกทางวัฒนธรรม
ของมวลมนุษยชาติ”8
เนื่อ งจำกประชำกรในแต่ล ะประเทศต่ำ งตระหนัก ถึง ควำมเสียหำยที่เกิด ขึ้น กับ แหล่งมรดก
ทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติ อันเป็นผลกระทบจำกเหตุกำรณ์สงครำมโลก ครั้งที่ 2 รวมทั้งควำมเสื่อมโทรมที่เกิดจำก
กำลเวลำตำมธรรมชำติ ตลอดจนกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของมนุษย์ที่อำจรุกล้ำพื้นที่แหล่งมรดก
ทำงวัฒ นธรรมและธรรมชำติ 9 ดัง นั้น ในกำรประชุม ใหญ่อ งค์ก ำรกำรศึก ษำ วิท ยำศำสตร์ และวัฒ นธรรม
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 ให้ดำรงคุณค่ำควำมโดดเด่นเป็นมรดกของมนุษยชำติ
ทั้งในปัจจุบันและอนำคต โดยได้กำหนดนิยำมของมรดกโลกมีสำระสำคัญ ดังนี้
7

กรมธนำรักษ์, “เหรียญที่ระลึกประจำจังหวัด,” วำรสำรกรมธนำรักษ์ 23, 5 (กันยำยน - ตุลำคม 2543), 17 - 23.
8
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร,
คู่มือกำรนำเสนอแหล่งมรดกทำงวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทำงธรรมชำติเป็นแหล่งมรดกโลก, (กรุงเทพฯ: อี.ที.พับลิชชิ่ง, 2561),
14.
9
สำนักจัดกำรสิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม, ชุดควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์ คุ้มครองแหล่งมรดกโลก เล่มที่ 1
ควำมรู้เกี่ยวกับอนุสัญญำคุ้มครองมรดกโลก, (กรุงเทพฯ: บริษัท โมโนกรำฟ สูติโอ จำกัด, 2556), 1.
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“มรดกโลก (World Heritage) มีค วามหมายถึง สิ่ง ที่สืบ ทอดมาจากอดีต ที่ดารงอยู่กับ เรา
จนทุกวันนี้ โดยไม่ได้เป็นเพียงแต่ของเก่า หรือแค่เรื่องราวในหน้าหน้าประวัติศาสตร์ แต่คือรอยประทับทางวัฒนธรรม
ที่แสดงออกถึงอารยธรรมของมนุษยชาติ แสดงออกถึงเกียรติภูมิ และยังปรากฏอยู่มาตั้งแต่ต้นธารเริ่มต้นของ
การก่อสร้างตัวจนกระทั่งปัจจุบัน”10
ทั้งนี้ กำรที่แหล่งมรดกวัฒนธรรมหรือธรรมชำติแหล่งใดจะได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ประเทศภำคีสมำชิกจะต้องจัดเตรียมรำยละเอียดแหล่งมรดก พร้อมทั้งรำยละเอียดคุณค่ำโดดเด่นอันเป็นสำกล
เพื่อบรรจุลงในบัญชีรำยชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ก่อน จึงจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องประกอบข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรแหล่งเพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ และประกำศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไป โดยมรดกโลกชุดแรก
ของโลกประกำศขึ้นใน พ.ศ. 2521 จำนวน 12 แหล่ง ซึ่งอยู่ในประเทศทวีปแอฟริกำ อเมริกำ และยุโรป สำหรับ
ประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นรัฐสมำชิกขององค์กำรยูเนสโกตั้งแต่ พ.ศ 2492 และได้มีกำรเสนอชื่อ แหล่งมรดก
อัน ทรงคุณค่ำต่อจิตวิญญำณและวิถีชีวิต ท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด ที่มีคุณค่ำโดดเด่นในระดับสำกลอย่ำงต่อเนื่อง
จนทำให้ ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมีแหล่ งมรดกโลก (World Heritage) ทั้งทำงวัฒ นธรรม 11 และทำงธรรมชำติ 12
จำนวน 5 แห่ง และแหล่งมรดกที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนบัญชีรำยชื่อเบื้องต้น (Tentative List) จำนวน 7 แห่ง
ดังนี้13
รำยชื่อแหล่งมรดก
แหล่งมรดกโลก (World Heritage)
1. นครประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำ
2. เมืองประวัติศำสตร์สุโขทัย และเมืองบริวำร
3. เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำทุ่งใหญ่ - ห้วยขำแข้ง
4. แหล่งโบรำณคดีบ้ำนเชียง
5. ป่ำดงพญำเย็น - เขำใหญ่

