ที่

1

2

จังหวัด

กทม.

กระบี่

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

ตราของกรุงเทพมหานครเปนรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ พระ
หัตถทรงสายฟา ตรานี้กรมศิลปากรออกแบบโดยอาศัยภาพเขียนฝ
พระหัตถของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศเปนตนแบบ เริ่มใช
พระอินทรทรงชางเอราวัณ
ในป พ.ศ. 2516 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ตาม
พระหัตถทรงสายฟา
พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ฉบับที่ 60 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (สมัยเมื่อยังเปนจังหวัดพระนคร
นั้นใชตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเปนตราประจําจังหวัด)

กระบี่ไขว ภูเขา ทะเล

กระบี่ไขว หมายถึง อาวุธโบราณซึ่งมีผูคนพบในทองที่จังหวัด
จํานวน 2 เลม
ภูเขา หมายถึง เทือกเขาพนมเบญจา ซึ่งเปนภูเขาสูงสุดของกระบี่
ซับซอนกันถึง 5 ยอด จึงเรียกวา พนมเบญจา มีเมฆปกคลุม
ตลอดเวลา และกั้นเขตแดนกับจังหวัดอื่น
ทะเล หมายถึง อาณาเขตอีกดานหนึ่งของกระบี่ซึ่งติดกับฝงทะเล
อันดามันหรือมหาสมุทรอินเดีย

-2-

ที่

3

4

จังหวัด

กาญจนบุรี

กาฬสินธุ

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

เจดียสามองค

รายละเอียด
***สัญลักษณเจดียสามองคทรงปาน เปนศิลปะแบบมอญ สูง
ประมาณ ๖ เมตร ชองหางระหวางเจดีย ๕-๖ เมตร เสนทางสายนี้
ในอดีตใขเปนทางเดินทัพที่สําคัญ และใกลที่สุดของประเทศคูศึก
ไทยกับพมา หากจะนับแลวไมตํ่ากวา ๑๕ ครั้งที่มีการยกทัพผาน
เสนทางประวัติศาสตรสายนี้ จากความสําคัญดังกลาว จึงไดใชรูป
เจดียสามองคเปนตราประจําจังหวัด เพื่อเปนสิ่งเตือนใจสําหรับ
อนุชนรุนหลัง ใหรําลึกถึงวีรกรรมอันหาวหาญของบรรพชนที่ยอม
เสียสละ แมกระทั่งชีวิตในอันที่จะพิทักษผืนแผนดินไว

ตราประจําจังหวัดกาฬสินธุ เปนรูปบึงใหญ ตฤณชาติ และเมฆ
พยับฝน หมายถึงสัญลักษณของความชุมชื่น และอุดมสมบูรณของ
บึงใหญ ตฤณชาติ และเมฆ ภูมิภาค ทิวเขาตรงสุด
ขอบฟาคือแนวกั้นเขตแดนกับจังหวัดใกลเคียง น้ําในบึงมีสีดํา
พยับฝน
เพื่อใหตรงกับชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งเปนเมืองเมื่อ พ.ศ. 2336
จังหวัดกาฬสินธุแยกจากจังหวัดมหาสารคาม เมื่อ พ.ศ. 2490
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ที่

5

จังหวัด

กําแพงเพชร

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

รูปกําแพงเมืองมีใบเสมา หมายถึง กําแพงเมืองโบราณของเมือง
กําแพงเพชร ซึ่งเปนมรดกล้ําคาทางประวัติศาสตรและโบราณคดี
อนุสรณสถานของเมืองนักบุญ แสดงเกียรติประวัติและเกียรติภูมิที่
นาภูมิใจของชาวกําแพงเพชร และเปนที่มาของชื่อจังหวัด
กําแพงเพชร
รูปเพชรมีประกายแสง หมายถึง ความสวยงาม ความแข็งแกรงมี
คุณคาเยี่ยงเพชรของกําแพงเมือง ประกายเพชร แสดงถึงความ
กําแพงเมืองมีใบเสมา เพชรมี
รุงโรจนของบานเมืองมาแตโบราณกาล
ประกายแสง วงกลม
รูปวงกลม หมายถึง ความกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีรักใครมี
น้ําใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของผูคนชาวกําแพงเพชรทั้งมวล
ความหมายโดยสรุป ก็คือ กําแพงเพชรเปนเมืองที่มีกําแพงเมือง
มั่นคง แข็งแกรงสวยงาม เปนมรดกแหงอดีตอันยิ่งใหญ ประจักษ
พยานแหงความรุงโรจนชวงโชติชวงในอดีตที่นาภาคภูมิใจ
บานเมืองมีความเจริญรุงเรืองผูคนพลเมืองมีความสมัครสมาน
สามัคคีรักใครกลมเกลียวกันเปนอันดี
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ที่

6

จังหวัด

ขอนแกน

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

ตราประจําจังหวัดขอนแกนเปนภาพเจดียประดิษฐานบนตอไม
ดานขางทั้ง 2 ดาน เปนภาพตนไม ซึ่งรัฐบาลสมัย จอมพล ป. พิบูล
สงคราม ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนยตรีไดมอบหมายใหกรม
ศิลปากรออกแบบเมื่อ พ.ศ. 2483 เปนภาพสัญลักษณจากตํานาน
เจดียประดิษฐานบนตอไม เมืองที่กลาววา ในเมืองเคยมีตนมะขามใหญอยูตนหนึ่ง ตอมาถูกตัด
โคนลงเหลือแตตอทิ้งไวหลายป ภายหลังตอไมนั้นกลับงอกงามมี
กิ่งกานสาขาขึ้นอีก ชาวเมืองเห็นเปนนิมิตอันดี จึงไดสรางพระเจดีย
ครอบทับตอไมนั้นและถือเปนสิ่งที่เคารพบูชาสืบมา เมืองขอนแกน
ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2340 ในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร
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ที่

7

8

จังหวัด

จันทบุรี

ฉะเชิงเทรา

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

กระตายอยในดวงจันทร
เปลงแสงเปนประกาย

ดวงตราประจําจังหวัดจันทบุรี เปนรูปกระตายอยูในดวงจันทร
เปลงแสงเปนประกาย แสงจันทร หมายถึง ความสวยงามเยือกเย็น
ละมุนละไม เปรียบไดกับความสงบ รื่นรมย และรมเย็นเปนสุขของ
ภูมิภาคนี้ รูปกระตายเปนสัญลักษณสวนหนึ่งของดวงจันทร ซึ่งชาว
ไทยโดยทั่วไป เชื่อวามีอยูเชนนั้นมาแตดึกดําบรรพ เชนเดียวกับที่
จันทบุรีเปนเมืองโบราณมีชื่อปรากฏอยูในพงศาวดารมาตั้งแตแรก
สรางกรุงศรีอยุธยา มีซากเมืองเกาอยู 2 แหง ที่ตําบลพุงทะลายกับ
ตําบลคลองนารายณ

รูปพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร หมายถึง ที่ประดิษฐานพระ
พุทธโสธร ซึ่งเปนพระพุทธรูปสําคัญของเมือง ตํานานเลาวาเปน
พระอุโบสถวัดโสธรวราราม
พระพุทธรูปแสดงปาฏิหาริย ลอยทวนน้ํามาขึ้นที่จังหวัด ชาวเมือง
วรวิหาร
เคารพ ถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บันดาลใหดินและน้ําอุดมสมบูรณ มีรูป
ครุฑและชื่อจังหวัดฉะเชิงเทราอยูดานลางโบสถ
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ที่

9

10

11

จังหวัด

ชลบุรี

ชัยนาท

ชัยภูมิ

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

ภูเขาอยูริมทะเล

ภูเขา หมายถึง เขาสามมุข ซึ่งเปนที่ตั้งศาลเจาแมสามมุขอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวชลบุรี ตลอดถึงประชาชนทั่วไปที่เคยเดินทางไป
มาแถบนั้น เชื่อถือวาศาลเจาแมสามมุขสามารถใหความคุมครอง
ชาวชลบุรี และผูที่เคารพกราบไหวใหพนจากภยันตรายตางๆได
โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับปลาในทองทะเล เขาสาม
มุขจึงเปนสถานที่สําคัญและเปนสัญลักษณของชาวชลบุรี

พระธรรมจักร รองรับดวย
พญาครุฑ

ตราประจําจังหวัดชัยนาท รูปพระธรรมจักร รองรับดวย พญาครุฑ
เบื้องหลังเปนแมน้ําและภูเขา หมายถึง หลวงพอธรรมจักร ซึ่ง
ประดิษฐานอยู ณ วิหารบนไหลเขาธรรมามูล ซึ่งชาวชัยนาทเคารพ
นับถือ ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอธรรมจักร วาจะบันดาลความ
รมเย็นเปนสุข และอุดมสมบูรณใหแกบานเมือง

