เหรียญเสมาที่ระลึก: เหรียญพระราชทานสำหรับเด็ก
นางสาวณัฐิกานต์ จันต๊ะยอด *
นับแต่อดีตพระมหากษัตริย์ไทยทรงมีหน้าที่ปกครองและปกป้องราชอาณาจักรจากอริราชศัตรู
อีกทั้งทรงเป็ นผู้น ำทัพในการต่อสู้กับศัตรูเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ทหาร เมื่อบ้านเมืองว่างเว้นจากการ
ทำสงคราม ก็มีพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง โดยบางครั้งมีพระราชประสงค์ที่จะ
ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง จึงเป็นเหตุให้ต้องเสด็จพระราชดำเนิน
ไปตรวจราชการตามหัวเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกล
ในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงริเริ่มเสด็จประพาส
หัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นพระองค์แรก๑ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและตรวจราชการตามหัวเมืองไกล ๆ ในพระราชอาณาเขต
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2444 (ร.ศ. 120) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราโชบาย
ตามแบบอย่างพระราชบิดา ในการเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือเพื่อสำรวจความเป็นไปในแต่ละหัวเมือง ทั้งชีวิต
ความเป็นอยู่ของราษฎร ปัญหาด้านต่าง ๆ และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ โดยพระองค์มีพระราชประสงค์
ในการพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสหัวเมืองในครั้งนี้ด้วย

ทรงฉายพระรูปหมู่ที่พระราชวังบางปะอิน
เมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2444
ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

การพระราชทานเหรียญเสมาที่ระลึกแก่เด็กเมื่อคราวเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2444
การเสด็จพระราชดำเนินประพาสมณฑลฝ่ายเหนือของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น
พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินโดยทางรถไฟจากพระนคร เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2444 ถึงพระราชวัง
บางปะอิน และมีกำหนดออกจากบางปะอินวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2444 โดยทรงเรือพระที่นั่งไปตามแม่น้ำ
เจ้าพระยาจนถึงเมืองฝาง เมืองอุตรดิตถ์ เมืองนครสวรรค์ ทรงเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน
* ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
๑ สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. เอกสารรัชกาลที่ 5 ต.11.2/2 รัชกาลที่ 5. เสด็จ
ประพาสชวา.

ในพระราชหัตถเลขาพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ซึ่งเป็นผู้สำเร็จ
ราชการรักษาการพระนครแทนพระองค์ขณะนั้น โดยมีเหตุการณ์สำคัญ คือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อ
พระพุท ธชิน ราชจำลองที่เมืองพิษ ณุโลก เพื่อ อัญ เชิญ มาเป็น พระประธานในพระอุโบสถวัด เบญจมบพิต ร
นอกจากนี้ นับเป็นครั้งแรกในการพระราชทานพระแสงราชศัสตราแก่ผู้ว่าราชการไว้ประจำมณฑล และพระราชทาน
เหรียญเสมาที่ระลึก จปร แก่เด็กชาวเมืองต่าง ๆ ที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน๒

ภาพซ้าย: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเสมาแก่เด็ก เมื่อคราวเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ
ภาพขวา: ราษฎรเฝ้ารับเสด็จฯ ที่วัดป่าโมกข์ เมืองอ่างทอง
ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เหรียญเสมาที่ระลึก จปร เป็นเหรียญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อสำหรับพระราชทานเป็นของขวัญ แก่เด็กชายและเด็กหญิง ที่มาเฝ้ารับเสด็จ ตาม
สถานที่ต่าง ๆ ขณะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินประพาสมณฑลหัวเมืองฝ่ายเหนือ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรัก
ความเมตตากรุณาที่พระองค์ทรง มีต่อราษฎรอย่างแท้จริง สำหรับการพระราชทานเหรียญเสมาที่ระลึกให้แก่
เด็กเริ่มเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2444 ณ พลับพลารับเสด็จที่เมืองชัยนาท ๓ และจนตลอดหนทางที่เสด็จ
พระราชดำเนิน ตามสถานที่และเมืองต่าง ๆ เหล่าบรรดาราษฎรจะพาบุตรหลานมาคอยเข้าเฝ้ารับ เพื่อรับ
พระราชทานเหรียญเสมาทีร่ ะลึกจากพระหัตถ์
ลักษณะเหรียญเสมาที่ระลึก จปร
เป็นเหรียญรูปเสมา ด้านบนเป็นหลอดสำหรับร้อยเชือก ด้านหน้า เป็นพระปรมาภิไธยย่อ “จปร”
อยู่ภายใต้พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) เปล่งรัศมี และมีข้อความอยู่โดยรอบว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน” ด้านหลังไม่มีรูปหรือข้อความ ผลิตด้วยทองคำ และเงิน
น้ำหนัก 16.97 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.90 ซม. หนา 0.25 เซนติเมตร