10

เขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
สุโขทัย และกำแพงเพชร
อุทัยธำนี ตำก
และกำญจนบุรี
อุดรธำนี
นครรำชสีมำ สระบุรี
นครนำยก สระแก้ว
บุรีรัมย์ และปรำจีนบุรี

ปีที่ได้รับ
กำรขึ้นทะเบียน

ประเภท
แหล่งมรดก

พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2534

วัฒนธรรม
วัฒนธรรม

พ.ศ. 2534

ธรรมชำติ

พ.ศ. 2535

วัฒนธรรม

พ.ศ. 2548

ธรรมชำติ

สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร,
คู่มือกำรนำเสนอแหล่งมรดกทำงวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทำงธรรมชำติเป็นแหล่งมรดกโลก, (กรุงเทพฯ: อี.ที.พับลิชชิ่ง, 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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รำยชื่อแหล่งมรดก (ต่อ)

เขตพื้นที่จังหวัด

แหล่งมรดกที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนบัญชีรำยชื่อเบื้องต้น (Tentative List)
1. อุทยำนประวัติศำสตร์ภูพระบำท
อุดรธำนี
รำชบุรี เพชรบุรี
2. กลุ่มป่ำแก่งกระจำน
และประจวบคีรีขันธ์
3. วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
4. อนุสรณ์สถำน แหล่งต่ำง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรม
เชียงใหม่
ของเชียงใหม่ นครหลวงล้ำนนำ
5. พระธำตุพนม และสิ่งก่อสร้ำงทำงประวัติศำสตร์
นครพนม
และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
6. กลุ่มเทวสถำนปรำสำทพนมรุ้ง ปรำสำทเมืองต่ำ
บุรีรัมย์
และปรำสำทปลำยบัด
7. เมืองโบรำณศรีเทพ
เพชรบูรณ์

ปีที่ได้รับ
ประเภท
กำรขึ้นทะเบียน แหล่งมรดก
พ.ศ. 2547

วัฒนธรรม

พ.ศ. 2554

ธรรมชำติ

พ.ศ. 2555

วัฒนธรรม

พ.ศ. 2558

วัฒนธรรม

พ.ศ. 2560

วัฒนธรรม

พ.ศ. 2562

วัฒนธรรม

พ.ศ. 2562

วัฒนธรรม

ภาพมรดกโลกบนเหรียญที่ระลึกประจาจังหวัดของไทย
จำกเหรียญที่ระลึกที่ตปี ระทับตรำสัญลักษณ์ประจำจังหวัด และภำพเอกลักษณ์ประจำจังหวัด
บนหน้ำเหรียญทั้งสองด้ำน กลำยเป็นเหรียญที่ระลึกที่ได้ถ่ำยทอดภำพแหล่งมรดกโลก เนื่องจำกภำพบนเหรียญที่ระลึก
ประจำจังหวัดบำงแห่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแหล่งมรดกที่มีคุณค่ำในระดับสำกล จนได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น
แหล่งมรดกของมวลมนุษยชำติ ซึ่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) มีแหล่งมรดกโลกและแหล่งมรดกที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน
บัญชีรำยชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ภำยในพรมแดนรำชอำณำจักรไทย จำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง ปรำกฏภำพ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกบนหน้ำเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัด จำนวน 5 เหรียญ จำกรำยชื่อแหล่งมรดก
โลก 3 แห่ง และภำพที่เป็นส่วนหนึ่งของเป็นแหล่งมรดกในบัญชีรำยชื่อเบื้องต้น จำนวน 4 เหรียญ จำกรำยชื่อ
แหล่งมรดก 4 แห่ง ดังนี้14

