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เหรียญที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพสมัยรัตนโกสินทร์
กานต์ภพ ภิญโญ*
มนุษ ย์รู้จักการบัน ทึกเรื่องราวและเหตุการณ์สาคัญ ในชีวิต ไว้เป็น อนุส รณ์ห รือถ่ายทอดหลักฐาน
ความทรงจามาเป็นเวลาช้านานแล้ว ดังปรากฏหลักฐานการบันทึกเรื่องราววิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษ
จากภาพเขียนสีบนผนังถาและเพิงผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตามแหล่งโบราณคดีหลายแห่ง นอกจากนียังพบ
การบัน ทึก เรื่อ งราวและเหตุก ารณ์สาคัญ ด้ว ยภาพและตัว อัก ษรที่ จ ดจารลงบนวัส ดุห ลากหลายประเภท
เช่น กระดาษ ผ้า และหินศิลา โดยมีพัฒนาการตามยุคสมัย จนกระทั่งมีการตอกประทับเรื่องราวความทรงจา
ลงบนวัสดุประเภทโลหะที่ออกมาในรูปของเหรียญ จึงเป็นที่มาของการสร้างเหรียญที่ระลึก เนื่องในเหตุการณ์
สาคัญหรือวาระพิเศษขึน จนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก
ความหมายของเหรียญที่ระลึก
เหรียญที่ระลึก (Medals) มีความหมายตามรูปศัพท์ คือ โลหะลักษณะกลมแบนรูปเหลี่ยม หรือรูปร่างใด ๆ
ที่มีภาพหรือตัวอักษรอยู่บนพืน แสดงถึงการคิดถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีต นัยว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษ
หรือโอกาสสาคัญ ซึ่งในทางปฏิบัติ เหรียญที่ระลึก ก็จัดสร้างขึนเพื่อเป็นที่ระลึก สาหรับเก็บสะสม หรือมอบ
ให้กับบุคคลเป็นสิ่งตอบแทน ของขวัญ หรือของฝาก แตกต่างจากเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ซึ่งเป็นเหรียญที่มี
มูลค่าปรากฏอยู่บนหน้าเหรียญ สามารถใช้ชาระหนีได้ตามกฎหมาย และจัดทาขึนเนื่องในวาระโอกาสสาคัญ
นอกจากนี เหรียญที่ระลึก ยังเป็นสิ่งบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึนในช่วงเวลาต่าง ๆ จึงนับว่าเป็นหลักฐานชันต้น
ทางประวัติศาสตร์ได้เช่นเดียวกัน1
ในประเทศไทยอาจมีก ารผลิต เหรีย ญเพื่อ วัต ถุป ระสงค์ อื่น นอกจากใช้เป็น สื่อ กลางแลกเปลี่ย น
มาช้า นานแล้ว พบหลัก ฐานชัด เจนที่ก ล่า วถึง การจัด สร้า งเหรีย ญเพื ่อ เป็น ที ่ร ะลึก วาระโอกาสส าคัญ
เกิดขึนในราชสานักไทย รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 คือ เหรียญแต้เม้งทงป้อ2
ซึ่งจัดสร้างขึนเมื่อ พ.ศ. 2407 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมี
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ทังนี ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้สามารถนาไปประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกขึน
ในหลายวาระโอกาส รวมทังการจัดสร้างเหรียญเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพ

* ภัณ ฑารัก ษ์ป ฏิบัติก าร ฝ่า ยพิพิธ ภัณ ฑ์ท รัพ ย์สิน มีค่า ของแผ่น ดิน ส่ว นจัด แสดงทรัพ ย์สิน มีค่า
ของแผ่นดิน สานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
1 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง, เหรียญที่ระลึกกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๔ Medals
of the Rattanakosin Era A.D. 1999-2011, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๕), ๔.
2 แต้เม้ง เป็นพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
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ธรรมเนียมของที่ระลึกเนื่องในงานพระบรมศพและพระศพ
การมอบของที่ระลึก หรือของชาร่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้กับผู้ที่มาร่วมงานพระบรมศพ พระศพ
และงานศพของสามัญชน ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะของที่ระลึกเนื่องใน
พระราชพิธีพระบรมศพและพระศพ นอกจากจะแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ยัง สื่อถึงพระเกียรติยศ
และเป็นเครื่องระลึกถึงเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ด้วย
ของที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพแต่ละครัง มีความแตกต่างกันขึนอยู่กับสมัยนิยม
ของที่ระลึกที่มีเอกสารหลั กฐานมาตังแต่สมัยอยุธยา เช่น การทิงทานต้นกัลปพฤกษ์ เป็นการพระราชทานเงิน
ให้กับผู้มาร่วมงาน โดยจาลองไม้ไผ่ทาให้เป็นต้นกัลปพฤกษ์ ต้นไม้บนสวรรค์ตามคติความเชื่อ สามารถอธิษฐาน
ขอทรัพย์สิน เงิน ทองได้ จากนันพนักงานนาเงินใส่ไว้ในผลมะกรูดหรือ มะนาว สมมติว่าเป็นลูกกัล ปพฤกษ์
เมื่อถึงเวลาทิงทาน พนักงานก็จะปีนต้นกัลปพฤกษ์เพื่อเก็บลูกกัลปพฤกษ์โยนให้กับผู้มาร่วมงาน3 อย่างไรก็ตาม
ธรรมเนียมการทิงทานต้นกัลปพฤกษ์ ได้ยกเลิกในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 54
นอกจากนียังมีการมอบของที่ระลึกประเภทหนึ่ง เรียกว่า เครื่องสังเค็ด หมายถึง ทานวัตถุที่เจ้าภาพ
งานศพจัด ถวายแก่วัด พระภิก ษุส งฆ์ หรือ มอบให้กับ โรงเรีย น ตามความจาเป็น เพื่อ ให้เ กิด ประโยชน์
ต่อ สาธารณะ ดังนัน เครื่องสังเค็ดจึงเป็นสิ่งของหลากหลายประเภท เช่น พัดรอง ย่าม ผ้ากราบ ธรรมาสน์
ตู้พ ระธรรม โต๊ะ เขีย นหนัง สือ และภาชนะต่า ง ๆ 5 ซึ่ง ธรรมเนีย มการมอบหรือ ถวายเครื่อ งสัง เค็ด ยัง คง
ปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงงานพระบรมศพในปัจจุบัน6

ภาพที่ ๑ พัดรอง งานพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ออกแบบโดยกลุ่มจิตรกรรม สานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

3

คณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ไทย และจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
ประชุม หมายรับสั่งภาค 4 ตอนที่ 2 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
จ.ศ. 1203 – 1205, (กรุงเทพฯ: สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2536), 264 – 272.
4 กรมศิล ปากร กระทรวงวัฒ นธรรม, ค าศัพ ท์ที ่เ กี ่ย วเนื ่อ งกับ งานพระราชพิธ ีพ ระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, (กรุงเทพฯ: สุวรรณภูมิ เฮอริเทจ, 2559), 55.
5 กรมศิล ปากร กระทรวงวัฒ นธรรม, ค าศัพ ท์ที ่เ กี ่ย วเนื ่อ งกับ งานพระราชพิธ ีพ ระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, (กรุงเทพฯ: สุวรรณภูมิ เฮอริเทจ, 2559), 54 – 55.
6 กลุ่ ม เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ สานั ก บริ ห ารกลาง กรมศิ ล ปากร, “โปรดเกล้ า ฯ จั ด ทาของที่
ระลึก-เครื่องสังเค็ดงานพระบรมศพในหลวง ร.9,” คม ชัด ลึก (15 เมษายน 2560): 1 – 2.
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ภาพที่ ๒ หีบปาฏิโมกข์ งานพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
ออกแบบโดยกลุม่ ศิลปะประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา สานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ภาพที่ ๓ ตู้สังเค็ด งานพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
ออกแบบโดยกลุม่ ช่างเขียนและลายรดนา สานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร (ซ้าย)
ภาพที่ ๔ ธรรมมาสน์ปาฏิโมกข์ งานพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
ออกแบบโดยกลุม่ ศิลปะประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา สานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร (ขวา)
ที่มา ภาพที่ ๑ – ๔: ทีมข่าวศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพธุรกิจ, งามวิจิตรเครื่องสังเค็ด, เข้าถึงได้จาก
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/754379, เข้าถึงเมื่อ ๒๐ กรกฎาคม 2560.