๒

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ
ในรัชกาลที่ 5 นับในหนังสือเรื่องเที่ยวต่าง ๆ เปนภาคที่ 5. เจ้าจอมมารดาโหมด ให้พิมพ์ในงานฉลองอายุ
ครบ 60 ทัศ เมื่อปีจอ พ.ศ. 2465. (พระนคร : โรงพิมพ์ไท, 2465). หน้า 13.
๓ เรื่องเดิม. หน้า 5.

เหรียญเสมาที่ระลึก จปร แบบมีลกู คั่น ชนิดทองคำ และชนิดเงิน
ที่มา: พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

สำหรับเหรียญเสมาที่ระลึก จปร ทองคำ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานให้หม่อมเจ้าและบุ ตรข้าราชการผู้ใหญ่ที่ตามเสด็จ ประพาสมลฑล
ฝ่ายเหนือด้วย
การพระราชทานเหรียญเสมาที่ระลึกแก่เด็กเมื่อคราวงานพระราชพิธีทวีธาภิเศก พ.ศ. 2446
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2446 (ร.ศ. 122) ซึ่งตรงกับงานพระราชพิธีทวีธาภิ เศก ที่พ ระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์สมบัติเป็นปีที่ 36 ในรัชกาล นับเป็น ๒ เท่าของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเป็นปี เดียวกับงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 50 พรรษา
โดยมีการจัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมพระราชพิธีเฉลิมสิริราช
สมบัติกับการพระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นงานเดียวในเดือนพฤศจิกายน เรียกชื่อว่า “พระราชพิธีทวี ธาภิเศก”
และในการพระราชพิธีในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริถึงเด็กที่ เมื่อคราว
เสด็จประพาสมณฑลหัวเมืองต่าง ๆ และทรงพระราชทานเหรียญเสมาแก่เด็กเหล่านั้ นเป็นที่ระลึก แต่เด็ก
ในพระนครและหัวเมืองมณฑลกรุงเทพฯ นอกจากเมืองธัญบุรี ก็ยังไม่เคยได้รับพระราชทานเหรียญเสมาที่ระลึก
ดังนั้น พระองค์จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศร์วรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล
ประกาศให้ประชาชนในมณฑลกรุงเทพฯ ได้ทราบถึงกำหนดวันพระราชทานเหรียญเสมาที่ระลึกแก่เด็กในมณฑล
กรุงเทพและโดยรอบในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ เดือนสิบสอง ขึ้นสิบสองค่ำ ปีเถาะ
เบญจศก ตั้งแต่ 3 โมงเช้า ถึง บ่าย 4 โมง โดยจัดขึ้น ณ บริเวณท้องสนามหลวง และมีการจัดศาลาทาน แจก
ของเล่นแก่เด็กทั้งหลาย การเล่นมหรสพ โขน ละคร งิ้ว ลิเก และอื่น ๆ๔ เพื่อให้เด็กและผู้ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ได้
เพลิดเพลินอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านแจ้งประกาศให้ประชาชนทุก
ท้องที่ได้ทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานที่มีอายุ ไม่เกิน 9 ขวบเข้า รับพระราชทานเหรียญ
เสมาที่ระลึก จะมีซุ้มทางเข้าไปที่ท้องสนามหลวงแบ่งเป็น 9 ตำบล ในการนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินออกประทับพลับพลา ณ ท้องสนามหลวง เพื่อทรงทอดพระเนตรการพระราชทาน
เหรียญเสมาที่ระลึก ให้ราษฎรและเด็กทั้งหลายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ โดยผู้ปกครองที่พาเด็กมานั้น
จะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ซึ่งผู้ใหญ่คนหนึ่งจะพาเด็กคนหนึ่ง หรือผู้ใหญ่หนึ่งคนจะพาเด็กหลาย ๆ คนเข้าไปก็ได้
๔

ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศแจ้งกำหนดวันพระราชทานเสมาเด็กในมณฑลกรุงเทพพระมหา
นคร. วันที่ 25 ตุลาคม 122. เล่ม 20. หน้า 493.

