
 
เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานใหแกประชาชน 

โดย  เดือนฉาย  เอกศาสตร 
 
  เหรียญราชอิสริยาภรณ  ซ่ึงนับเปนเครื่องราชอิสริยาภรณ  คือเหรียญที่ระลึกมีแพรแถบ
ประดับ  ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นหรือทรงมีพระบรมราชานุญาตให
รัฐบาลจัดสรางขึ้นในวาระสําคัญตาง ๆ สําหรับพระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศ  ขาราชการและบุคคลที่
ทรงพิจารณาเห็นสมควร  โดยมีพระบรมราชานุญาตใหประดับไดอยางเครื่องราชอิสริยาภรณ มีประวัติการ
สรางมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  และสรางขึ้นในวาระสําคัญ ๆ ตอมาทุกรัชกาล  
เหรียญราชอิสริยาภรณชนิดนี้ผูที่มิไดรับพระราชทานแมจะเปนทายาทก็ตามจะนํามาประดับมิได นอกจาก
จะมีพระบรมราชานุญาตไวเปนพิเศษเทานั้น 

  ในรัชกาลปจจุบันไดมีการสรางเหรียญราชอิสริยาภรณในโอกาสสําคัญตาง ๆ แตไดมี
ระเบียบแตกตางไปจากเดิม  คือ  รัฐบาลไดพิจารณาเห็นวา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และพระบรม
วงศศานุวงศไดทรงบําเพ็ญประโยชนอันยิ่งใหญแกประเทศชาติ  และอาณาประชาราษฎร  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งพระมหากษัตริยทรงเปนศูนยรวมแหงจิตใจของประชาชนในชาติ  จึงเห็นสมควรสรางเหรียญประดับ
แพรแถบ  สําหรับประชาชนไวประดับเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ  และถวายความจงรักภักดีในวาระสําคัญ ๆ 
ตามพระราชบัญญัติในการสรางเหรียญนั้น ๆ โดยมิตองรับพระราชทานขึ้นอีกอยางหนึ่ง 

  ในโอกาสอันเปนมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 81 พรรษา  ผูเขียนจึงขอนําเรื่องราวของเหรียญราชอิสริยาภรณซ่ึงนับเปนเครื่องราช 
อิสริยาภรณชนิดเหรียญที่ระลึกที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลปจจุบัน  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯ ใหสรางขึ้นสําหรับพระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศ  ขาราชการ  และประชาชนทั่วไป  เพื่อเปนการ
เทิดพระเกียรติ  และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นและ
พระราชทาน  แกพระบรมวงศานุวงศ  ขาราชการ  และยังพระราชทานแกประชาชนทั่วไปอันเปนการแสดง
ใหเห็นถึงน้ําพระราชหฤทัยที่เปยมดวยพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอประชาชนของพระองคไวในโอกาสนี้ 

  เหรียญราชอิสริยาภรณ  ซ่ึงนับเปนเครื่องราชอิสริยาภรณ  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ            
พระเจาอยูหัว (รัชกาลปจจุบัน) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นและพระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศ  
ขาราชการ  และประชาชนทั่วไป  มีดังนี้ 
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  1. เหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ (พ.ศ.2500) 
   ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นในโอกาสที่มีการฉลองและบําเพ็ญกุศลใน
วาระที่พระพุทธศาสนา  ไดเจริญรุงเรืองมาจวบจนครบ 25 พุทธศตวรรษ  ใน พ.ศ.2500   
   มีชนิดเดียว  เปนโลหะสีทองรูปกลมแบน  แบงเปนบุรุษและสตรี 
 
 

 
 

  2. เหรียญที่ระลึกในการเสดจ็พระราชดําเนนิเยอืนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป (พ.ศ.2504) 
   ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ไดเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา  และทวีป
ยุโรป  รวม 15 ประเทศ  ตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2503  และไดนิวัติคืนสูพระนคร  ในวันที่ 18 มกราคม 
พ.ศ.2504  ทั้งนี้เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดีแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  มี 2 ชนิด  แบงเปนบุรุษและสตรี 
   ชนิดที่ 1 เปนเหรียญโลหะรูปกลมสีทองหรือสีเงิน  เปนเหรียญราชอิสริยาภรณ  
ประเภทเหรียญที่ระลึก 
   ชนิดที่ 2 เหรียญรูปเสมาโลหะสีทอง  เปนเหรียญท่ีระลึกไมไดใชประดับอยาง
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
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  3. เหรียญรัชดาภิเษก 
   ใหสรางขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 
25 ป เมื่อ พ.ศ.2514   
   มีชนิดเดียวเปนเหรียญเงินรูปกลมแบนแบงเปนบุรุษและสตรี 
 

 
 
 
  4. เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกในวโรกาสพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาวชิราลงกรณ  ขึ้นดํารง 
พระอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515   
   มีชนิดเดียว  เปนเหรียญเงินรูปกลมแบน  แบงเปนบุรุษและสตรี 
 
 

 
 