และยังมีของที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพที่นิยมอีกประเภทหนึ่งคือ หนังสืองานศพ
ซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ ๕ ใช้พระราชทาน
ในพระราชพิธี พ ระศพสมเด็จ พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัต น์ พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าลูก เธอ
เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ เป็นครังแรก7 จากนันจึงมีการนิยมพิมพ์หนังสือเป็นของที่ระลึกทังในพระราชพิธี
พระบรมศพ พระศพ และงานศพสามัญชนจนกระทั่งปัจจุบัน
นอกจากของที่ร ะลึกตามที่กล่าวข้างต้น แล้ว ยังมีการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นของที่ระลึก
ในพระราชพิธีพ ระบรมศพและพระศพในสมัย รัต นโกสิน ทร์ ซึ่ง ปรากฏ หลัก ฐานการจัด สร้า งทั งที่เ ป็น
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพด้วยเช่นกัน
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สงวน อันคง, “การแจกหนังสือเป็นของชาร่วย” ใน สิ่งแรกในเมืองไทย เล่ม ๓, (กรุงเทพฯ: แพร่
พิทยา, 2514), 715 – 719.
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เหรียญที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพสมัยรัตนโกสินทร์
ในอดีต หน่วยงานที่มีภารกิจในการผลิต เหรียญของไทย คือ กรมกระสาปณ์สิทธิการ 8 ซึ่งก่อตังมา
ตังแต่ พ.ศ. 2403 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้
เกิดการรวมกรมที่มีความสาคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินและเงินตราเข้าไว้ด้วยกัน 9 กลายเป็น กรมธนารักษ์ ซึ่งมี
ภารกิจ ทั งในด้านที่ร าชพัส ดุและการประเมิน ราคาทรัพ ย์สิน และด้า นบริห ารจัด การเหรียญกษาปณ์ และ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน มีภารกิจในการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกเนื่องในวาระโอกาสต่าง ๆ รวมถึงเหรียญที่
ระลึกเนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพด้วย
จากหลักฐานที่ปรากฏพบว่าการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพนัน
เกิดขึนครังแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยที่ก่อนจะมีการจัดสร้าง
เหรียญที่ระลึกในลักษณะเหรียญกลมแบน เริ่มมีการจัดสร้างเงินตราที่ระลึกในรูปแบบเงินพดด้วงตราพระแสงจักรพระจุลมงกุฎขึน (ภาพที่ 5) เมื่อ พ.ศ. 2419 เพื่อพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชันผู้ใหญ่
ในงานพระศพพระองค์เจ้าหญิงเจริญกมล ศุขสวัสดิ์ 10 ต่อมาได้มีการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธี
พระบรมศพและพระศพ ที่สาคัญมีดังนี

ภาพที่ 5 เงินพดด้วงตราพระแสงจักร-พระจุลมงกุฎ สมัยรัชกาลที่ 5
ที่มา: สดับ ธีระบุตร, เงินพดด้วง, (นครหลวง: ไทยเขษม, 2515), 65.

8

กรมธนารั ก ษ์ , ประวั ติ ค วามเป็ น มา, เข้ า ถึ ง เมื่ อ 17 กรกฎาคม 2560, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
http://www.treasury.go.th/ewt_news.php?nid=2203.
9 กรมธนารักษ์ เกิดจากการรวมกรม ๔ กรม คือ กรมกษาปณ์สิทธิการ กรมพระคลังมหาสมบัติ กรม
เงินตรา และกรมรักษาที่หลวงและที่กัลปนา ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบกรมในกระทรวง การ
คลัง พ.ศ. 2476
10 สดับ ธีระบุตร, เงินพดด้วง, (นครหลวง: ไทยเขษม, 2515), 85.