14

ดูเพิ่มเติมเรื่องตรำสัญลักษณ์ประจำจังหวัดใน กรมศิลปำกร, ตรำประจำจังหวัด, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปำกร), 2542.
ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเครื่องหมำยรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยรำชกำร พุทธศักรำช 2482
(ฉบับ ที่ 241) ลงวัน ที่ 2 มิถุน ำยน 2482. และภำพด้ำนหลังเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดใน กองแผนงำน กรมธนำรักษ์,
พิธีมอบรำงวัล ผู้ชนะเลิศกำรออกแบบเหรียญที่ระลึก ประจำจังหวัด วันที่ 30 กันยำยน 2536, (กรุงเทพฯ: กรมธนำรักษ์,
2536).
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1. เหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดที่มีภำพแหล่งมรดกโลก (World Heritage)
1.1 เหรี ย ญที่ ร ะลึ ก ประจ ำจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ด้ ำ นหน้ ำ เป็ น ภำพวั ด มหำธำตุ ในเขตอุ ท ยำน
ประวัติศำสตร์สุโขทัย ออกแบบโดยกรมธนำรักษ์ ด้ำนหลังเป็นตรำสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ภำพพ่อขุนรำมคำแหง
มหำรำชประทับบนพระแท่นมนังคศิลำอำสน์

1.2 เหรี ยญที่ระลึ กประจำจังหวัดกำแพงเพชร ด้ำนหน้ำเป็นภำพเจดีย์วัดพระแก้ว ในเขต
อุทยำนประวัติศำสตร์กำแพงเพชร ออกแบบโดยนำยวุฒิชัย แสงเงิน ด้ำนหลังเป็นตรำสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ภำพกำแพงเมืองมีใบเสมำประดับเพชร

วัดมหำธำตุ ในเขตอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย และเจดีย์วัดพระแก้ว ในเขตอุทยำนประวัติศำสตร์
กำแพงเพชร เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกเมืองประวัติศำสตร์สุโขทัย และเมืองบริวำร (Historic Town of
Sukhothai and Associated Historic Towns) ประกอบไปด้ว ยพื ้น ที ่ใ นเขตอุท ยำนประวัต ิศ ำสตร์ส ุโ ขทัย
อุทยำนประวัติศำสตร์ศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทั ย และอุทยำนประวัติศำสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
รวมทั้งพื้นที่ทั้งสิ้น 118.52 ตำรำงกิโลเมตร ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2534
ซึ่งถือว่ำเป็นแหล่งมรดกโลกชุดแรกที่อยู่ภำยในพรมแดนรำชอำณำจักรไทย โดยมีคุณค่ำโดดเด่นอันเป็นสำกล
ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำมรดกโลกขององค์กำรยูเนสโก 2 ประกำร คือ เป็นผลงำนชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยกำรสร้ำงสรรค์
อัน ชำญฉลำด 15 และเป็ น พยำนหลั กฐำนมีเอกลั กษณ์ และหำที่เ สมอเหมือ นไม่ไ ด้ที่แ สดงถึง ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี และอำรยธรรมที่ยังคงเหลืออยู่16

15

(i) to represent a masterpiece of human creative genius
(iii) to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition which is living or which
has disappeared
16
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1.3 เหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดอุดรธำนี ด้ำนหน้ำเป็นภำพโบรำณวัตถุในวัฒนธรรมบ้ำนเชียง
ระบุข้อควำมว่ำ 2,000 - 5,500 ปีมำแล้ว ออกแบบโดยกรมธนำรักษ์ ด้ำนหลังเป็นตรำสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ภำพท้ำวเวสสุวัณ หรือท้ำวกุเวร เทพประจำทิศเหนือ ซึ่งเป็นตรำเดิมในธงประจำกองลูกเสือมณฑลอุดร

วัฒ นธรรมบ้ำ นเชีย ง หรือ แหล่ง โบรำณคดีบ้ำ นเชีย ง (Ban Chiang Archaeological Site)
เป็นแหล่งโบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์ อยู่ในเขตเทศบำลตำบลบ้ำนเชียง อำเภอหนองหำน จังหวัดอุดรธำนี
มีพื้นที่ทั้งสิ้น 7.6 ตำรำงกิโลเมตร ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2535
โดยมีคุณค่ำโดดเด่นอันเป็นสำกล ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำมรดกโลกขององค์กำรยูเนสโก ในฐำนะเป็นพยำนหลักฐำน
ที่มีเอกลักษณ์และหำที่เสมอเหมือนไม่ได้ อันแสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และอำรยธรรมที่ยังคงเหลืออยู่
1.4 เหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดนครนำยก ด้ำนหน้ำเป็นภำพน้ำตกสำริกำ ในเขตอุทยำน
แห่งชำติเขำใหญ่ ออกแบบโดยกรมธนำรักษ์ ด้ำนหลังเป็นตรำสัญลักษณ์ประจำจังหวัด (เดิม) ภำพช้ำงชูรวงข้ำว
เบื้องหลังเป็นลอมฟำง