ธงสามชาย

รูปธงสามชาย หมายถึง ธงแหงชัยชนะสงคราม
เดิมผูครองนครไดเลือกภูมิประเทศเพื่อตั้งเปนเมือง พบวาตรง
จังหวัดนี้มีพื้นที่อุดมสมบูรณ ทําเลเหมาะแกการสูรบปองกันตัว จึง
ตั้งเมืองขึ้นและใหสัญลักษณ เปนรูปธงสามแฉก
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ที่

12

จังหวัด

ชุมพร

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

ภาพคนยืน หมายถึง เทวดาที่ประทานพรใหแกชาวเมืองและ
กองทัพที่จะยกออกไปทําศึก
ภาพตนไมทั้งสองขาง หมายถึง ตนมะเดื่อ ซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดมี
คนยืน ตนไมทั้งสองขาง คาย ตนไมชนิดนี้อยูมากมาย
ภาพคายและหอรบ หมายถึง จังหวัดนี้เคยเปนที่ชุมนุมบรรดา
และหอรบ
นักรบทั้งหลายซึ่งนัดใหมาพรอมกัน ณ ที่แหงนี้กอนที่จะเดินทัพ
ออกไปสูรบกับขาศึก ทั้งนี้ ก็เพราะชุมพรเปนเมืองหนาดานมาแต
โบราณ
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ที่

13

14

จังหวัด

เชียงราย

เชียงใหม

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

ชางสีขาว

เมื่อพญามังรายไดทรงรวบรวมหัวเมืองฝายเหนือในอาณาเขตรอบๆ
ไดแลว จึงทรงกรีฑาทัพไปแสดงฝมือในการยุทธตอหัวเมืองฝายใต
ลงมา จึงไดไปรวมพล ณ เมืองลาวกูเตา และหมอควาญไดนําชาง
มงคลของพญามังรายไปทอด (ผูก) ไวในปาหัวดอยทิศตะวันออก
พลัดหายไป พญามังรายจึงไดเสด็จติดตามรอยชางไปจนถึงดอยทอง
ริมแมน้ํากกนัทธี ไดทัศนาการเห็นภูมิประเทศเปนราบลุม อุดม
สมบูรณเปนชัยภูมิที่ดี จึงไดสรางเมืองใหมขึ้นในที่นั่น ใหกอปราการ
โอบเอาดอยจอมทองไวในทามกลางเมือง ขนานนามเมืองวา "เวียง
เชียงราย" ตามพระนามของพญามังรายผูสราง ดังนั้น จึงไดนํารูป
ชางเปนตราประจําจังหวัดเชียงราย

ชางเผือก หมายถึง ชางที่เจาผูครองนครเชียงใหม นํานอมเกลาฯ
ถวายแดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และไดขึ้นระวาง
ชางเผือกหันหนาตรงในเรือน เปนชางเผือกเอกในรัชกาล
เรือนแกว หมายถึง ดินแดนที่พระพุทธศาสนาไดมาตั้งมั่น
แกว
เจริญรุงเรืองจนเคยเปนสถานที่สําหรับทําสังคายนา (คือการชําระ
ตรวจสอบความถูกตอง) พระไตรปฎก เมื่อ พ.ศ. 2020
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ที่

15

จังหวัด

ตรัง

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

ภาพสะพานกระโจมไฟ หมายถึง จังหวัดตรังเคยเปนเมืองทาทํา
สะพาน กระโจมไฟ และลูก การคาขายกับตางประเทศ
ภาพลูกคลื่น หมายถึง ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดตรัง เปนเนินเล็กๆ
คลื่น
สูงๆ ต่ําๆ คลายลูกคลื่น
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ที่

16

จังหวัด

ตราด

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

เกาะชาง

เครื่องหมายประจําจังหวัดตราดไดกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2483 โดยคณะกรมการจังหวัดตราดไดพิจารณา
ปรึกษาหารือกับขาราชการ พอคา คหบดี มีความเห็นรวมกันเปน
สวนมาก เลือกเอารูปธรรมชาติที่ดีเดนที่สุดของจังหวัดตราด เปน
เครื่องหมายประจําจังหวัด คือ รูปเกาะชาง ซึ่งเปนเกาะที่ใหญที่สุด
ของจังหวัด เคยเปนที่ตั้งอําเภอมาระยะหนึ่ง เรียกวา อําเภอเกาะ
ชาง ซึ่งตั้งอยูชายฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย ดานหนาของรูป
เกาะชางมีโปะและเรือใบ ความหมายก็คือ ตามทองทะเลรอบๆ
เกาะชางเปนแหลงการประมง มีการทําโปะจับปลาอยูมากแหงและ
ชุมไปดวยสัตวทะเลตางๆ สําหรับเรือใบนั้นมีความหมายใหระลึกถึง
วาเมืองตราดไดตั้งขึ้นกอนสมัยกรุงธนบุรี ในสมัยนั้นตองใชเรือใบ
ติดตอกับจังหวัดขางเคียงและตางประเทศ จึงใหมีภาพเรือใบ
ปรากฏอยู

- 11 -

ที่

จังหวัด

17

ตาก

18

นครนายก

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

รูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชางเหนือครุฑหลั่ง
น้ําทักษิโณฑก หมายถึง เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยก
กองทัพไปชวยพระเจาหงสาวดีรบอังวะนั้น พระมหาอุปราชเมือง
พมา สั่งใหทหารคูใจคอยตี ขนาบ และปลงพระชนมเสียใหได
พระบรมรูปสมเด็จพระ ความแตกรูถึงพระกรรณสมเด็จพระนเรศวรที่เมืองแครง จึงทรง
นเรศวรมหาราชทรงชางเหนือ ประชุมชาวเมือง และบรรดาแมทัพนายกอง เมื่อเดือน 2 ปวอก
ครุฑทรงหลั่งทักษิโณทก พ.ศ. 2127 ทรงหลั่งน้ําทักษิโณฑกเหนือแผนดิน ประกาศ
อิสระภาพไมยอมขึ้นกับเมืองอังวะ อีกตอไป จังหวัดตากเปนดาน
แรก ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงชาง ยกกองทัพกลับเขามาถึง
ราชอาณาจักรไทย เชนเดียวกับที่เมืองนี้เคยเปนทางผาน ที่ชาว
อินเดียเดินทางเขาเมืองไทยในสมัยโบราณ

ชางชูรวงขาว

ชางชูรวงขาว หมายถึง "ที่นี่เคยมีชางมากและประชาชนมีอาชีพทํา
นาปลูกขาวไดมาก"
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ที่

19

20

21

จังหวัด

นครปฐม

นครพนม

นครราชสีมา

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

เจดียใหญและมีมงกุฎ
ประดิษฐานที่พระปฐมเจดีย

เจดียองคใหญ หมายถึง องคพระปฐมเจดียที่พระโสณะและพระอุ
ตระไดสรางขึ้น
มงกุฎ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ผูทรง
อุปถัมภสรางองคพระปฐมเจดียตอเติม ใหสูงใหญสงางามตามที่
ปรากฎอยูในปจจุบัน

พระธาตุพนม

รูปพระธาตุพนม หมายถึง จังหวัดนครพนมมีองคพระธาตุพนม ซึ่ง
เปนพระธาตุเจดียอันศักดิ์สิทธิ์เปนที่สักการะ ศูนยรวมจิตใจ ความ
ศรัทธาของชาวจังหวัดนครพนม ถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูเมือง
นครพนมมาแตโบราณกาลกวา 2500 ป

เปนรูปทาวสุรนารี และซุมประตูชุมพล แสดงถึงวีรกรรมอันกลา
ทาวสุรนารี และซุมประตูชุมพล หาญของทาวสุรนารี ที่กอบกูเมืองนครราชสีมา จากกองทัพของเจา
อนุวงศแหงเวียงจันทน

- 13 -

ที่

22

23

24

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

นครสวรรค

นนทบุรี

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

พระบรมธาตุเจดียมีรูปสัตว
ตามปนักษัตรลอมรอบ

เปนรูปพระบรมธาตุเจดียมีรูปสัตว ตามปนักษัตรลอมรอบ หมายถึง
เมือง 12 นักษัตร จากตํานานเมืองนครศรีธรรมราช ในพุทธ
ศตวรรษที่ 17-18 มีทั้งหมด 12 เมือง