แต่เนื่องด้วยวันงานมีเด็กที่มารอรับพระราชทานเหรียญจำนวนมาก การที่จะพระราชทานให้กับเด็กทุกคนด้วย
พระองค์เองจึงไม่ทั่วถึง พระองค์จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพาร กระทรวงต่าง ๆ รับเหรียญเสมาที่ระลึก
ไปแจกให้แก่เด็กอีกทีหนึ่ง ซึ่งลักษณะรูปแบบเหรียญเสมาที่ระลึกในงานพระราชพิธีทวีธาภิเษกเป็นแบบเดียวกัน
กับพระราชทานแก่เด็กเมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ
การพระราชทานเหรียญเสมาที่ระลึกแก่เด็กเมื่อคราวเสด็จกลับยุโรปครั้งที่ 2 พ.ศ. 2450
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2550 ในงานพระราชกุศลรัชมงคล เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์สมบัติยาวนานเท่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 และงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเศกที่ทรง
ครองราชย์ยืนยาวกว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 และพระมหากษัตริ ย์พระองค์อื่น ๆ ที่เคยมีมาของไทย จึงได้มี
การจัดงานพระราชพิธีเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่อีกครั้ง หลังจากที่พระองค์ทรงเสด็จกลับจากประพาสยุโรป ครั้งที่ ๒
และงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเ ศก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
จัดสร้างเหรียญเสมาที่ระลึกและเหรียญรัชมังคลาภิเศก สำหรับพระราชทานแก่เด็กและข้าราชการ
การสร้างเหรียญเสมาที่ระลึกเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 ก็เนื่องด้วยในคราวเสด็จประพาส
มณฑลฝ่ายเหนือ ทรงเห็นว่าเหรียญเสมาเป็นที่นิยมกันในหมู่ราษฎร ผู้ปกครองเด็กถือว่าเป็นสิริมงคลมักจะให้เด็ก
ห้อยเหรียญเสมาติดตัวเสมอ เชื่อกันว่าช่วยปกป้องรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญเสมาสำหรับพระราชทานแก่เด็กอีกครั้ง โดยแตกต่างจาก
ของเดิมที่เป็นลวดลายอักษรย่อพระนามมาเป็นพระบรมรูปพระองค์แทน๕ ซึ่งได้ว่าจ้างให้โรงกษาปณ์ของฝรั่งเศส
(Monnaie de Paris) เป็นผู้ผลิตเหรียญเสมาและเหรียญรัชมังคลาภิเศก จากหลักฐานในจดหมายของหม่อมเจ้า
จรูญศักดิ์ กฤดากร เอกอัครราชทูต ประจำกรุงปารีสในสมัยนั้นส่งถึงพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธ์
ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานกราบทูลเรื่องการจ้างผลิต
เหรียญเสมา และการจัดส่งโดยทางเรือมายังกรุงเทพฯ ในนามของพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ๖
โดยมีเหรียญเสมาที่ผลิตด้วยแร่ขาว๗ จำนวน 100,000 เหรียญ (ส่งมา 4 ครั้ง) เหรียญเงิน 500 เหรียญ
และทองคำ 30 เหรียญ ซึง่ ส่งมาพร้อมกับเหรียญที่ระลึกรัชมังคลาภิเศก ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
ทรงมีพระราชดำริให้จัดส่งมาถึง กรุงเทพฯ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาถึงพระนคร เพื่อนำไปพระราชทาน
แก่บุตรธิดาชาวพระนคร๘ ให้เป็นของที่ระลึกในการเสด็จกลับจากยุโรป ครั้งที่ 2
๕