-๕-

๑. เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิง
บัณฑรวโรภาส
ปีที่จัดสร้าง
พ.ศ. 2434 (สมัยรัชกาลที่ 5)
ลักษณะเหรียญ กลมแบน มีห่วงด้านบนและล่าง
หน้าเหรียญ
ด้านหน้ าและด้ านหลั ง เป็ น อั กษรย่ อพระนาม
ระบุข้อความงานพระเมรุ และปีสินพระชนม์
๒. เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุ ร.ศ.119
ปีที่จัดสร้าง
พ.ศ. 2443 (สมัยรัชกาลที่ 5)
ลักษณะเหรียญ กลมแบน
หน้าเหรียญ
ด้านหน้าเป็นภาพฉัตร ระบุข้อความงานพระเมรุ
ด้านหลังเป็นพระราชสัญลักษณ์ 5 พระองค์
๓. เหรียญที่ระลึกเนื่องในงานพระศพ พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้า
อุรุพงษ์รัชสมโภช
ปีที่จัดสร้าง
พ.ศ. 2452 (สมัยรัชกาลที่ 5)
ลักษณะเหรียญ แปดเหลี่ยม มีห่วงด้านบน
หน้าเหรียญ ด้า นหน้า เป็น พระรูป ด้า นหลัง ระบุพ ระนาม
วันประสูติ และวันสินพระชนม์
๔. แผ่นเงินที่ระลึกงานพระบรมศพรัชกาลที่ 5
ปีที่จัดสร้าง
พ.ศ. 2453 (สมัยรัชกาลที่ 6)
ลักษณะเหรียญ เหรียญกลมแบน บรรจุอยู่ในแผ่น เงิน สี่เหลี่ยม
ทาขอบรูปปีกกา
หน้าเหรียญ แผ่น เงิน ทาเป็น รูป พระเมรุม าศ ระบุข้อ ความ
พระบรมศพ ร.ศ. 129 มุมขวาบนเป็นเหรียญ
รูปพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
๕. เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ปีที่จัดสร้าง
พ.ศ. 2463 (สมัยรัชกาลที่ 6)
ลักษณะเหรียญ กลมรีแบน
หน้าเหรียญ ด้า นหน้า เป็น พระราชสัญ ลัก ษณ์ใ นพระองค์
และรัช กาลที ่ 6 ด้า นหลังเป็น พระคาถา ระบุ
พระนาม และปีสวรรคต

-๖-

๖. เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
เทววงศ์วโรปการฯ
ปีที่จัดสร้าง
พ.ศ. 2466 (สมัยรัชกาลที่ 6)
ลักษณะเหรียญ กลมรีแบน มีห่วงด้านบน
หน้าเหรียญ
ด้านหน้ าเป็นพระรูป ด้านหลั งระบุ วันประสู ติ
และวันสินพระชนม์
๗. เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปีที่จัดสร้าง
พ.ศ. 2466 (สมัยรัชกาลที่ 6)
ลักษณะเหรียญ สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด มีห่วงด้านบน
หน้าเหรียญ ด้า นหน้า เป็น พระรูป ด้า นหลัง เป็น รูป เทวดา
ขี่ราชรถเทียมสิงห์ ระบุข้อความที่ระลึกงานพระเมรุ
๘. เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุกรมพระนเรศวรฤทธิ์
ปีที่จัดสร้าง
พ.ศ. 2466 (สมัยรัชกาลที่ 6)
ลักษณะเหรียญ กลมแบน มีห่วงด้านบน
หน้าเหรียญ
ด้านหน้ าเป็นพระรูป ด้านหลั งระบุ วันประสู ติ
และวันสินพระชนม์
๙. เหรี ยญที่ ระลึกงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า
เจ้าอยู่หัว
ปีที่จัดสร้าง
พ.ศ. 2468 (สมัยรัชกาลที่ 7)
ลักษณะเหรียญ กลมรีแบน มีห่วงด้านบน
หน้าเหรียญ ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธรูปลัทธิมหายาน
ด้านหลังมีระบุข้อความงานพระบรมศพ
๑๐. เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏฯ
ปีที่จัดสร้าง
พ.ศ. 2472 (สมัยรัชกาลที่ 7)
ลักษณะเหรียญ กลมรีแบน มีห่วงด้านบน
หน้าเหรียญ
ด้านหน้าเป็นพระรูป ด้านหลังระบุ และปีสวรรคต