1.5 เหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดสระแก้ว ด้ำนหน้ำเป็นภำพน้ำตกปำงสีดำ ในเขตอุทยำน
แห่งชำติปำงสีดำ ด้ำนหลังเป็นตรำสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ภำพพระพุทธรูปปำงสรงสรีระทรงยืนบนดอกบัว
เบื้องหลังเป็นภำพพระอำทิตย์ยำมรุ่ง ตอนกลำงเป็นภำพประสำทเขำน้อยสีชมพู
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น้ำตกสำริกำ ในเขตอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ และน้ำตกปำงสีดำ ในเขตอุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ
เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกป่ำดงพญำเย็น - เขำใหญ่ (Dong Phayayen - Khao Yai Forest Complex)
ประกอบไปด้วยพื้นที่ในเขตอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ อุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ อุทยำนแห่งชำติ ทับลำน อุทยำน
แห่งชำติตำพระยำ และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำดงใหญ่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี นครนำยก นครรำชสีมำ
ปรำจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ รวมทั้งพื้นที่ทั้งสิ้น 6,155 ตำรำงกิโลเมตร ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง
มรดกโลกทำงธรรมชำติ เมื่อ พ.ศ. 2548 โดยมีคุณค่ำโดดเด่นอันเป็นสำกล ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำมรดกโลก
ขององค์กำรยูเนสโก ในฐำนะแหล่งทำงธรรมชำติที่มีควำมสำคัญต่อกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
และเป็น ถิ่น ที่อยู่อำศัย ของชนิด พัน ธุ์พืช และชนิด พันธุ์สัตว์ ที่มีคุณค่ำโดเด่นเชิงวิทยำศำสตร์ และเชิงอนุรักษ์
ระดับโลก17
2. เหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดที่มีภำพแหล่งมรดกในบัญชีรำยชื่อเบื้องต้น (Tentative List)
2.1 เหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดนครศรีธรรมรำช ด้ำนหน้ำเป็นภำพหนังตะลุงเมืองคอน
ออกแบบโดยนำยโอภำส ศรีปำน ด้ำนหลังเป็นตรำสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ภำพพระบรมธำตุเมืองนครศรีธรรมรำช
มีตรำ 12 นักษัตรล้อมรอบ

พระบรมธำตุเมืองนคร เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกวัดพระธำตุวรมหำวิหำรนครศรีธรรมรำช
(Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Nakhon Si Thammarat) ที่ ไ ด้ รั บ กำรขึ้ น ทะเบี ย นในบั ญ ชี ร ำยชื่ อ
เบื้องต้น (Tentative List) สำหรับกำรเสนอชื่อเป็นแหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2555 โดยมีคุณค่ำ
โดดเด่นอันเป็นสำกลที่เข้ำเกณฑ์กำรพิจำรณำมรดกโลกขององค์กำรยูเนสโก 3 ประกำร คือ เป็นผลงำนชิ้นเอก
ที่จั ดทำขึ้น ด้ว ยกำรสร้ ำ งสรรค์ อัน ชำญฉลำด เป็นแหล่ งที่มี ควำมสำคัญ เกี่ยวกับ กำรแลกเปลี่ ยนวัฒ นธรรมใน
ช่วงเวลำหนึ่ง หรือในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของโลก ผ่ำนกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมและเทคโนโลยี อนุสรณ์ศิลป์ และ
กำรออกแบบภูมิทัศน์18 นอกจำกนี้ ยังสะท้อนถึงควำมคิดควำมเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุกำรณ์และบุคคล ที่มี
ควำมสำคัญในประวัติศำสตร์19
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 เหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดเชียงใหม่ ด้ำนหน้ำเป็นภำพวัดพระธำตุดอยสุเทพ ออกแบบ
โดยกรมธนำรักษ์ ด้ำนหลังเป็นตรำสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ภำพช้ำงเผือกยืนอยู่ในเรือนแก้ว