วิมาน

รูปวิมาน หมายถึง ตามคติทางศาสนาที่เชื่อถือกันมาวาบนสวรรคนั้น
เปนที่อยูของเหลาเทพทั้งหลาย และผูมีบุญมากเทานั้นจึงจะไดไป
บังเกิดในสวรรคมีวิมานเปนที่สถิตอยางสุขสบาย เมื่อจังหวัดนี้ชื่อวา
นครสวรรค แปลวาเมืองของชาวสวรรค จึงไดนําเอา วิมาน มาเปน
สัญลักษณของเมืองนี้

หมอน้ําลายวิจิตร

จังหวัดนนทบุรี ใชภาพหมอน้ําลายวิจิตรเปนตราประจําจังหวัด มี
ความหมายวา ชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพทําเครื่องปนดินเผา ซึ่ง
ยึดถือเปนอาชีพและมีชื่อเสียงมาชานาน
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ที่

25

26

จังหวัด

นราธิวาส

นาน

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

เรือใบเต็มลําแลนกางใบ

ภาพรูปเรือใบเต็มลําแลนกางใบเปนสัญลักษณของจังหวัดซึ่งตั้งอยู
ริมทะเล มีการคาขาย การประมง และการติดตอกับเพื่อนบาน
ใกลเคียง ใบเรือมีรูปชางเผือกประดับเครื่องคชาภรณ อยูในวงกลม
กลางใบ อันเปนชางสําคัญคูบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ชื่อวา "พระศรีนรารัฐราชกิริณ"ี จังหวัดนี้เดิมเคยเปน
อําเภอ ซึ่งอําเภอบางนรา ตอมาในป พ.ศ. 2445 เปนเมืองนารา
และในป พ.ศ. 2485 จึงไดชื่อเมืองนราธิวาส ดังที่เปนอยูในปจจุบัน

ความหมายของตราเมือง มีตํานานเลาวา สมัยเมื่อพญาผากองสราง
เมืองนาน พ.ศ. 1911 พระองคทรงนิมิตวา มีโคอุสุภราชวิ่งมาจาก
ปาทางทิศตะวันออก ขามแมน้ํานานไปทางทิศตะวันตกและถายมูล
เปนรูปพื้นฐานของตัวเมืองนาน เมื่อพระองคตื่นบรรทมปรากฏวา มี
เหตุการณตามที่ไดนิมิตดังกลาว ประกอบกับพระองค จะยายเมือง
พระธาตุบนหลังโคอุสุภราช
มายังที่ตั้งจังหวัดนานปจจุบันดวย พระองคจึงใหกอกําแพงเมือง
ตามรอยมูลโคอุสุภราชที่ถายไว ซึ่งถือวาเปนนิมิตหมายอันสําคัญ จึง
ใหโคอุสุภราชเปนตราเมือง พระธาตุบนหลังโคสุภราช หมายถึง
พระธาตุแชแหง ซึ่งเปนปูชณียสถานที่สําคัญของจังหวัดนาน มีอายุ
มากกวา 600 ป
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ที่

27

จังหวัด

บึงกาฬ

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

ภูทอก บึงโขงหลง และตนไม
ในวงลวดลายไทย

ภูทอก หมายถึง ภูเขาที่มีลักษณะเปนภูโดดลูกเดียว และอีกนัยหนึ่งหมายถึงภูทอกอันเปนที่รูจักของ
มหาชน คือ ภูทอกในจังหวัดบึงกาฬที่มีสะพานและบันไดไมเวียนขึ้น ๗ ชั้น สามารถชมทัศนียภาพได
โดยรอบ สรางดวยแรงศรัทธาของพุทธบริษัทนานถึง ๕ ป เปรียบเสมือนเสนทางธรรม ที่นอมนํา
สัตบุรุษใหพนโลกแหงโลกี สูโลกแหงโลกุตระหรือโลกแหงการหลุดพนดวยความเพียรพยายามและ
มุงมั่น เปนสถานที่ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจของพระเกจิอาจารยและชุมชน อีกทั้งเปนแหลง
ทองเที่ยว “เชิงพุทธรักษ” คือ การทองเที่ยวเชิงแสวงบุญหรือธรรมจาริกที่สําคัญแหงหนึ่ง
บึงโขงหลง หมายถึง แหลงน้ําจืดขนาดใหญที่เปนทั้งแหลงที่ใหประโยชนในการยังชีพของสิ่งมีชีวิตทั้ง
มวล ไมวาคน สัตวใหญนอย หรือพืช เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ไดรับการยอมรับในระดับโลก โดย
ไดประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง เมื่อป ๒๕๒๕ และขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําระดับ
นานาชาติ อันดับที่ ๑,๐๙๘ ของโลก (Wetland of International Importance) เมื่อป ๒๕๔๔ เปน
แหงที่สองในประเทศไทย และเปนแหงแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงใหเห็นถึงความชุมชื้น
แหงแผนดินบึงกาฬ และที่สําคัญคือเปนแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด โดยน้ําจากบึงโขงหลงไดใชทํา
น้ําพระพุทธมนตศักดิ์สิทธิ์สําหรับเขารวมในพระราชพิธีสําคัญในหลายคราวอีกดวย
ตนไม หมายถึง ความชุมชื้น ความอุดมสมบูรณ เปนที่อาศัยและยังชีพของหมูคนและสัตว ทั้งมวล ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของจังหวัดบึงกาฬ ที่มีปาไมและพรรณไมมีคามากมาย ตลอดจนมี
สัตวหายากอาศัยอยูเปนจํานวนมาก
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ที่

28

29

จังหวัด

บุรีรัมย

ปทุมธานี

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

เทวดารําและปราสาทหิน

ปราสาทหิน หมายถึง ปราสาทพนมรุง ซึ่งมีกําแพงลอมรอบ ภายใน
เปนทองพระโรง มีเทวสถานและรอยพระพุทธบาทจําลอง
ประดิษฐานอยูบนยอดภูเขาแหงนี้ดวย
ภาพเทวดารายรํา หมายถึง ดินแดนแหงเทพเจาผูสราง ผูปราบยุค
เข็ญและผูประสาทสุข
ทารายรํา หมายถึง ความสําราญ ชื่นชมยินดี ซึ่งตรงกับการออก
เสียงพยางคสุดทายของชื่อจังหวัด

ดอกบัวและตนขาว

ตราประจําจังหวัดปทุมธานี รูปวงกลมมีสัญลักษณของบัวหลวงสี
ชมพูอยูตรงกลางและมีรวงขาวสีทองอยู 2 ขาง
ดอกบัวหลวงและตนขาว หมายถึง ความอุดมสมบูรณดวยพืชพันธุ
ธัญญาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งดอกบัวและขาว
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ที่

30

31

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ

ปราจีนบุรี

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

เปนรูปพลับพลาจตุรมุข และมีภาพเกาะอยูเบื้องหลัง
พลับพลาจตุรมุข หมายถึง พระที่นั่งคูหาคฤหาสน ซึ่ง
พลับพลาจตุรมุขและมีภาพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาหัวอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหสราง
ไวในถ้ําพระยานคร เมื่อ พ.ศ.2433 เบื้องหลังพลับพลาจตุรมุข
เกาะอยูเบื้องหลัง
เปนภาพทะเลและเกาะ 2 เกาะ ไดแก เกาะหลักและเกาะแรด ที่มี
ความสําคัญและเปรียบเสมือนความเจริญและมั่นคงของจังหวัด

ตนโพธิ์

ภาพตนโพธิ์ เปนสัญลักษณเกี่ยวกับการเผยแพรพระพุทธศาสนาใน
ดินแดนนี้ เชื่อกันวาเมื่อประมาณ พ.ศ.500 สมณฑูตจากอินเดียได
เดินทางเขามาเผยแพรพระพุทธศาสนา และไดนําหนอพันธุพระศรี
มหาโพธิ์จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย เขามาปลูกที่ตําบลโคกปบ
อําเภอศรีมหาโพธิ ซึ่งปจจุบันพื้นที่ดังกลาวไดแยกออกไปเปน
อําเภอศรีมโหสก ราษฎรในทองที่ยังคงเคารพสักการะตนพระศรี
มหาโพธิ์ และมีงานนมัสการประจําทุกป
ตราประจําจังหวัดปราจีนบุรี ที่ใชในปจจุบันมีลักษณะตางจาก
แบบที่กรมศิลปากรกําหนดไวเล็กนอย คือ เพิ่มรูปครุฑและแถบชื่อ
จังหวัดไวตอนลางของดวงตรา
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ที่

32

จังหวัด

ปตตานี

33 พระนครศรีอยุธยา

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

ปนใหญ

รายละเอียด
รูปปนใหญ หมายถึง ปนพญาตาณี ที่มีขนาดใหญที่สุด (ขนาดยาว
3 วา ศอกคืบสองนิ้วครึ่ง กระสุน 11 นิ้ว) ซึ่งเปนปนใหญกระบอก
สําคัญที่ใชปองกันเมืองปตตานีตลอดมา ชาวเมืองจึงถือวาเปน
คูบานคูเมืองมาแตสมัยโบราณ

