a เครื่องราชอิสริยาภรณ์ a
เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือที่เรียกกันเป็นภาษาสามัญว่า ตรา คือ สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแสดง
เกียรติยศและบําเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริ ย์ทรงสร้างขึ้นสําหรับพระราชทานเป็ นบําเหน็จ
ความชอบในราชการ ประเทศชาติ ศาสนา ประชาชน หรือส่วนพระองค์ นอกจากนั้น ยังหมายความรวมถึง
เหรี ยญที่ ระลึ กที่ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างในโอกาสต่ าง ๆ เพื่ อให้ บุ คคลทั่ วไปใช้ ประดั บได้ อย่ าง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปัจจุบัน เป็นเครื่องหมายประดับเสื้อซึ่งนิยมกันทั่วไป แม้ประเทศซึ่งไม่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็นิยมใช้ โดยถือว่าเป็นสิ่งส่งเสริมเกียรติของบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นต่อส่วนรวม
ให้เป็นแบบอย่างที่ควรยึดถือ มิใช่เป็นเครื่องหมายแบ่งแยกชนชั้นแต่อย่างใด

Uกําเนิดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในยุโรปU
การแสดงความสําคัญของบุคคลในแต่ละประเทศมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา เช่น ชาวตะวันออกจะแสดงความสําคัญของบุคคลจากเครื่องใช้ส่วนตัว อาวุธและพาหนะ แต่
ชาวยุโรปจะแสดงความสําคัญที่เสื้อ ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากการแต่งกายของอัศวินที่ต้องสวมเสื้อเกราะที่ทํา
ด้วยโลหะทั้งตัว รวมถึงใบหน้าและศีรษะ จึงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นผู้ใด ดังนั้น อัศวินจึงนิยมใส่เสื้อกั๊กปัก
ตราประจําตระกูลหรือสัญลักษณ์ประจําตัว
เมื่อสงครามครูเสดเกิดขึ้นครั้งแรก พ.ศ. 1638 (ค.ศ. 1095) ชาวคริสต์แย่งชิงดินแดน
ปาเลสไตน์ที่ถือว่าเป็นถิ่นกําเนิดของพระเยซู ให้รอดพ้นจากการครอบครองของชาวมุสลิม บรรดากษัตริย์และ
ผู้มียศศักดิ์ทั้งหลายในยุโรป ได้พากันรับอาสาไปเป็นทหารครูเสดกันหลายประเทศ ซึ่งแต่ละคณะมีเครื่องหมาย
ของตนเองแตกต่างกัน พระสันตะปาปาจึงคิดทําเครื่องหมายให้แก่บรรดาอัศวินนักรบผู้มีความกล้าหาญเหล่านั้น
ด้วยการใช้สัญลักษณ์เครื่องหมาย “กางเขน” เพื่อแสดงถึงความเป็นพวก ฝ่าย หรือคณะเดียวกัน ให้ปรากฏ
การเกิดสงครามนี้นับเป็นครั้งแรกที่ทหารได้ทํางานร่วมกับพระ พวกอัศวินเลื่อมใสในการทํางานของพระ
ซึ่งนอกจากปฏิบัติตนทางศาสนาแล้ว ยังอุทิศตนทําประโยชน์ให้แก่สังคม เช่น สงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย ดังนั้น
ยามว่างจากการรบพวกอัศวินจึงเข้าไปช่วยพระทํางานด้านสังคมสงเคราะห์

พระในสมัยนั้นแบ่งคณะไปตามความนิยมในการถือศีลและพันธกรณีต่อสังคม ต่างเรียกชื่อคณะ
ของตนตามชื่อนักบุญที่คณะเลื่อมใส และเรียกคณะของตนว่า “Order” บางสมรภูมิที่ตั้งของหน่วยทหารมิได้
อยู่ใกล้กับวัด แต่พวกอัศวินยังประสงค์จะทํางานสังคมสงเคราะห์โดยลําพัง จึงตั้งคณะทํางานเรียกว่า Order