  5. เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
สรางขึ้นเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  ในการที่สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา         
สิรินธรเทพรัตนสุดา  กิติวัฒนาดุลโสภาคย  ทรงไดรับพระราชทานสถาปนาพระอิสริยศักดิ์เปนสมเด็จ          
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2520  
   มีชนิดเดียวเปนเหรียญเงินโลหะเงินรูปกลมแบน  แบงเปนบุรุษและสตรี 
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  6. เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกในโอกาสสมโภช
กรุงรัตนโกสินทรครบ 200 ป ใน พ.ศ.2525  อันเปนปที่ 37 ในรัชกาลปจจุบัน   
   มีชนิดเดียว  เปนเหรียญเงินรูปกลมแบน  แบงเปนบุรุษและสตรี 
 
 

 
 

  7. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ (พระชนมายุ 50 
พรรษา)  สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ                    
พระชนมพรรษา 50 พรรษา  เมื่อ พ.ศ.2525  อันเปนปที่ 37 ในรัชกาลปจจุบัน  ทั้งนี้  เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ  
และถวายความจงรักภักดีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน 
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  8. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พระชนมายุ 84 พรรษา) 
สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 
เมื่อ พ.ศ.2527  อันเปนปที่ 39 ในรัชกาลปจจุบัน  เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ที่ไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเปนคุณประโยชนอยางยิ่งตอ
ประเทศชาติ  และอาณาประชาราษฎรมาโดยตลอด   
   มีชนิดเดียว  เปนเหรียญเงินกลมแบน  แบงเปนบุรุษและสตรี 
 

 
 
  9. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัย
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา  
   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรม                     
ราชานุญาตตามที่นายกรัฐมนตรีไดขอพระราชทานใหมีการสรางเหรียญราชอิสริยาภรณขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2530 อันเปนปที่ 42 ในรัชกาลปจจุบัน  ทั้งนี้ เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ  และรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเปนคุณประโยชนอยางยิ่งตอประเทศชาติ  และอาณาประชาราษฎรมาโดย
ตลอด 
   มีชนิดเดียว  เปนเหรียญกะไหลทองรูปกลมรี  แบงเปนบุรุษและสตรี 
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  10. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคล
สมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก  
   สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ไดเสด็จดํารงสิริราชสมบัติ  ตั้งแต พ.ศ.2489  ยืนนานกวาพระมหากษัตริยพระองคใดในประวัติศาสตรชาติ
ไทย  เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ใน พ.ศ.2531  อันเปนปที่ 
43 ในรัชกาลปจจุบัน 
 

 
 
  11. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 
   สรางขึ้นเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2535  
ซ่ึงเปนปที่ 47  ในรัชกาลปจจุบัน  ทั้งนี้ เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในวโรกาสที่
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 
   มีชนิดเดียว  เปนเหรียญเงินกะไหลทอง  รูปไข  แบงเปนบุรุษและสตรี 
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  12. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคล
สมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก  
   สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 50 ป วันที่ 9 มิถุนายน           
พ.ศ. 2539  ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ กําหนดชื่องานวา “งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป” และช่ือ    
พระราชพิธีวา  “พระราชพิธีกาญจนาภิเษก” 
   มี 2 ชนิด คือ เหรียญทองคํา  และเหรียญเงินกะไหลทอง  แบงเปนบุรุษและสตรี 
 

 
 
  13. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542  
   สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 
   มีชนิดเดียว  เปนเหรียญเงิน  แบงเปนบุรุษและสตรี 
 
 

 
 
  14. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาส         
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547  



 
- 8 - 

 
   สรางขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2547 เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ไดทรง  
ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ  อันเปนคุณประโยชนอยางยิ่งตอประเทศชาติ และอาณาประชาราษฎร
มาโดยตลอด 
   มีชนิดเดียว  เปนเหรียญเงินรูปไข  แบงเปนบุรุษและสตรี 
 
 

 
 
 

  15. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน              
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป (พ.ศ. 2549)  
   สรางขึ้นเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพรพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญที่ทรง
ครองราชยยาวนานกวาพระมหากษัตริยพระองคใด  ทั้งในประวัติศาสตรชาติไทย  และในโลกอันเปนการ
แสดงความจงรักภักดีที่มีน้ําพระราชหฤทัยเปยมดวยพระเมตตาคุณตอพสกนิกรของพระองค 
   มีชนิดเดียว  เปนเหรียญเงินรูปไข  แบงเปนบุรุษและสตรี 

  เ ห รี ยญร า ชอิ ส ริ ย า ภ รณ ที่ ก ล า ว ม า ข า ง ต น   บุ ค คลมี สิ ท ธิ์ ป ร ะ ดั บ ไ ด อ ย า ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ  หากไมประดับอยางเครื่องราชอิสริยาภรณจะประดับโดยใชหอยคอ  หรือโดยวิธีอ่ืน
ที่สมควรโดยไมมี  แพรแถบก็ได 

คนควาจาก -  เหรียญราชอสิริยาภรณ  ของนาวาอากาศโท  สุนทร  เหรียญแกว  จากหนังสือธนารักษ 
      ปที่ 19 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน 2539  ของกรมธนารักษ 
  -  ประมวลกฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณไทย ของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
     จัดพิมพเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในนามคณะกรรมการ 
     ฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตใุนคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราช 
     สมบัตคิรบ 60 ป 