เมื่อราวศุภมัสดุ 721 ปขาล โทศก วันศุกร เดือนหา ขึ้นหกค่ํา
เพลา 3 นาฬิกา 9 บาท หรือ ตรงกับวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช
1893 พระเจาอูทองทรงสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาขึ้นที่
รูปหอยสังขประดิษฐานอยูบน
ตําบลหนองโสน ซีพอพราหมณไดฤกษตั้งพิธีกลบบัตรสุมเพลิง (ชื่อ
พานแวนฟาภายในปราสาทใต
พิธีอยางหนึ่งทําเพื่อแกเสนียด) ไดสังขทักษิณาวัตรขอนหนึ่ง ใตตน
ตนหมัน
หมัน เพราะเหตุดังกลาว ตราประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึง
เปนรูปสังขทักษิณาวัตร ประดิษฐานอยูบนพานทอง ภายในปราสาท
1 หลัง ใตตนหมัน
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ที่

34

35

จังหวัด

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

พะเยา

รูปพระเจาตนหลวง วัดศรีโคมคํา พระพุทธรูปคูเมืองอันเปนหลัก
รวมใจของชาวพะเยา
ลายกระหนกเปลวบนพื้นเบื้องหลังองคพระพุทธรูป หมายถึง
ความรุงเรืองของ 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง ดอกคําใต แมใจ
พระเจาตนหลวง วัดโคมคํา
เชียงคํา เชียงมวน ปง และจุน
เบื้องลางริมของดวงตราเปนกวานพะเยา ซึ่งมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก
กันดี และมีชอรวงขาวประกอบอยูทั้งสองขาง ซึ่งหมายถึงลักษณะ
ของความเปนอูขาวอูน้ํา

พังงา

รูปเขาชาง หมายถึง สัญลักษณภูเขาสูงรูปชาง ซึ่งอยูหลังศาลา
กลางจังหวัดพังงา
รูปเรือขุดแร หมายถึง สัญลักษณการประกอบอาชีพในอดีตของ
จังหวัดพังงาที่มีอาชีพหลักทางดานการทําเหมืองแรดีบุก สามารถ
เขาตะปู เรือขุดแร และเขา
ผลิตแรดีบุกไดเปนอันดับหนึ่งของประเทศและเปนที่ยอมรับกันวา
ชางอยูดานหลัง
ในอดีตนั้น เศรษฐกิจและอาชีพของจังหวัดพังงาขึ้นอยูกับแรเปน
สําคัญ
รูปเขาตะปู หมายถึง สัญลักษณทางดานการทองเที่ยวของจังหวัด
พังงา
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ที่

36

37

จังหวัด

พัทลุง

พิจิตร

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

ภูเขาอกทะลุ

จังหวัดพัทลุงไดยายที่ตั้งเมืองมาแลว 12 ครั้ง ครั้งสุดทายในป
พุทธศักราช 2467 ยายจากตําบลลําปามาอยูที่ตําบลคูหาสวรรค
ใกลกับภูเขาอกทะลุซึ่งสูงเดนอยูบนที่ราบมองเห็นจากที่ไกลไดทุก
ทิศ บนยอดเขามีเจดียเกาสรางไวองคหนึ่งซึ่งในปจจุบันนี้ยังเหลือ
แตฐาน ตั้งแตนั้นชาวพัทลุงก็ไมตองระเหเรรอนอีกตอไป ชาวเมือง
จึงถือเอา ภูเขาอกทะลุ เปนสัญลักษณและหลักเมืองของจังหวัด

ภาพสระและตนโพธิ์

ภาพสระ หมายถึง เมืองสระหลวง ซึ่งเปนชื่อเดิมของจังหวัด ตาม
พงศาวดารเหนือกลาววาเมืองนี้เปนเมืองโบราณสมัยขอม และเปน
หัวเมืองเอกตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยมีพญาโคตรบองเปนผูสรางเมือง
ตนโพธิ์ หมายถึง วัดโพธิ์ประทับชาง ซึ่งเมื่อสมเด็จพระนารายณ
มหาราชเสด็จพระราชดําเนินกลับจากสงครามเชียงใหม ไดนําราช
ธิดาเมืองเชียงใหมมาดวยและพระราชทานใหแกพระเพทราชา
ตอมานางไดประสูติบุตรชาย บิดาใหนามวา "เจาเดื่อ" และไดเปน
พระเจาเสือ หรือ หลวงสรศักดิ์ ระหวางครองกรุงศรีอยุธยานั้น
พระองคไดเสด็จไปคลองชางเมืองพิจิตร เลยไปเยี่ยมมาตุภูมิเดิมที่
หมูบานโพธิ์ประทับชาง โปรดเกลาฯ ใหสรางพระอารามขึ้นที่ตําบล
โพธิ์ประทับชาง
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ที่

38

จังหวัด

พิษณุโลก

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

พระพุทธชินราช

***รูปพระพุทธชินราช หมายถึง พระพุทธชินราชซึ่งเปน
พระพุทธรูปคูบานคูเมืองของจังหวัดพิษณุโลก และมีลักษณะ
งดงามที่สุดของประเทศไทย สันนิฐานวาสรางขึ้นในป พ.ศ. ๑๙๐๐
ตรงกับรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) ปจจุบันพระพุทธชิน
ราชประดิษฐานอยู ณ พระวิหารทางทิศตะวันตกของวัดพระศรีรัต
นมหาธาตุวรมหาวิหาร
เขาวัง หมายถึง เขาที่ตั้งของพระนครคีรี ซึ่งรัชาลที่ 4 ทรงสราง
และพระเจดียพระธาตุจอมเพชร นับเปนเจดียคูบานคูเมือง
ผืนนา หมายถึง เมืองเกษตรกรรมและความอุดมสมบูรณ
ตนตาลโตนด หมายถึง ตนไมสัญลักษณของจังหวัด

39

เพชรบุรี

เขาวัง ผืนนา และตนตาลโตนด
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ที่

40

จังหวัด

เพชรบูรณ

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

เพชรกับภูเขาและไรยาสูบ

รายละเอียด
ตราประจําจังหวัดเพชรบูรณ ประกอบดวยเพชรกับภูเขาและไรยาสูบ อยูในวงกลมมีลายกระหนกไทยลอม
โดยรอบเพชรเจียรนัยเปนรูปหัวแหวน รูปคลายสามเหลี่ยมหัวกลับลงดินลอยอยูบนทองฟาเหนือภูเขา พื้นดิน
เปนไรยาสูบ และมีอักษรเขียนวา "จังหวัดเพชรบูรณ" ความหมายเกี่ยวกับเพชร มีความหมาย 2 ประการ
ประการที่ 1 เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งแปลวาอุดมสมบูรณดวยเพชร และมีผูเคยขุดพบหินที่มีความแข็ง
มากกวาหินธรรมดา มีประกายแวววาวสุกใสเหมือนเพชร ขุดไดในเขตบานทุงสมอนายาว อําเภอหลมสัก หินที่
ขุดไดนี้ เรียกกันวา "เขี้ยวหนุมาน" ซึ่งถือวาเปนหินตระกูลเดียวกันกับเพชร แตมีความแข็งนอยกวาเพชร มีผู
เชื่อวาเขี้ยวหนุมานนี้ ถาทิ้งไวตามสภาพเดินนานตอไปอีกประมาณ 1,000 ป จะกลายเปนเพชรจริงๆ ได และ
นอกจากนี้ยังมีผูเชื่อวาภูเขาชื่อ "ผาซอนแกว" ในเขตอําเภอหลมสักมีเพชร จึงตั้งชื่อวา "ผาซอนแกว" ประการที่
2 เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคาอุดมสมบูรณ เชน ไมสัก ในดินที่มีแรธาตุที่มีคาจน
ประมาณคามิได ซึ่งนับวามีคาสูง เชนเดียวกันกับคาของเพชรทีเดียว และปรากฏวาในเขตตําบลน้ํากอ อําเภอ
หลมสัก เดิมชาวบานเรียกวา "บานน้ํากอบอคํา" ซึ่งมีประวัติวาเคยเปนที่ตั้งโรงหลอแรทองคําของฝรั่งชาวยุโรป
ไมทราบสัญชาติ มีซากวัตถุกอสรางปรากฏรองรอยเหลืออยู ความหมายเกี่ยวกับภูเขา เนื่องดวยพื้นที่จังหวัด
เพชรบูรณ มีภูเขามากมายสลับซับซอนเปนทิวเขาเทือกใหญ เรียกวา "เทือกเขาเพชรบูรณ" ความหมายเกี่ยวกับ
ไรยาสูบ เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณมียาสูบพื้นเมืองพันธุดี เปนสินคาสําคัญของจังหวัดเพชรบูรณแตนานมาแลว
มีรสเปนเลิศกวายาสูบที่อื่นทั้งหมดของเมืองไทย ยาสูบพันธุดีที่มีชื่อเสียงนี้ปลูกไดผลที่บานปาแดง อําเภอเมือง
เพชรบูรณ แตในปจจุบันนี้ยาพื้นเมืองชนิดนี้นอยลง เพราะราษฎรชาวบานกลับมานิยมปลูกยาสูบพันธุเบอรเลย
เพื่อบมใหแกสํานักงานไรยาสูบ เพราะไดราคาดีกวายาสูบพื้นเมือง
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ที่