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. จดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้านว่าด้วยการส่งเสด็จ
การรักษาพระนครเวลาเสด็จไม่อยู่แลการรับเสด็จคืนพระนคร คราวพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเสด็จไปยุโรปครั้งหลัง. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ รวบรวมและจัดพิมพ์ถวายพระอรรคชายาเธอฯ
กรมขุนสุทธา สินีนาฏ ในงานฉลองพระชันษาครบ 60 ปี . (กรุงเทพฯ: โสภณพิพรรฒธนากร, 2466). หน้า
120.
๖ กรมศิ ล ปากร. จดหมายเหตุ พ ระราชพิ ธี รั ช มั งคลาภิ เ ษก ร.ศ. 126, ร.ศ. 127. (กรุ ง เทพฯ:
ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2527). หน้า 15 - 18.
๗ นิกเกิล ผสมทองแดง และสังกะสี บางทีเรียก อัลปาก้า
๘ กรมศิลปากร. เรื่องเดิม.หน้า 45.

การเสด็จพระราชดำเนินกลับจากยุโรปก่อนที่ถึงกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จเยือนเมืองตราดและเมืองจันทบุรี เพื่อแสดงความยินดีต่อชาวเมืองทั้งสองในการ
กลับคืนสู่อำนาจการปกครองของสยามที่ถูกฝรั่งเศสยึดครองนับตั้งแต่เหตุการณ์ ร.ศ. 112 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระแสงราชศัตราวุธประจำเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลกับผู้ว่าราชการเมือง และพระราชทานเหรียญเสมา
ที่ระลึกในการเสด็จกลับจากยุโรปแก่เด็กทุกคน รวมถึงเด็กที่เกาะช้างด้วย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียน
ราษฎรเมืองจันทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินและสิ่งของแก่ราษฎร และเหรียญเสมาที่ระลึก
แก่เด็ก ๆ จำนวนมาก ก่อนจะเสด็จกลับพระนคร

ภาพซ้าย: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระพาสเมืองตราด หลังเสด็จกลับจากประพาสยุโรปครั้งที่ 2
ภาพขวา: ท่าน้ำรับเสด็จที่เมืองจันทบุรี ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ในการเสด็จพระราชดำเนินกลับพระนครพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานของฝากรวมถึงเหรียญเสมาแก่บุตรหลานผู้ที่มารับเสด็จ ดัง หม่อมเจ้าพูนพิศมัยได้
กล่าวไว้ว่า “...เรือออกข้ามทะเลไปเมืองจันทบุรี และเมืองตราด ซึ่งได้คืนมาจากคดี ร.ศ. 112 ใหม่ ๆ แล้วจึง
เสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ในระยะทางกลางทะเลนั้น พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
ของฝากแก่ผู้ไปรับเสด็จแทบทุกคน ข้าพเจ้าและหญิงเหลือ ก็ได้รับพระราชทานเสมา ทรงผูกพระราชทานเอง...”๙

ภาพงานรับเสด็จรัชกาลที่ 5 หลังจากเสด็จกลับจากยุโรป ครั้งที่ 2
(ซุ้มกรมยุทธนาธิการ) ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
๙

หน้า 146.

หม่อมเจ้าพูนพิสมัย ดิศกุล. ประชุมพระราชนิพนธ์. (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บำรุงบัณฑิต, ม.ม.ป).

การจัดงานรับเสด็จบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ข้าราชการ และพ่อค้าต่าง ๆ ได้จัดสร้าง
ซุ้มรับเสด็จที่ยิ่งใหญ่อลังการและประดับตกแต่งเส้นทางที่จะเสด็จราชดำเนินไว้อย่างสวยงาม ถนนหนทางก็เต็ม
ไปด้วยราษฎรที่พาลูกหลานมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานแจก
เหรียญเสมาเป็นที่ระลึกให้แก่เด็กและราษฎรที่มารับเสด็จตั้งแต่ท้องสนามหลวงตลอดถนนราชดำเนินนอก

ศาลาอันเตปุริกธุรณ
ิ ในสมัยรัชกาลที่ 5
ที่มา: https://cklanpratoom.wordpress.com/