เช่นเดียวกับของพระ จึงเกิด Order ของพระ และ Order ของอัศวินที่ทํางานสังคมสงเคราะห์ขึ้น สําหรับ
Order ของอัศวิน ผู้ที่ทํางานก็คือ Knight และทหารชั้นรองลงมาตลอดจนเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพลเรือน
เมื่ อ สงครามครู เ สดครั้ ง ต่ อ ๆ มา มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มรบมากขึ้ น ดั ง นั้ น เครื่ อ งหมายกางเขนจึ ง เป็ น
ที่แพร่หลายและเป็นความหมายของสากลว่าหมายถึง ความกล้าหาญในสงครามและได้พัฒนามาเป็นเหรียญ
กล้าหาญของหลายชาติ
หลังสงครามศาสนาเสร็จสิ้นไปแล้ว พ.ศ. ๑๘๓๔ (ค.ศ. ๑๒๙๑) คณะอัศวินซึ่งส่วนมากมีพระเจ้า
แผ่นดินเป็นผู้นําได้เลิกทําสงครามและรวมตัวกันอยู่ในประเทศของตนเอง ได้เปลี่ยนมาเป็นข้าราชบริพาร
ผู้จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ ซึ่งเครื่องหมายต่าง ๆ ของอัศวินแต่แรกเป็นรูปกางเขน
ภายหลังประดิษฐ์ตกแต่งให้งดงามแตกต่างตามยศชั้น ดังนั้นต่อมาเครื่องหมายแสดงตําแหน่งหรือบําเหน็จ
ความชอบ ความกล้าหาญ จึงเป็นสิ่งซึ่งได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดิน เครื่องหมายเหล่านี้ได้กลาย
มาเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพราะได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดิน ดังนั้น คําว่า Order จึงมี
ความหมายอีกอย่างหนึ่งว่า “ตระกูล” ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของชาวยุโรปมีกําเนิดมาเป็นเวลาช้านานในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศ
โปรตุเกส สร้างขึ้นเพื่อเป็นบําเหน็จความกล้าหาญในการทําสงครามระหว่างชาวโปรตุเกสกับผู้นับถือศาสนา
อิสลามผู้รุกรานประเทศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของโปรตุเกสชื่อ The Order of Aviz นับเป็น
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ของยุ โ รป สร้ า งสมั ย พุ ท ธศตวรรษที่ ๑๗ ตรงกั บ พ.ศ. ๑๖๘๓
(ค.ศ. ๑๑๔๐) ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งระยะก่ อ นการสร้ า งกรุ ง สุ โ ขทั ย เป็ น ราชธานี นอกจากนี้ โ ปรตุ เ กสยั ง มี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชื่อ The order of the Tower and the Sword และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชื่อ The
Order of Christ ซึ่งสร้างในพุทธศตวรรษที่ 19 หรือในประเทศเดนมาร์ก ได้ใช้รูปช้างเป็นเครื่องหมายของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใน พ.ศ. ๒๐๕๑ (ค.ศ. ๑๕๐๘) ซึ่งตรงกับสมัยพระรามาธิบดีที่ ๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา
ถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด มีชั้นเดียว คือ The Order of the Elephant

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “Grand Cross”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์โปรตุเกส “The Order of Christ”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เดนมาร์ก “The Order of Elephant”

Uกําเนิดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในเอเชียU
การใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามแบบอย่างประเทศตะวันตกนั้น เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็น
ประเทศแรกในเอเชีย ต่อจากนั้นประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน จึงได้คิดค้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น
“The Order of the Rising Sun”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จีน
“The order of Double Dragon”

Uกําเนิดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในประเทศไทยU
ความเป็นมาของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ตามหนังสื อตํานานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สยาม
ในนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ แบ่งออกเป็น ๓ สมัย ได้แก่ ๑) สมัยก่อน
พ.ศ. ๒๔๐๐ ๒) สมั ย หลั ง พ.ศ. ๒๔๐๐ ถึ ง พ.ศ. ๒๔๘๔ และ ๓) สมั ย หลั ง พ.ศ. ๒๔๘๔ ถึ ง ปั จ จุ บั น
แต่สําหรับกรณีนี้จะขอกล่าวถึงโดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ๑) สมัยก่อน พ.ศ. ๒๔๐๐ และ ๒) สมัยหลัง
พ.ศ. ๒๔๐๐ ถึงปัจจุบัน เนื่องจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ และเหรียญอิสริยาภรณ์
สําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จความชอบในราชการ - เหรียญจักรพรรดิมาลา ถือกําเนิดขึ้นระหว่างช่วงเวลา
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตามลําดับเวลา กล่าวคือ
๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยสมัยก่อน พ.ศ. ๒๔๐๐
นับเป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้วที่ประเทศไทยได้มีเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จ
ความชอบที่เรียกกันว่า เครื่องยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสําหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์
เจ้านาย ขุนนางที่ไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติพระราชภารกิจต่างพระเนตรพระกรรณ เมื่อได้รับแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งใดหรือเมื่อกระทําความดีความชอบในทางราชการหรือส่วนพระองค์ เครื่องยศนี้จะเป็นสิ่งสําคัญ
แสดงตําแหน่งที่ลําดับยศศักดิ์ของบุคคลเหล่านั้น ได้แก่ แหวน สังวาล ลูกประคําทอง พานหมากทองคํา กาน้ํา
ทองคํา โต๊ะทองคํา ดาบฝักทอง ฉัตรเครื่องสูง ยานพาหนะ เครื่องนุ่งห่ม หมวก เป็นต้น ผู้ได้รับพระราชทาน
จะแต่งและนําเครื่องยศเข้าไปใช้ในงานสําคัญ ๆ ต่อหน้าพระที่นั่งได้ เช่น งานออกมหาสมาคม ทั้งนี้ เครื่อง
แสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบทั้งหลายใช้สําหรับประดับกับตัวหรือนําพาไปเคียงข้างตัว ไม่ใช้ประดับ
กับเสื้ออย่างในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในบรรดาเครื่องยศ
ซึ่ ง ได้ แ ก่ สายพระสั ง วาลและแหวนทองคํ า เป็ น ต้ น เค้ า หรื อ หลั ก เกณฑ์ ที่ ม าแห่ ง พั ฒ นาการของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพระมหากษัตริย์

กาน้ําทองคํา

พานหมากทองคํา

ในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาได้ มี เ ครื่ อ งราชู ป โภคสํ า หรั บ พระพิ ชั ย สงครามอย่ า งหนึ่ ง เรี ย กว่ า
พระสังวาลพระนพ เป็นสายพระสังวาล ใช้สวมเฉียงพระอังสาซ้ายหรือขวา มีลักษณะเป็นสร้อยอ่อนทําด้วย
ทองคําล้วนเรียงกัน ๓ สาย สายหนึ่งยาวประมาณ ๑๒๔ เซนติเมตร มีดอกประจํายามทําด้วยทองคําประดับ
นพรัตนหนึ่งดอก เมื่อมีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จขึ้นประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ์ (พระที่นั่ง
สําหรับพระมหากษัตริย์ เสด็จขึ้นประทับทรงรับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมราชูปโภคอันเป็นโบราณ
มงคล พระแสงอัษฎาวุธ และพระแสงราชศาสตราวุธในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) พราหมณ์ จะทูลเกล้าฯ
ถวายพระสั ง วาลนี้ สํ า หรั บ พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงสวมพระองค์ ก่ อ นที่ จ ะทรงรั บ เครื่ อ งอิ ส ริ ย ยศอื่ น ๆ เป็ น
ราชประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบัน



๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยสมัยหลัง พ.ศ. ๒๔๐๐ ถึงปัจจุบัน
๒.๑ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๐๐ - พ.ศ. ๒๔๑๑)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงเข้าพระทัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของชาวตะวั น ตกอย่ า งลึ ก ซึ้ ง เมื่ อ ได้ ท รงทราบว่ า พระมหากษั ต ริ ย์ ข องชาวยุ โ รปมี ป ระเพณี ก ารประดั บ
เครื่องหมายแสดงพระเกียรติยศที่ฉลองพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดําริที่จะทรงสร้างเครื่องหมายแบบ
ตะวันตกจากรูปแบบของสิ่งที่เป็นมงคลดั้งเดิมของไทย เช่น พลอย ๙ ชนิด หรือนพรัตน์ และจากแบบอย่าง
ของตราประทับหนังสือราชการ ซึ่งแสดงถึงเครื่องหมายแทนพระองค์พระมหากษัตริย์ เช่น ดวงตราไอราพต

ดวงตราไอราพต

ดาราไอราพตเป็นดาราดวงแรกซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างขึ้น
สํ า หรั บ เป็ น เครื่ อ งทรงของพระมหากษั ต ริ ย์ โดยทรงนํ า แบบอย่ า งมาจากลวดลายของตราอั น หมายถึ ง
องค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งเรียกว่า พระราชลัญจกร ไอราพตเป็นรูปช้าง ๓ เศียร มีฉัตรเครื่องสูงข้างละ ๒ คัน
ประกอบอยู่ทางด้านซ้ายและขวา