41

จังหวัด

แพร

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

" ตามตํานานเลาสืบวา เมืองแพรและเมืองนานมีเจาผูปกครอง
นครเปนพี่นองกันไดปกครองเมืองทั้งสองโดยมิไดแบงอาณาเขต
แนนอน ตอมาพี่นองไดนัดหมายพบกันตามทางเพื่อแบงปนอาณา
เขตเมือง เมื่อถึงกําหนดเจาผูครองเมืองแพรก็ขี่มาออกไป ฝายเจาผู
ครองเมืองนานก็ขี่โคมา ไดพบกันที่ยอดเขาแหงหนึ่งแลวตกลง ปก
เขตแดนกัน ตอมาเมืองแพรจึงใชมาแสดงเปนสัญลักษณของเมือง
มายืนมีพระธาตุชอแฮอยูบน
แพร
หลัง
พระธาตุชอแฮ เปนพระธาตุเกาแกคูเมืองแพร สรางขึ้นราวพุทธ
ศตวรรษที่ 19 องคพระธาตุสูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกวางดานละ
11 เมตร เปนศิลปะเชียงแสน เพื่อบรรจุพระเกศาธาตุและพระกัป
ระ (ขอศอก) ดานซายของพระพุทธเจา
จังหวัดแพรจึงนํารูปมายืนมีพระธาตุชอแฮอยูบนหลังใชเปนดวง
ตราประจําจังหวัดแพรสืบเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน"
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ที่

42

43

จังหวัด

ภูเก็ต

มหาสารคาม

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

1. อนุสาวรียสองวีรสตรี ลักษณะหญิงไทยโบราณในทายืนถือดาบ
พรอมรบทั้งสองทาน
ความหมาย เปนการยกยองวีรกรรมของทาวเทพกระษัตรีและทาว
ศรีสุนทร ที่ปองกันเมืองถลางจากพมาไวได
2. ลายกระหนกภายในวงกลมลอมรอบอนุสาวรีย
อนุสาวรียสองวีรสตรี ลักษณะ
ความหมาย เปนลักษณะของความเจริญรุงเรืองกาวหนา
หญิงไทยโบราณในทายืนถือ
3. ขอความ "จังหวัดภูเก็ต" ดานบน
ดาบพรอมรบทั้งสองทาน
ความหมาย เปนตราที่ใชราชการของจังหวัดภูเก็ต
4. ตราครุฑพาห ดานหนาอนุสาวรีย
ความหมาย เปนเครื่องหมายที่ใชในทางราชการอันเปนสัญลักษณ
ของทางราชการ
สีประจําจังหวัดภูเก็ต คือ สีฟาขาว

ตนไมใหญและนาขาว

ตราประจําจังหวัดมหาสารคามเปนภาพตนไมใหญและนาขาว เปน
สัญลักษณที่มาจากชื่อจังหวัด
ตนไมใหญ หมายถึง ตนรัง
นาขาว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ ซึ่งนอกจากนาขาวแลวจังหวัด
มหาสารคาม ยังมีเกลือสินเธาว ฝาย ยาสูบ และไหม
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ที่

44

45

จังหวัด

มุกดาหาร

แมฮองสอน

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

ปราสาท

ชางในทองน้ํา

รายละเอียด
ภายในมีปราสาทชื่อ สองนางสถิต ภายในปราสาทองคกลางมีแกว
มุกดาหารอยูบนพานใตพานมีผาทิพยรองรับ หนาผาทิพยมีอักษร
ไขวชื่อยอของจังหวัด ในปราสาทองคริมทั้งสองขางมีบายศรียน
ตะลุมอันเปนเครื่องบูชาของชาวอีสาน เบื้องหลังมีพระธาตุพนมซึ่ง
จังหวัดมุกดาหารแยกมา และเคยอยูในอาณาจักรโคตรบูรณ
เดียวกันมีแนวแมน้ําโขงอยูดานหลัง ดานตะวันออก พระอาทิตย
กําลังทอแสงหลังหมูกอนเมฆ 2525 เปนปที่ตั้งจังหวัดมุกดาหาร
หมายถึง การฝกชางปาใหรูจักการบังคับบัญชาในการรบและงาน
ดานตางๆ
สาเหตุที่ใชรูปชางในทองน้ําเปนตราประจําจังหวัด เพราะเปน
ที่มาของการตั้งเมืองแมฮองสอน โดยเริ่มจากการที่เจาแกวเมืองมา
ออกจับชางใหเจาเมืองเชียงใหม (พ.ศ.2368-2389) และได
รวบรวมชาวไทยใหญใหมาตั้งบานเมืองเปนหลักแหลงขึ้น 2 แหง มี
หัวหนาเปนผูปกครอง คือ ที่บานปางหมู และบานแมฮองสอน
สาเหตุที่เรียกวาแมฮองสอน ก็เพราะวาไดมาตั้งคอกฝกชาง ณ
บริเวณลําหวยแหงนี้นั่นเอง
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ที่

46

จังหวัด

ยโสธร

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

ดวงตราประจําจังหวัดยโสธร เปนรูปสิงห 1 คู หันหนาเขาหา
พระธาตุพระอานนท และมีดอกบัวอยูใตฐานพระธาตุ โดยมีประวัติ
และความหมาย ดังนี้
"สิงห" หมายถึง สัญลักษณในการตั้งเมืองยโสธร คือ บานสิงหทา
เดิมกับบานสิงหโคก โดยจากพงศาวดารเมืองยโสธร
"รูปพระเจดีย" หมายถึง พระธาตุพระอานนท ซึ่งเปนที่เคารพ
สิงห 2 ตัว หันหนาเขาหาพระ กราบไหวของชาวยโสธร และเมืองใกลเคียง
เจดียและฐานมีรูปดอกบัวอยู "รูปดอกบัว" หมายถึง สัญลักษณของจังหวัดอุบลราชธานี กอน
ใตฐาน
วันที่ 1 มีนาคม 2515 อําเภอเมืองยโสธร ขึ้นสังกัดกับจังหวัด
อุบลราชธานี ตอมาโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6
กุมภาพันธ 2515 ไดยกฐานะอําเภอยโสธร ขึ้นเปนจังหวัดยโสธร
เพื่อสืบประวัติจึงคงรูป "ดอกบัว" ไวเปนอนุสรณ
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ที่

47

48

จังหวัด

ยะลา

รอยเอ็ด

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

เหมืองแรดีบุก

รายละเอียด
เปนรูปเหมืองแรดีบุก หมายถึง พื้นที่ของจังหวัดยะลาอุดม
สมบูรณดวยแรดีบุก และอาชีพหลักของประชาชนในจังหวัดก็คือ
การทําเหมืองแรจึงเปนสัญลักษณของจังหวัด

พลาญชัย เปนบึงน้ําใสสะอาดตั้งอยูกลางเมือง บงบอกวา
ประชาชนชาวจังหวัดรอยเอ็ด มีน้ําใจโอบออมอารี รักความสงบ
และมีความเปนอยูที่เรียบงาย รวมทั้งเปนแหลงอาหารที่มีความ
อุดมสมบูรณ
ศาลหลักเมือง เปนที่เคารพสักการะและเปนศูนยรวมจิตใจของ
บึงพลาญชัย ศาลหลักเมือง ชาวรอยเอ็ด
พระมหาเจดียศรีชัยมงคล
พระมหาเจดียชัยมงคล บงบอกถึงความเปนเมืองแหง
ตัวเลข 101 และรวงขาว พระพุทธศาสนาที่เจริญรุงเรือง
หอมมะลิ
ตัวเลข 101 แสดง ถึงความเปนเมืองใหญในอดีตที่ชื่อสาเกตนคร
รวงขาวหอมมะลิ เปนผลิตผลทางการเกษตรชั้นเลิศที่มีชื่อเสียง
ไปทั่วโลกจากทุงกุลารองไหจังหวัดรอยเอ็ด
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ที่