-๗-

๑๑. เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ปีที่จัดสร้าง
พ.ศ. 2490 (สมัยรัชกาลที่ 7)
ลักษณะเหรียญ กลมแบน มีห่วงด้านบน
หน้าเหรียญ
ด้ านหน้ าเป็ น พระรู ป ด้ านหลั ง เป็ น ตราประจ า
พระองค์ และปีสวรรคต
๑๒. เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระ
นางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7
ปีที่จัดสร้าง
พ.ศ. 2528 (สมัยรัชกาลที่ 9)
ลักษณะเหรียญ เจ็ดเหลี่ยม
หน้าเหรียญ
ด้านหน้าเป็นพระรูป ระบุพระนาม ด้านหลังเป็นรูป
พระเมรุมาศ และระบุข้อความงานพระบรมศพ
๑๓. เหรียญที่ระลึกอนุสรณ์การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปีที่จัดสร้าง
พ.ศ. 2539 (สมัยรัชกาลที่ 9)
ลักษณะเหรียญ กลมแบน
หน้าเหรียญ
ด้านหน้าเป็นพระรูป ระบุพระนาม ด้านหลังเป็นรูป
พระเมรุมาศ และระบุข้อความงานพระบรมศพ
๑๔. เหรียญที่ ระลึกอนุสรณ์ พระราชพิธี พระราชทานพระเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์
ปีที่จัดสร้าง
พ.ศ. 2551 (สมัยรัชกาลที่ 9)
ลักษณะเหรียญ กลมแบน
หน้าเหรียญ
ด้านหน้าเป็นพระรูป ระบุพระนาม ด้านหลังเป็น
รูปพระเมรุ และระบุข้อความงานพระศพ
๑๕. เหรี ยญที่ ระลึ ก อนุ สรณ์ การพระราชพิ ธี พระราชทานพระเพลิ ง
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ปีที่จัดสร้าง
พ.ศ. 2555 (สมัยรัชกาลที่ 9)
ลักษณะเหรียญ กลมแบน
หน้าเหรียญ
ด้านหน้าเป็นพระรูป ระบุพระนาม ด้านหลังเป็น
รูปพระเมรุ และระบุข้อความงานพระศพ