ดาราไอราพต (เครื่องต้น)
ดาราไอราพต (องค์รอง)
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเครื่องประดับสําหรับ
ยศอื่น ๆ เป็นลําดับมา เช่น ดารานพรัตน - ใช้ประดับที่เสื้อแสดงยศอย่างสูงสําหรับฉลองพระองค์ เป็นเครื่องต้น
และพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ ดาราช้างเผือก - ซึ่งเป็นเครื่องหมายหมายถึงแผ่นดินสยาม ดาราตราตําแหน่ง สําหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีตําแหน่งสําคัญ เช่น ตําแหน่งพระสมุหพระกลาโหม (ดาราตราราชสีห์) เป็นต้น

ดารานพรัตน

ดาราช้างเผือก

ดาราตราราชสีห์

เครื่องหมายดังกล่าวนี้ ภาษาสากลเรียกว่า Star พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงบัญญัติศัพท์ว่า “ดารา” และยังคงใช้คํานี้ในการเรียกดารา ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
สําหรับชั้นที่ ๒ ขึ้นไปจนถึงชั้นสายสะพายมาจนถึงปัจจุบัน

๒.๒ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๑๑ - พ.ศ. ๒๔๕๓)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๕๓ - พ.ศ. ๒๔๖๘)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๖๘ - พ.ศ. ๒๔๗๗)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (พ.ศ.๒๔๗๗ - พ.ศ. ๒๔๘๙)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. ๒๔๘๙ – ปัจจุบัน)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง ปรับปรุง
และเพิ่มเติมดารา ตราตําแหน่ง และเครื่องประดับสําหรับยศ ซึ่งให้เรียกว่า “เครื่องราชอิสริยยศ” และต่อมา
เปลี่ยนเรียกว่า “เครื่องราชอิสริยาภรณ์” มาจนถึงปัจจุบัน ครั้งนั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
หรือเดิมเรียกว่า “เครื่องราชอิสริยยศช้างเผือกสยาม” ยังรวมอยู่กับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย (เครื่องราชอิสริยยศมงกุฎสยาม) จึงทรงมีพระราชดําริให้รวบรวมเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละตระกูล
ที่กระจัดกระจายปะปนกันจัดให้เป็นหมวดหมู่และแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้น แล้วตราเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะ
แต่ละตระกูล นอกจากนี้ได้ทรงสถาปนาเหรียญจักรพรรดิมาลาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
(The Most Exalted Order of the White Elephant)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดําริให้สร้างดาราช้างเผือกขึ้นก่อน
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขดาราช้างเผือกดังกล่าว
โดยเปลี่ยนขอบดาราจากรัศมี ๑๖ แฉก มาเป็นรัศมีกลีบดอกบัว และเปลี่ยนรูปพระมหามงกุฎมาเป็นรูปพระจุล
มงกุฎ รวมทั้งได้ทรงสร้างสายสะพายประกอบดาราช้างเผือก เรียกว่า “เครื่องราชอิสริยยศความชอบอย่างสูงสุด
ช้างเผือกสยาม” โดยลําดับ ดังนี้
ปี
พ.ศ. ๒๔๑๒
พ.ศ. ๒๔๑๖

มหาวราภรณ์
มหาวราภรณ์

จุลวราภรณ์
จุลวราภรณ์

จุลวราภรณ์

ชั้นตรา
นิภาภรณ์
นิภาภรณ์

ภูษนาภรณ์
ภูษนาภรณ์

มหาวราภรณ์

นิภาภรณ์

ภูษนาภรณ์

ทิพยาภรณ์

มหาวราภรณ์ พ.ศ. ๒๔๑๖

ภูษนาภรณ์ พ.ศ. ๒๔๑๖

ทิพยาภรณ์ พ.ศ. ๒๔๑๖

จุลวราภรณ์ พ.ศ. ๒๔๑๖

นิภาภรณ์ พ.ศ. ๒๔๑๖

จุลวราภรณ์ พ.ศ. ๒๔๓๒

พ.ศ. ๒๔๓๒ โปรดเกล้าฯ ให้มีประกาศพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไขเพิ่มเติม
โดย ๑) เปลี่ยนชื่อจาก “เครื่องราชอิสริยยศความชอบอย่างสูงสุดช้างเผือก” เป็น “เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อั น เป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า งเผื อ ก” ๒) เปลี่ ย นหลั ก การพระราชทาน ซึ่ ง แต่ ก่ อ นพระราชทานให้ เ ป็ น สิ ท ธิ์
เป็นพระราชทานให้ประดับเป็นเกียรติ เมื่อผู้รับพระราชทานวายชนม์ ทายาทต้องส่งคืน และ ๓) สําหรับ
กรณีได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นสูงขึ้น ก็ให้ส่งดวงตราชั้นต่ํากว่าคืน สําหรับ “หนังสือคําประกาศสําหรับดวง
ตรา” ให้เรียกว่า “ประกาศนียบัตร”

พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.) และ
เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ท.ง) สําหรับพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนที่ไม่มีสัญญาบัตร เช่น มหาดเล็ก
นายเวร เสมียน และผู้มีบรรดาศักดิ์ระดับขุน หมื่น และข้าราชการทหารชั้นต่ํากว่าสัญญาบัตร รวมทั้งกํานัน
ผู้ใหญ่บ้านในหัวเมือง ที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควรโดยไม่มีประกาศนียบัตร ดังนั้น นับแต่ พ.ศ. ๒๔๔๕ เป็น
ต้นมาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกจึงมี ๗ ชั้น
พ.ศ. ๒๔๕๒ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ช้ า งเผื อ ก ร.ศ. ๑๒๘ ขึ้ น ใหม่ เพื่ อ เปลี่ ย นรู ป แบบของเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ แ ละแก้ ไ ขลํ า ดั บ ชั้ น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้บริบูรณ์งดงามขึ้น เช่น เพิ่มชั้นสูงสุด โดยให้มีชื่อว่า มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก โดย
กําหนดรูปลักษณะที่ใช้อยู่จนปัจจุบัน ฯลฯ

มหาปรมาภรณ์ พ.ศ. ๒๔๕๒

สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุง
แพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก โดยเพิ่มขอบสีสายสะพาย
และเพิ่ ม ขนาดริ้ ว สี ที่ ข อบสายสะพายของชั้ น ที่ ๑ มหาวราภรณ์ และให้ ต ราพระราชกํ า หนดชั้ น ยศ
เสนอความชอบสําหรับพระราชทานเครื่องราชฯ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การขอพระราชทานฯ ตั้งแต่ชั้นที่ ๕
จนถึงชั้นที่ ๒ สําหรับพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน โดยเทียบชั้นยศกับฝ่ายทหารด้วย
พ.ศ. ๒๔๖๑ โปรดเกล้าฯ ให้แก้นามบัญญัติ โดยเรียงตามลําดับชั้น ดังนี้
ชั้น

ชื่อปัจจุบนั

อักษรย่อ

ชื่อเดิม

ชั้นสูงสุด

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

ม.ป.ช.

-

ชั้นที่ ๑

ประถมาภรณ์ช้างเผือก

ป.ช.

มหาวราภรณ์

ชั้นที่ ๒

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ท.ช.

จุลวราภรณ์

ชั้นที่ ๓

ตริตาภรณ์ช้างเผือก

ต.ช.

นิภาภรณ์

ชั้นที่ ๔

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

จ.ช.

ภูษนาภรณ์

ชั้นที่ ๕

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

บ.ช.

ทิพยาภรณ์

ชั้นที่ ๖

เหรียญทองช้างเผือก

ร.ท.ช.

-

ชั้นที่ ๗

เหรียญเงินช้างเผือก

ร.ง.ช.

-

พ.ศ. ๒๔๖๖ โปรดเกล้ า ฯ ให้ แ ก้ ไ ขการประดั บ สายสะพายเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ซึ่งเดิมสะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย ให้เปลี่ยนเป็นสะพายบ่าซ้ายเฉียงลงขวา

สมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ใน พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้มีประกาศ
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ซึ่งเป็นฉบับที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
๑. พระราชทานแก่ผู้กระทําความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน
ตามที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควร
๒. เจ้านายหรือผู้มีเกียรติของต่างประเทศ อาจได้รับพระราชทานฯ
๓. การแบ่งชั้น การเรียกชื่อ และรูปลักษณะของเครื่องราชฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ฉบับก่อน และให้ยกเลิกเฉพาะสังวาลสําหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้
๔. กําหนดให้มีเครื่องราชฯ สําหรับพระราชทานแก่สตรีขึ้นด้วย
๕. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ตั้งแต่ชั้นเบญจมาภรณ์ขึ้นไป ให้ได้รับพระราชทาน
ประกาศนียบัตรทรงลงพระปรมาภิไธยประทับพระราชลัญจกรเป็นสําคัญด้วย
ข. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
(The Most Noble Order of the Crown of Thailand)
พระบาทสมเด็ จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส ร้ างขึ้น
สําหรับพระราชทานผู้มีความชอบในราชการแผ่นดิน เมื่อแรกสร้างมีเพียง ๓ ชั้น และรวมอยู่กับตราช้างเผือก
ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๔๑๖ ได้ตราเป็นพระราชบัญญัติขึ้นต่างหาก
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ซึ่งเดิมมีชื่อว่า “เครื่องราชอิสริยยศความชอบอย่างสูงสุด
มงกุฎสยาม” ขึ้น เมื่อจุลศักราช ๑๒๓๑ (พ.ศ. ๒๔๑๒) โดยจัดแบ่งออกเป็น ๑) มหาสุราภรณ์ ๒) จุลสุราภรณ์
๓) ภัทราภรณ์ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ ได้จัดแบ่งเป็น ๕ ชั้น ได้แก่ ชั้นที่ ๑ มหาสุราภรณ์ (ม.ส.ม.) ชั้นที่ ๒
จุลสุราภรณ์ (จ.ม.) ชั้นที่ ๓ มัณฑนาภรณ์ (ม.ม.) ชั้นที่ ๔ ภัทราภรณ์ (ภ.ม.) และชั้นที่ ๕ วิจิตราภรณ์ (ว.ม.)
ดังรูป

มหาสุราภรณ์ (ม.ส.ม.)

มัณฑนาภรณ์ (ม.ม.)

จุลสุราภรณ์ (จ.ม.)

ภัทราภรณ์ (ภ.ม.)

วิจิตราภรณ์ (ว.ม.)

พ.ศ. ๒๔๓๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีประกาศพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เพิ่มเติม ดังนี้
๑) เปลี่ ย นชื่ อ จาก “เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย ยศความชอบอย่ า งสู ง สุ ด มงกุ ฎ สยาม” เป็ น
“เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม”
๒) เปลี่ยนหลักการพระราชทาน ซึ่งแต่เดิมพระราชทานเป็นสิทธิ เป็นพระราชทานให้
ประดับเป็นเกียรติยศ เมื่อผู้รับพระราชทานวายชนม์ ทายาทต้องส่งคืน

จุลสุราภรณ์ พ.ศ. ๒๔๓๒

พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตระกูลนี้อีก ๒ ชนิด เรียกว่า “เหรียญทองมงกุฎสยาม” อักษรย่อว่า ร.ท.ม. และ “เหรียญเงินมงกุฎสยาม”
อักษรย่อว่า ร.ง.ม. สําหรับพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนที่ไม่มีสัญญาบัตร เช่น มหาดเล็ก นายเวร
เสมียน และผู้มีบรรดาศักดิ์ระดับขุน หมื่น และข้าราชการทหารชั้นต่ํากว่าสัญญาบัตร รวมทั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในหัวเมือง ที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควรโดยไม่มีประกาศนียบัตร
พ.ศ. ๒๔๕๒ ได้ มี การเปลี่ ยนแปลงที่ สํ าคั ญ คื อ การแก้ ไขรู ปลั กษณ์ ของเครื่ องราช
อิสริยาภรณ์ทั้ง ๗ ชั้นใหม่ กล่าวคือ ด้านหน้าของดวงตราแฉกกลีบบัวเปลี่ยนเป็นกระจังเงินใหญ่สี่ทิศ มีรัศมี
ทองสับหว่างอยู่โดยรอบ ตอนกลางซึ่งเคยมีรูปพระจุลมงกุฎอยู่บนพานรอง เปลี่ยนเป็นรูปพระมหามงกุฎ
ในลายหว่ านล้อม เบื้องบนเคยเป็นกิ่งใบไม้ ทอง ๓ ใบ ติ ดห่ วงห้อยแพรแถบ เปลี่ยนเป็นพระจุ ฬาลงกรณ
(พระจุลมงกุฎ) ส่วนดาราก็เปลี่ยนรูปร่างอย่างดวงตรา แต่ไม่มีพระจุฬาลงกรณอยู่เบื้องบน ซึ่งรูปลักษณะนี้
เป็นรูปลักษณะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทานสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มเติมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด โดยให้เรียกว่า “เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มหาวชิรมงกุฎ” อักษรย่อว่า ม.ว.ม. และให้เปลี่ยนนามบัญญัติ ดังนี้
ชั้น

ชื่อปัจจุบนั

อักษรย่อ

ชื่อเดิม

ชั้นที่ ๑

ประถมาภรณ์มงกุฎสยาม

ป.ม.