49

จังหวัด

ระนอง

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว พระปยมหราช รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร เปน
พระมหากษัตริยพระองคแรกที่เสด็จประพาสเมืองระนอง เมือง
ระนองไดจัดที่ประทับบนเนินเขานิเวศนคีรี ซึ่งตอมาไดรับ
พระราชทานนามวา พระที่นั่งรัตนรังสรรค จังหวัดจึงไดประมวลเอา
สิ่งสําคัญดังกลาวมาเปนสัญลักษณดวงตราและเครื่องหมายประจํา
จังหวัดระนอง
เครื่องหมายราชการของจังหวัดระนอง
ปราสาทตั้งอยูภูเขา มีรูปเลข
เปนรูปปราสาทตั้งอยูบนภูเขา มีรูปเลข 5 ประดิษฐานอยูบนพาน
5 ประดิษฐานอยูบนพานแวน
แวนฟา
ฟา
ความหมายของรูป
เลข 5 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระปยมหาราช รัชกาลที่ 5 แหงกรุง
รัตนโกสินทร
ปราสาท หมายถึง พระที่นั่งรัตนรังสรรค
ภูเขา หมายถึง ภูเขานิเวศรคีรี
พานแวนฟา หมายถึง ชาวจังหวัดระนอง
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ที่

50

51

จังหวัด

ระยอง

ราชบุรี

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

ตราประจําจังหวัดระยองเปนภาพเกาะเสม็ด ตนมะพราวและ
พลับพลา รัชกาลที่ 5
เกาะเสม็ด คือ เกาะซึ่งอยูนอกฝงของตําบลเพ อําเมืองเมืองระยอง
เกาะเสม็ด ตนมะพราวและ เปนสถานที่สวยงาม มีตนมะพราว และทรายขาวสะอาด มี
คุณสมบัติพิเศษไมเหมือนทรายที่อื่นใดจึงเรียกกันวา "ทรายแกว"
พลับพลา
พลับพลา หมายถึง พลับพลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสรางที่ประทับเมื่อเสด็จประพาส
มีลักษณะของตราเปนวงกลม ภายในเปนรูปพระแสงขรรคชัยศรี
ประดิษฐานอยูบนบันไดแกว และฉลองพระบาทคูประดิษฐานอยู
บนพานทองขอบตราเปนลายกระหนก ทั้งนี้ ไดแนวความคิดมาจาก
พระแสงขรรคชัยศรี
ประดิษฐานอยูบนบันไดแกว หลักฐาน "รูปฉลองพระบาทคูประดิษฐานอยูบนพานทอง" ที่
ปรากฏอยูบนผืนธง ซึ่งรัชกาลที่ 6 พระราชทานแกกองเสือปา
มณฑลราชบุรี เมื่อป พ.ศ. 2467
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ที่

52

53

จังหวัด

ลพบุรี

ลําปาง

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

รูปพระนารายณและพระปรางคสามยอด หมายถึง การระลึกถึง
สมเด็จพระนารายณมหาราช ผูสรางเมืองลพบุรีขึ้นใหม เมื่อ พ.ศ.
พระนารายณและพระปรางค 2208 และสรางความเจริญใหแกแผนดินลพบุรีนับอเนกอนันต
สวนพระปรางคสามยอดเปนโบราณสถานที่ถือเปนสัญลักษณของ
สามยอด
เมืองลพบุรี
ตราประจําจังหวัดลําปางเปนภาพไกสีขาวยืนอยูในซุมประตูพระ
ธาตุลําปางหลวงไกเปนภาพสัญลักษณที่มาจากตํานานเมืองเดิมชื่อ
วา กุกกุฏนคร ซึ่งกลาววามีไกสีขาวเปนอารักษประจําเมือง ภาพไก
จึงเปนสัญลักษณของจังหวัดลําปาง และใชเปนตราตั้งแตเริ่มสราง
ไกสีขาวยืนอยูในซุมประตูพระ ศาลากลางเมืองนครลําปางขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2452 สวนซุมประตูวัด
ธาตุลําปางหลวง
พระธาตุลําปางหลวงเปนศิลปะลานนาที่งดงาม วัดพระธาตุลําปาง
หลวงเปนวัดคูบานคูเมืองมาแตสมัยโบราณ องคพระเจดียเปนที่
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา

- 31 -

ที่

54

55

จังหวัด

ลําพูน

เลย

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

พระบรมธาตุหริภุญชัย

พระธาตุศรีสองรัก

รายละเอียด
1. ภาพพระบรมธาตุหริภุญชัยซึ่งเปนโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
คูบานคูเมืองของจังหวัดลําพูน
2. พื้นสีฟา
3. ปกดวยสีทอง
เปนภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย สรางเปน
อนุสรณการปกปนเขตแดนในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
แหงกรุงศรีอยุธยากับพระเจาไชยเชษฐาแหงกรุงศรีสัตนาคนหุต
(เวียงจันทน) กอสรางเมื่อประมาณจุลศักราช 922 (พ.ศ.2013)
เสร็จเมื่อจุลศักราช 925 (พ.ศ.2106) ตั้งอยูวัดพระธาตุศรีสองรัก
ซึ่งเปนวัดที่ไมมีพระภิกษุสงฆพํานัก ริมแมน้ําหมัน บานหัวนายูง
ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย องคพระธาตุกออิฐถือปูน มีฐาน
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกวางดานละ 10.47 เมตร สูง 19.19 เมตร
บนยอดพระธาตุมีแกวครอบเปนโคมมีกระดิ่งลูกเล็กๆ แขวนอยู
เหนือโคม กรมศิลปากรประกาศใหเปนโบราณสถานแหงชาติ เมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม 2478
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ที่

56

จังหวัด

ศรีสะเกษ

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

ภาพปรางคกู มีภาพตนลําดวนเปนองคประกอบ 2 ขางของ
ปรางคกูและดานลางของภาพปราสาทเปนภาพ ดอกลําดวน มีใบ 6
ใบ
ปรางคกู หมายถึง ศรีสะเกษเปนดินแดนที่มีปราสาทหินมาก
ปรางคกูมีภาพตนลําดวนเปน
ตนและดอกลําดวน หมายถึง ชื่อเดิมที่ปรากฏในตํานานเมือง คือ
องคประกอบ 2 ขางของ
เมืองศรีนครลําดวน
ปรางคกู
ใบลําดวน 6 ใบ หมายถึง การกอตั้งจังหวัดครั้งแรก มี 6 อําเภอ
คือขุขันธ กันทรลักษ อุทุมพรพิสัย กันทรารมย ราษีไศล และเมือง
ศรีสะเกษ
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ที่

57

จังหวัด

สกลนคร

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

รูปเจดีย หนองน้ํา และสีเหลือง
รูปเจดีย หมายถึง พระธาตุเชิงชุม ซึ่งเปนปูชนียสถาน
คูบานคูเมืองมาแตโบราณ
หนองน้ํา หมายถึง หนองหาน เปนแหลงน้ําที่มีความอุดม
สมบูรณของจังหวัดสกลนคร
เจดีย หนองน้ํา และสีเหลือง สีเหลือง หมายถึง สีของเครื่องนุงหมพระสงฆ สืบเนื่องมาจาก
จังหวัดสกลนคร มีพิพิธภัณฑเกจิอาจารยหลายแหง และมี
เกจิอาจารยเกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีองคพระธาตุเชิงชุม เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงใชสีเหลือง
เปนสีประจําจังหวัด
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ที่

58

จังหวัด

สงขลา

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

ตราประจําจังหวัด เปนภาพหอยสังขอยูในพานแวนฟา ซึ่งยัง
คนหาหลักฐานของความหมายไดไมแนชัด แตในหนังสือบางเลม
และบุคคลบางคนบอกที่มาของตราประจําจังหวัดไวตางกัน
ตอมารัชกาลที่ 6 ใชเครื่องหมายสังขเปนเครื่องหมายในธง
ลูกเสือประจํากองลูกเสือมณฑลนครศรีธรรมราช ตอมากรม
ศิลปากรออกแบบตราสังข ใชเปนเครื่องหมายตราจังหวัดสงขลา
สําหรับตราสังขนี้ ไดรับการยืนยันจากพระราชศีลสังวรณวัด
หอยสังขอยูในพานแวนฟา
มัชฌิมาวาสฯ วาในสมัยรัชกาลที่ 6 พระราชทานเครื่องหมายตรา
สังขตั้งบนพานเปนตราตั้งสมุหเทศาพิบาล มณฑลนครศรีธรรมราช
ซึ่งตั้งที่ที่วาการมณฑลอยูที่สงขลา ครั้นยุบมณฑลแลวสงขลาก็ใช
ตราสังขเปนเครื่องหมายประจําจังหวัดมาจนถึงปจจุบัน
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ที่