นอกจากนี้ยั งทรงพระราชทานเหรียญเสมาที่ ระลึ ก
เสด็จกลับจากยุโรป ครั้งที่ 2 ในงานเลี้ยงสโมสรอันเตปุริกธุริณ ๑๐
ดังข้อ ความว่า “...แจกกัน ในสโมสร “อัน เต” สมาชิก คน 1 ได้
พระราชทานพระบรมรูปถ่ายในเวลาเสด็จไปยุโรปคราวนี้องค์ 1
กับเสมาทองขาวลายพระบรมรูปอย่างเช่นแจกเด็กชาวพระนครอัน
1 ทั่วกัน...”๑๑ ซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทานก็จะนำไปผูกให้กับบุตรหลาน
เพราะเห็นว่าเสมาเป็นของสำหรับเด็ก บางคนเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็มี
โดยชนิดทองคำพระราชทานแก่เด็กผู้มีบรรดาศักดิ์สูงและพระบรม
วงศานุ วงศ์ผู้ ใกล้ ชิด ซึ่ งนิยมเรียกกันว่า มีชื่อเรียกกั นว่า “เหรียญ
เสมาเด็ก” หรือ “เหรียญแจกเด็ก”

ลักษณะเหรียญเสมาที่ระลึกเสด็จกลับจากยุโรป ครั้งที่ 2
ด้านบนมีห่วงกลม ด้านหน้า เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์
ผินพระพักตร์ไปทางขวาของเหรียญทรงเครื่องยศทหารมหาดเล็กและมีพระปรมาภิไธยอยู่เบื้องบน “จุฬาลงกรณ์”
เบื้องล่าง “บรมราชาธิราช” ริมพระอังสาด้านขวามีข้อความว่า “A.PATEY” ด้านหลัง มีข้อความว่า “เสด็จกลับ
จากยุโรป โดยมีตัวเลข ๔0 อยู่บน รศ ๑๒๖” ผู้ออกแบบเหรียญ คือ August Patey

ภาพซ้าย: เหรียญเสมาที่ระลึกเสด็จกลับจากยุโรป ร.ศ. 126 ชนิดเงิน
ที่มา: พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

๑๐

ศาลาโถงทำด้วยเครื่องไม้มุงจาก ตั้งอยู่ริมสนามหญ้าตรงข้ามกับพระที่นั่งอภิเษกดุสิต สำหรับเป็น
ที่จัดงานเลี้ยงของสมาชิก ประกอบด้วย พระบรมศานุวงศ์ ข้าราชการในพระองค์ (กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นผู้
ตั้งชื่อให้ เรียกกันสั้น ๆ ว่า “สโมรอันเต” มีสมาชิกประมาณ 50 กว่าคน)
๑๑ กรมศิลปากร. เรื่องเดิม. หน้า 119.

เหรียญเสมาที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวที่ทรงเอาพระทัยใส่ในราษฎรของพระองค์โดยเฉพาะเด็กไม่ว่าชายหรือหญิง แม้จะอยู่ใกล้หรือไกล
พระองค์ก็ทรงดำริถึงและพระราชทานสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงเหรียญเสมาให้แก่เด็กเป็นของที่ระลึก โดยเหรียญ
ดังกล่าวผู้ปกครองนิยมนำมาร้อยเชือกสำหรับห้อยคอหรือผูกข้อมือให้กับบุตรหลาน บางคนเก็บไว้เพื่อบูชา
โดยเชื่อกันว่า เหรียญที่พระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินเป็นสิ่งมงคลอย่างยิ่ง สามารถคุ้มครองและรักษาโรคภัย
ไข้เจ็บได้
ปัจจุบันเหรียญเสมาที่ระลึกกลายเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมและหายาก สำนักทรัพย์มีค่า
ของแผ่นดินจึงได้นำเหรียญเสมาที่ระลึก จปร และเหรียญเสมาที่ระลึกเสด็จกลับจากยุโรป ร.ศ. 126 มาจัดแสดง
ในนิทรรศการเหรียญชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ให้ผู้ที่สนใจเข้าชมและศึกษาหาความรู้
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