วัดพระธำตุดอยสุเทพ เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกอนุสรณ์สถำน แหล่งต่ำง ๆ และภูมิทั ศน์
วั ฒ นธรรมของเชี ย งใหม่ นครหลวงล้ ำ นนำ (Monuments, Sites and Cultural Landscape of Chiangmai,
Capital of Lanna) ที่ได้รับกำรขึ้น ทะเบียนในบัญชีรำยชื่อเบื้องต้น (Tentative List) สำหรับกำรเสนอชื่อ เป็น
แหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2558 โดยมีคุณค่ำโดดเด่นอันเป็นสำกลที่เข้ำเกณฑ์กำรพิจำรณำมรดก
โลกขององค์กำรยูเนสโก 4 ประกำร คือ เป็นผลงำนชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยกำรสร้ำงสรรค์อันชำญฉลำด เป็นแหล่ง
ที่มีควำมสำคัญ เกี่ยวกับ กำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของมนุษย์ในช่วงเวลำหนึ่ง หรือในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของโลก
ผ่ำนกำรพัฒ นำสถำปัตยกรรมและเทคโนโลยี อนุส รณ์ศิล ป์ และกำรออกแบบภูมิทัศน์ ตลอดจนมีเอกลักษณ์
และหำที่เสมอเหมือนไม่ได้ อัน แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และอำรยธรรมที่ยังคงเหลืออยู่ นอกจำกนี้
ยังสะท้อนถึงควำมคิดควำมเชื่อ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุกำรณ์และบุคคลที่มีควำมสำคัญในประวัติศำสตร์
2.3 เหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดนครพนม ด้ำนหน้ำเป็นภำพชำยเป่ำแคน และหญิงฟ้อนภูไทย
เบื้องหลังเป็นพระธำตุพนม ออกแบบโดยกรมธนำรักษ์ ด้ำนหลังเป็นตรำสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ภำพพระธำตุพนม

พระธำตุพนม และสิ่งก่อสร้ำงทำงประวัติศำสตร์ และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง (Phra That Phanom,
its related historic building and associated landscape) ได้ รั บ กำรขึ้ น ทะเบี ย นในบั ญ ชี ร ำยชื่ อ เบื้ อ งต้ น
(Tentative List) สำหรับกำรเสนอชื่อเป็นแหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2560 โดยมีคุณค่ำโดดเด่น
อัน เป็น สำกลที่เข้ำเกณฑ์กำรพิจ ำรณำมรดกโลกขององค์กำรยูเนสโก 3 ประกำร ได้แ ก่ เป็น ผลงำนชิ้นเอกที่
จัด ท ำขึ ้น ด้ว ยกำรสร้ำ งสรรค์อ ัน ชำญฉลำด เป็น แหล่ง ที ่ แ สดงถึง ควำมส ำคัญ เกี ่ย วกับ กำรแลกเปลี ่ย น
วัฒนธรรมของมนุษย์ในช่วงเวลำหนึ่ง หรือในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของโลก ผ่ำนกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมและเทคโนโลยี
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อนุสรณ์ศิลป์ และกำรออกแบบภูมิทัศน์ นอกจำกนี้ ยังถือว่ำเป็นตัวอย่ำงลักษณะของสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นตัวแทน
ของกำรพัฒนำทำงด้ำนสังคมวัฒนธรรม ศิลปกรรม และเทคโนโลยี20
2.4 เหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ด้ำนหน้ำเป็นภำพปรำสำทพนมรุ้ง ออกแบบโดย
นำยพนม บุญศิลป์ ด้ำนหลังเป็นตรำสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ภำพเทพยดำฟ้อนรำหน้ำปรำสำทหินพนมรุ้ง