59

60

จังหวัด

สตูล

สมุทรปราการ

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

ตราประจําจังหวัด จังหวัดสตูลมีตราประจําจังหวัดเปนรูปพระ
สมุทรเทวา สถิตอยูบนบัลลังกหินกลางทะเล เบื้องหลังมีพระ
อาทิตยอัสดง เนื่องจากวาสตูลเคยปกครองอาณาเขตทางทะเล
ตั้งแตปากน้ําเปอรลิส จนถึงเกาะพีพี ของเมืองกระบี่ สตูลจึงไดรับ
การขนานนามวา "นครี สโตย มําบัง สังคารา" แปลวา "เมืองสตูล
พระสมุทรเทวา สถิตอยูบน เทวดาแหงสมุทร" สัญลักษณจากตราประจําจังหวัดจึงมี
ความหมายวา
บัลลังกหินกลางทะเล
พระสมุทรเทวา หมายถึง เทวดาที่ปกปกรักษามหาสมุทร
บัลลังกหิน หมายถึง วิมานของเทวดา
พระอาทิตยอัสดง หมายถึง ฝงทะเลตะวันตก ที่เรียกวาทะเลอัน
ดามัน หรือมหาสมุทรอินเดีย
พระเจดีย หมายถึง พระสมุทรเจดียที่ตั้งอยูบนฝงขวาของแมน้ํา
เจาพระยา ตรงขามกับศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ภายใน
พระสมุทรเจดียและพระอุโบสถ เจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระไตรปฎก
พระอุโบสถ หมายถึง พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
หามสมุทร
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ที่

61

62

จังหวัด

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

ตราประจําจังหวัดสมุทรสงคราม เปนรูปกลองลอยน้ํา สองฝง
แมน้ําเปนตนมะพราว มีความหมายวาชื่อเดิมจังหวัดสมุทรสงคราม
กลองลอยน้ําสองฝงแมน้ําเปน คือ เมืองแมกลอง ตั้งอยูริมฝงลําน้ําแมกลอง และมีอาชีพหลัก คือ
ตนมะพราว
การทําสวนมะพราว
รูปเรือสําเภาจีนแลนอยูในทะเล ดานหลังเปนโรงงานและปลอง
เรือสําเภาจีนแลนอยูในทอง ไฟ หมายถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีบรรดาเรือสินคาของชาวจีน
ทะเล ดานหลังเปนโรงงาน และแขกมะละกามาคาขายที่เมืองนี้มาก และเปนที่จอดพักของ
สําเภาจีนเหลานั้นดวย บริเวณนี้จึงเรียกวา "บานทาจีน"
และปลองไฟ
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ที่

63

64

จังหวัด

สระแกว

สระบุรี

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ
1. ดานหลังสุดเปนสระน้ํามี
ดอกบัว
2. ดานหลังเปนภาพพระ
อาทิตยยามรุงอรุณ
3. ตอนกลางเปนภาพ
โบราณสถานปราสาทเขานอย
สีชมพู
4. ดานหนาเปนภาพ
พระพุทธรูปปางสรงน้ําฝน
ทรงยืนบนดอกบัว

มณฑปรอยพระพุทธบาท

รายละเอียด
1. ภาพพระอาทิตยยามรุงอรุณ หมายถึง การที่จังหวัดสระแกว
ตั้งอยูบนทางทิศบูรพา
2. ภาพโบราณสถานปราสาทเขานอยสีชมพู เปนโบราณสถานที่
สําคัญในเขตจังหวัดสระแกว
3. ภาพพระพุทธรูปปางสรงน้ําฝน ทรงยืนบนดอกบัว เปน
พระพุทธรูปที่จะสรางเปนพระพุทธรูปประจําจังหวัดสูง 2,536
เซนติเมตร (25.36 เมตร) เพื่อเปนศูนยรวมจิตใจ และเปนนิมิต
หมายแหงความชุมชื่น รมเย็น

***วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเปนพระอารามหลวงชั้นเอก
พิเศษชนิดราชวรมหาวิหาร สรางขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2167 ในรัชสมัย
สมเด็จพระเจาทรงธรรม เปนสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
เบื้องซายที่ประทับไวบนแผนหินเหนือไหลเขาสุวรรณบรรพต ซึ่ง
คนพบในสมัยพระเจาทรงธรรมและนับเปนที่เคารพของประชาชน
ชาวจังหวัดสระบุรีและประชาชนทั่วประเทศ
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ที่

65

จังหวัด

สิงหบุรี

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

วีรชนสีดํา อยูบนพื้นสีแดง
ภายในโล (เครื่องปองกันอาวุธ)
ชนิดกลม

รายละเอียด
ความหมาย เมื่อเดือน3 ปลายปประกา พ.ศ. 2308 ชาวสิงหบุรี เมืองวิเศษชัยชาญและสรรคบุรี
โดยการนําของคนไทยชั้นหัวหนาสําคัญ 11 คน ไดซองสุมชาวบานรวม 600 คน มาพึ่งพระอาจารย
ธรรมโชติผูทรงวิทยาคม ตั้งคายสูรบกับทหารของเนเมียวสีหบดีแมทัพพมาที่บานบางระจัน เขตเมือง
สิงหบุรี ดวยความรักชาติ สามัคคี และเสียสละ จนสามารถเอาชนะทหารพมาไดถึง 7 ครั้ง แตดวย
กําลังพลและอาวุธที่เสียเปรียบมาก ในการรบครั้งที่ 8 เมื่อวันจันทร ปจอ พ.ศ. 2308 พมาจึงตีคาย
บางระจันไดสําเร็จ รัฐบาลโดยกรมศิลปากรไดสรางอนุสาวรียวีรชนชาวบานบางระจันขึ้น เพื่อให
ลูกหลานไทยไดรําลึกถึงตลอดไป
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอนุสาวรีย เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 29 กรกรฎาคม 2519 ทางราชการจังหวัดสิงหบุรี พรอมดวยประชาชนทุกหมูเหลา ตํารวจ และ
ทหารสามเหลาทัพ ไดพรอมใจกันทําพิธีสักการะสดุดีวีรชนชาวบานบางระจันสิงหบุรี ในวันที่ 4
กุมภาพันธ ของทุกป
รูปแบบ เปนภาพงานประติมากรรม 11 วีรชนสีดํา อยูบนพื้นสีแดงภายในโล (เครื่องปองกันอาวุธ)
ชนิดกลม ขอบโลถัดจากพื้นสีแดงมีวงกลมสีขาว สีน้ําเงิน สีขาว และสีแดง ใตภาพงานประติมากรรม
วีรชนมีขอความ จังหวัดสิงหบุรี เปนอักษรสีดําโคงไปตามสวนลางของขอบโล กรณีประดับตราประจํา
จังหวัดบนผืนธง ใหตราอยูกึ่งกลางผืนธงพื้นสีแดงขนาดมาตรฐานธงชาติไทยและใหตัดวงกลมสีแดง
นอกสุดออกเพื่อกลมกลืนกับพื้นธงสีแดง
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ที่

66

67

68

จังหวัด

สุโขทัย

สุพรรณบุรี

สุราษฎรธานี

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

ภาพพระบรมรูปพอขุนรามคําแหงมหาราช พระมหากษัตริยแหง
พอขุนรามคําแหงมหาราช ราชวงศพระรวงประทับบนพระแทนมนังคศิลา ปกครองไพรฟาขา
พระมหากษัตริยแหงราชวงศ แผนดินใหไดรับความรมเย็นเปนสุข และทรงบริหารราชอาณาจักร
พระรวงประทับบนพระแท แหงนี้ใหเจริญรุงเรืองที่สุดในชวงป พ.ศ. 1822 ถึง พ.ศ. 1842
นมนังคศิลา
ดวงตราเปนภาพพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรง
กระทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแหงพมา
เหตุที่ใชเครื่องหมายนี้เพราะ สงครามยุทธหัตถีเมื่อ พ.ศ. 2135
พระบรมรูปสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชทรงกระทํา นั้นเปนชัยชนะครั้งยิ่งใหญที่แสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถของ
ยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งพระเกียรติคุณและพระบรมเดชานุ
ภาพไดแผไพศาลไปยังนานาประเทศและบริเวณที่ทรงกระทํายุทธ
แหงพมา
หัตถีนั้นอยูในทองที่อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรีในปจจุบัน

พระบรมธาตุไชยา

ตราประจําจังหวัดสุราษฎรธานี คือ รูปพระบรมธาตุไชยา กลาว
กันวา พระบรมธาตุไชยา เปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาซึ่งเปนปูชนียสถานสําคัญที่สุดของจังหวัด เปนที่
เคารพสักการบูชาของชาวจังหวัดสุราษฎรธานี และนักทองเที่ยว
รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชม
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ที่

69

70

จังหวัด

สุรินทร

หนองคาย

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

ชื่อของจังหวัด เปนคําสนธิของคําสองคําคือสุระ กับอินทร
หมายถึงพระอินทรผูเกงกลาสามารถตราจังหวัดกําหนดสัญลักษณ
พระอินทรประทับขัดสมาธิ ประกอบดวย พระอินทรประทับขัดสมาธิบนหลังชาง หัตถขวาทรง
บนหลังชาง หัตขวาทรงตรี ตรี หัตถซายทรงพระแสงขอชาง มีภาพปราสาทสลักปรักพังเปนฉาก
หัตถซายทรงพระแสงขอชาง เบื้องหลัง และมีครุฑพาหอยูดานหนาภาพเปนสัญลักษณของทาง
ราชการ

หนองน้ํา กอไผ ดอกบัว

1. หนองน้ํา หมายถึง หนองน้ําใน "คายบกหวาน" ซึ่งเปนคายทหาร
ใหญ ครั้งรัชกาลที่ 1 พ.ศ.2321
2. กอไผ ดานขวามือ หมายถึง "บานไผ" อันเปนที่ตั้งของคายทหาร
3. ดอกบัว หมายถึง วงศพระวอ-พระตา "ณ หนองคาย" ผูกอตั้ง
เมืองและเปนดอกไมสําคัญของพุทธศาสนาดวย ตามราชทินนาม
"พระปทุมเทวาภิบาล"
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ที่

71

72

จังหวัด

หนองบัวลําภู

อางทอง

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

พระบรมรูปสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช พระหัตถ
ซายทรงพระแสงดาบ ทรงยืน
หนาศาล

รายละเอียด
ตราประจําจังหวัดหนองบัวลําภู ภาพพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระหัตถซายทรง
พระแสงดาบ ทรงยืนหนาศาล
ความหมาย ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2117 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไดยกกองทัพไปตีกรุงศรีสัตตนาคนหุต อาณาจักรลานชาง ในการศึก
ครั้งนั้น สมเด็จพระนเรศวรมหราชไดยกพลมาพักบริเวณริมหนองบัวอยูระยะหนึ่ง จนเกิดประชวรเปน
ไขทรพิษ จึงเสด็จยกทัพกลับ ชาวหนองบัวลําภูไดรวมใจกันสรางศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว
สักการะ
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระหัตถซายทรงพระแสงดาบ ภายในดวงตราที่ออกแบบ
ทรงยืนอยูหนาศาล เพื่อจะเนนใหเห็นพระบรมรูปเดนชัด เปนประธานของดวงตราโดยมีศาลอยูขาง
หลัง
หนองบัว เพื่อแสดงใหเห็นวา ศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ ตั้งอยูริมฝงหนองบัว
ภูพาน ภูเขา เปนจังหวัดที่มีภูเขาและปาไม อันไดแก เทือกเขาภูพาน ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงาม
หนองบัวลําภูนั้น เดิมชื่อหนองบัวลุมภู คือเปนหนองบัวที่อยูในที่ลุมแตอยูบนที่สูงเชิงเขา

ลักษณะของดวงตรา เปนภาพอางสีน้ําตาลในอางมีใบขาวสีเขียว
อางสีทองสีน้ําตาลในอางมีใบ สลับไขวไปมา มีรวงขาวสุกสีเหลือง 4 รวง อยูภายในวงกลมพื้นสี
ขาวสีเขียวสลับไขวไปมา มี เขียวออน ขอบนอกวงกลมสีน้ําตาล ขอบในสีขาว ดานลางของอาง
รวงขาวสุกสีเหลือง 4 รวง ภายในวงกลมมีลายไทยสีเหลืองประกอบ และมีตัวหนังสือดําวา
"จังหวัดอางทอง" อยูภายใน
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ที่

73

จังหวัด

อํานาจเจริญ

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

พระมงคลมิ่งเมือง

รายละเอียด
พระมงคลมิ่งเมืองเปนประธานของภาพ แสงฉัพพรรณรังสี เปลง
รัศมีโดยรอบพระเศียรซายขวามีตนไมอยูสองขาง ถัดไปเปนกลุมเมฆ
ดานลางแถบปายบอกชื่อจังหวัดอํานาจเจริญ พระมงคลมิ่งเมือง
เปนพระพุทธรูปขนาดใหญตั้งอยูกลางแจงในบริเวณพุทธอุทยาน
พระมงคลมิ่งเมืองประดับดวยโมเสกสีทองเหลืองอรามเปนศรีสงา
ของเมือง เปนศูนยรวมจิตใจของชาวเมือง รัศมีสวางแผกระจาย
รอบพระเศียร หมายถึง พุทธานุภาพแหงพระมงคลมิ่งเมืองที่แผ
กระจายครอบคลุมทั่วจังหวัดอํานาจเจริญ ใหชาวจังหวัด
อํานาจเจริญประสบแตความสุขและความเจริญรุงเรือง
รูปทาวเวสสุวัณ หรือ ทาวกุเวร ทรงยืนถือกระบอง หมายถึง
เทพยดาผูคุมครองรักษาประจําทิศอุดร

74

อุดรธานี

ทาวเวสสุวัณ
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ที่

75

จังหวัด

อุตรดิตถ

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

รายละเอียด

พระแทนศิลาอาสน

ตราประจําจังหวัด รูปพระแทนศิลาอาสนในพระมณฑปบนเขาซอก
ซึ่งมีตํานานวาพระพุทธเจาทั้ง 5 พระองคเคยมาบําเพ็ญบารมี
รวมกันในอดีตชาติ
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ที่

76

จังหวัด

อุทัยธานี

ตราประจําจังหวัด

ชื่อ

พลับพลาจตุรมุข

รายละเอียด
รูปพลับพลาจตุรมุข หนาบันประดิษฐานตราจักรี เปนที่ประดิษฐาน
พระรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ตั้งอยูบนยอดเขาแกว (เขาสะแกกรัง)
ความหมาย พลับพลาจตุรมุข หนาบันประดิษฐานตราจักรี เปน
ที่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ดวยมีหลักฐาน
จากจดหมายเหตุวา บานสะแกกรังอันเปนที่ตั้งของจังหวัดอุทัยธานี
เปนบานเกิดของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ซึ่งมี พระนามเดิมวา
"ทองดี" รับราชการมีตําแหนงเปนพระอักษรสุนทรศาสตร เสมียน
ตรากรมมหาดไทย และเจาพระยาจักรีศรีองครักษ สมุหนายก
เสนาบดีในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตามลําดับ ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (ทองดวง) บุตรชายคนโต ได
สถาปนา "พระบรมราชจักรีวงศ" ไดสถาปนาพระอัฐิพระราชบิดา
เปน "สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก" เมื่อ พ.ศ. 2338
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ที่

77

จังหวัด

ตราประจําจังหวัด

อุบลราชธานี

ชื่อ

ดอกบัวตูมและดอกบัวบาน
ชอกานใบเหนือหนองน้ํา

รายละเอียด
รูปดอกบัวตูมและดอกบัวบาน ชูชอกานใบเหนือหนองน้ํา เปน
สัญลักษณระลึกถึงชาวเมืองหนองบัวลําภูเมื่อครั้งพระวอและบุตร
หลานพระตา อพยพครอบครัวไพรพลจากกรุงศรีสัตนาคนหุต ขาม
ลําโขงมาตั้งหลักแหลงอยูที่เมืองหนองบัวลําภู และตั้งชื่อเมืองใหม
วา "เมืองนครเขื่อนขันธ กาบแกวบัวบาน" กอนที่จะอพยพ
ครอบครัวไพรพลพรอมทาวคําผงไปตั้งบานเรือนอยูที่เวียงดองกอง
หรือบานดูบานแก แขวงเมืองนครจําปาศักดิ์ เมื่อประมาณ พ.ศ.
2312 และยายมาตั้งหลักแหลงที่บริเวณหวยจระแม ซึ่งไดรับการ
ยกฐานะเปน "เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล" ในเวลาตอมา ในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช องค
ปฐมบรมราชจักรีวงศ

ที่มา : - กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กําหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ
พ.ศ. 2482
หมายเหตุ *** ไดมีการขอแกไขจาก สถจ.

แกไขเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 62