-๘-

เหรีย ญที่ร ะลึก เนื่องในพระราชพิธีพ ระบรมศพและพระศพในสมัย รัตนโกสิน ทร์ ทั ง 15 เหรีย ญ
มีทั งลักษณะที่เหมือนกัน และแตกต่างกัน สะท้อนได้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา และความนิยมเกี่ยวกับ
เหรียญในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งมีข้อสังเกตบางประการ ดังนี
๑) เหรี ย ญกลมแบน เป็ น ลั กษณะรูป ทรงที่ นิย มจัด สร้างมากที่ สุ ด อาจเนื่อ งมาจากว่าเป็ นรูป ทรง
พืนฐานสาหรับการผลิตเหรีย ญกษาปณ์ ซึ่งได้รับอิทธิพลตะวันตกหลังจากที่มีการเริ่มผลิตเหรียญกษาปณ์
กลมแบนในระบบเงินตราไทย ตังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 อย่างไรก็ตาม ก็มีการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกเนื่องใน
พระราชพิธีพ ระบรมศพและพระศพรูป ทรงอื่น อีก ได้แ ก่ สี่เหลี่ย ม เจ็ด เหลี่ย ม แปดเหลี่ย ม และกลมรี
ซึ่งอาจขึนอยู่กับสมัยนิยม หรือมีความหมายตามแต่ละโอกาส
๒) ห่วงบนเหรียญที่ระลึก เหรียญที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพมีหลายรูป แบบ
ทังแบบที่มีห่วงด้านบนด้านเดียว และแบบที่มีห่วงทังด้านบนและล่าง สามารถสันนิษฐานได้ถึงลักษณะความนิยม
การเก็บ สะสมเหรีย ญในแต่ล ะช่ว งเวลา คือ นอกจากจะเก็บ สะสมในบรรจุภัณ ฑ์ หรือสมุดสะสมเหรีย ญ
แต่ยังสามารถนาไปร้ อ ยกั บ เชื อ กหรื อ สายสร้ อ ย นอกจากนี การสร้ า งเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก ที่ มี ห่วง อาจจะใช้
เป็นเหรียญในการตังโต๊ะงานพระราชพิธีได้อีกด้วย11
๓) การประทับตราบนหน้า เหรียญที่ระลึก มีด้วยกัน 3 รูปแบบคือ คือ การประทับเป็น พระบรมรูป
หรือพระรูป การประทับ เป็น รูป สัญ ลักษณ์ หรือ ตราประจาพระองค์ และการประทับ เป็นรูปพระเมรุมาศ
หรือ พระเมรุของแต่ละพระองค์ ซึ่งนอกจากการประทับ รูปพระเมรุมาศบนแผ่นเงินที่ระลึกงานพระบรมศพ
รัชกาลที่ 5 แล้ว ยังพบว่า เหรียญที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพที่เกิดขึนในสมัยรัชกาลที่ 9
ทังหมด มีรูปแบบเหมือนกันคือ ประทับพระรูปด้านหนึ่ง ส่วนด้านหลังประทับ รูปพระเมรุมาศหรือพระเมรุ
บนหน้าเหรียญที่ระลึกของแต่ละพระองค์เช่นเดียวกัน
4) ลัก ษณะพิเศษของเหรีย ญที่ร ะลึก บางวาระ คือ แผ่น เงิน ที่ร ะลึก งานพระบรมศพรัช กาลที่ 5
ซึ่งแตกต่างจากเหรียญที่ระลึกอื่น คือ เป็นแผ่นเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาขอบรูปปีกกา มีเหรียญกษาปณ์ติดอยู่
ที่มุมขวาบนของแผ่นเงิน นอกจากนี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดทาตลับเงินที่ระลึก ด้วยอีก 2 รูปแบบ คือ ตลับเงินใหญ่ ติดเหรียญคู่ สาหรับพระราชทานข้าราชการ
ชันผู้ใหญ่ฝ่ายใน และตลับเงินเล็ก ติดเหรียญเดี่ยว พระราชทานข้าราชการฝ่ายในชันผู้น้อย 12 อีกหนึ่งเหรียญ
ที่มีความพิเศษคือ เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุ ร.ศ. 119 เนื่องจากโดยทั่วไปเหรียญที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธี
พระบรมศพและพระศพมักจัดสร้างขึนเป็นเฉพาะของพระองค์ นัน แต่เหรียญที่ระลึกนีจัดสร้างขึนเนื่องใน
พระราชพิธีพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ถึง 5 พระองค์ ซึ่งสินพระชนม์ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน13
จึง กล่า วได้ว่า เหรีย ญที่ร ะลึก เนื ่อ งในพระราชพิธีพ ระบรมศพและพระศพในสมัย รัต นโกสิน ทร์
สามารถบอกเล่าเรื่องราวผ่านที่มาของการผลิตและตราประทับบนหน้าเหรียญ อันเป็นการบันทึกวาระพิเศษ
เกี่ย วกับ สถาบัน พระมหากษัต ริย์ เป็น การบัน ทึก ประวัติศ าสตร์บุค คลสาคัญ ให้ระลึก ถึง เหตุก ารณ์สาคัญ
ที่ เกิดขึน ในบางโอกาสยังเป็นหลักฐานที่แสดงออกถึงงานศิลปกรรมและเทคโนโลยีการผลิตเหรียญของไทย
11

ดูเพิ่มเติมใน สามารถ เวสสุวรรณ์, เครื่องโต๊ะสยาม, (นนทบุรี: เนือไม้, 2556).
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-๙-

ตลอดจนสะท้อนถึงพระราชนิยมในแต่ล ะสมัย ดังนัน เหรียญที่ระลึกจึงเปรียบเสมือนเป็นหลักฐานชันต้น
ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสาคัญอีกประเภทหนึ่ง ที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของประเทศชาติสืบไป

- ๑๐ -
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