ปรำสำทพนมรุ้ง เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกกลุ่มเทวสถำนปรำสำทพนมรุ้ง ปรำสำทเมืองต่ำ
และปรำสำทปลำยบัด (Ensemble to Phanom Rung, Muang Tam and Plai Bat Sanctuaries) ที่ไ ด้รับ
กำรขึ้นทะเบียนในบัญชีรำยชื่อเบื้องต้น (Tentative List) สำหรับกำรเสนอชื่อเป็นแหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม
ในปี 2562 โดยมีคุณค่ำโดดเด่นอันเป็นสำกลที่เข้ำเกณฑ์กำรพิจำรณำมรดกโลกขององค์กำรยูเนสโก 3 ประกำร
คือ เป็นพยำนหลักฐำนมีเอกลักษณ์ และหำที่เสมอเหมือนไม่ได้ที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และอำรยธรรม
ที่สูญหำยไปแล้ว เป็น ตัว อย่ำ งลัก ษณะของสิ่ง ก่อ สร้ำงที่เ ป็นตัว แทนของกำรพัฒ นำทำงด้ำ นสังคมวัฒ นธรรม
ศิล ปกรรม และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นตัว อย่ำงลักษณะอันเด่นชัดทำงสถำปัตยกรรมที่รูปแบบกำรก่อสร้ำง
และสถำนที่ตั้งที่เปรำะบำง และเสี่ยงต่อกำรเกิดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
โดยไม่สำมำรถกลับคืนดังเดิมได้21
จำกภำพแหล่งมรดกโลกและแหล่งมรดกในบัญชีรำยชื่อเบื้องต้นทั้ง 7 แห่ง ที่ปรำกฏบนหน้ำเหรียญ
ที่ร ะลึก ประจำจังหวัด ทั้ง 9 เหรีย ญ แสดงให้เห็นว่ำ นอกจำกเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัด จะจัด สร้ำงขึ้นมำ
เพื่อ ส่งเสริมนโยบำยกำรท่องเที่ยว และเผยแพร่เอกลักษณ์ประเพณีอันดีงำมให้เป็นที่รู้จัก แก่ประชำชนชำวไทย
และชำวต่ำงประเทศแล้ว ยังเป็นเสมือนเครื่องมือบันทึกเรื่องรำวของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น ที่หลอมรวมวิถีชีวิต
และทัศนคติผ่ำนภำพที่ถูกตอกประทับอย่ำงถำวร แต่สำมำรถหยิบยกประเด็นมำศึกษำต่อได้อยู่เสมอตำมพลวัต
ของสังคม ซึ่งปัจจุบันกรมธนำรักษ์ได้เปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษำปณำนุรักษ์ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
เหรียญของประชำชนทั่วไป โดยได้จัดแสดงเงินตรำและเหรียญประเภทต่ำง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้ง ของไทย
และนำนำชำติ รวมถึงเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด และอีก 1 เหรียญที่ระลึกประจำเมืองพัทยำ

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
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โดยจัดแสดงภำยในห้องวิวัฒนำกษำปณ์ไทย ชั้น 3 อำคำรพิพิธภัณฑ์เหรียญกษำปณำนุรักษ์ นอกจำกนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัด ได้แก่ เหรียญที่ระลึกประจำจังหวัด ประเภทโลหะทองแดง ขนำด 7 เซนติเมตร
น้ำหนักโดยประมำณ 150 กรัม ขนำด 4 เซนติเมตร น้ำหนักโดยประมำณ 35 กรัม และ ขนำด 2.5 เซนติเมตร
น้ำหนัก 9 กรัม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจำกเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัด ได้แก่ แท่นอะคริลิกบรรจุเหรียญ
ที่ร ะลึกประจำจังหวัด ประเภทโลหะทองแดงชุบทองขัดเงำ ขนำด 2.5 เซนติเมตร และแท่นอะคริลิกบรรจุ
เหรีย ญที่ร ะลึก ประจำจัง หวัด ประเภทโลหะทองแดง ขนำด 2.5 เซนติเ มตร โดยแยกตำมภูมิภ ำคต่ำ ง ๆ
ของประเทศไทย ได้แก่ ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันตก ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้
ซึ่งแท่นอะคริลิกแต่ละภำคจจะทำเป็นลวดลำยเอกลักษณ์ของแต่ละภำค สำหรับให้ประชำชนได้เก็บเป็นที่ระลึก
หรือส่งต่อภำพที่เป็นเรื่องรำวควำมภำคภูมิใจและอัตลักษณะของแต่ละจังหวัด และบำงเหรียญก็เป็นถึงภำพมรดกโลก
ของมวลมนุษยชำติ
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