มหาสุราภรณ์

ชั้นที่ ๒

ทวีติยาภรณ์มงกุฎสยาม

ท.ม.

จุลสุราภรณ์

ชั้นที่ ๓

ตริตาภรณ์มงกุฎสยาม

ต.ม.

มัณฑนาภรณ์

ชั้นที่ ๔

จัตุรถาภรณ์มงกุฎสยาม

จ.ม.

ภัทราภรณ์

ชั้นที่ ๕

เบญจมาภรณ์มงกุฎสยาม

บ.ม.

ทิพยาภรณ์

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้มีประกาศ
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ใหม่ ดังนี้
๑. เปลี่ยนชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็น “เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ
ไทย”
๒. พระราชทานแก่ผู้กระทําความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน
ตามที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควร
๓. เจ้านายหรือผู้มีเกียรติของต่างประเทศ อาจได้รับพระราชทานฯ
๔. การเรียกชื่อแต่ละชั้นคงเป็นไปตามเดิม เปลี่ยนแต่คําว่า สยาม เป็น ไทย ตามชื่อ
ประเทศ
๕. ยกเลิกการใช้หรือพระราชทานสังวาล
๖. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้สําหรับสตรี
๗. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ตั้งแต่ชั้นเบญจมาภรณ์ขึ้นไป จะได้รับพระราชทาน
ประกาศนียบัตรทรงลงพระปรมาภิไธยประทับพระราชลัญจกรเป็นสําคัญ
พ.ศ. ๒๔๙๘ โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเครื่องหมายสําหรับประดับ
แพรแถบใช้กับเครื่องแบบข้าราชการ และเครื่องหมายดุมเสื้อใช้ประดับชุดสากลของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลอื่น ได้แก่ มหาจักรีบรมราชวงศ์ นพรัตนราชวราภรณ์ จุลจอมเกล้า
และช้างเผือก
และใน พ.ศ. ๒๕๒๘ กําหนดให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยและ
ตระกูลอื่น ๆ สามารถประดับเครื่องหมายที่ใช้เป็นดุมเสื้อขณะแต่งชุดไทย สําหรับสตรีให้ประดับได้เฉพาะกับ
ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ และชุดไทยบรมพิมาน
ค. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
(The Most Admirable Order of the Diredgunabhorn)
เดิมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับบุคคลซึ่งกระทําความดีความชอบ
อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนาและประชาชนจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย แต่เนื่องจากบุคคลซึ่งกระทําความดีความชอบอันเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชนนั้นมากขึ้นเป็นลําดับ ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ นามว่า
“เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ ส รรเสริ ญ ยิ่ ง ดิ เ รกคุ ณ าภรณ์ ” สํ า หรั บ พระราชทานแก่ ผู้ ก ระทํ า ความดี
ความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ตามที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควร
ง. เหรียญราชอิสริยาภรณ์สําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน
เหรียญจักรพรรดิมาลา (The Chakrabarti Mala Medal)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาเหรียญนี้ขึ้น เมื่อ พ.ศ.
๒๔๓๖ เนื่องในการพระราชพิธีรัชฎาภิเษกสมโภชสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี สําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จ
ความชอบแก่ผู้ปฏิบัติราชการดี โดยไม่จํากัดยศศักดิ์ตามแต่พระราชอัธยาศัย มี ๓ ชนิด คือ ทองคํา กะไหล่ทอง
และเงิน ซึ่งมีเกียรติยศเสมอกัน
เหรียญมีลักษณะเป็นรูปจักร ด้านหน้า มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระมหาพิ ชั ย มงกุ ฎ ยอดมี รั ศ มี แ ละพวงมาลั ย ใบชั ย พฤกษ์ ว งรอบ ที่ ข อบจั ก รมี อั ก ษรว่ า
“จุฬาลงกรณ์บรมราชาธิราช สยามินทร์” ด้านหลังขอบจักรมีอักษรแสดงคุณของผู้ได้รับพระราชทานและศก
ที่ทรงสร้างว่า “สําหรับปรนนิบัติราชการดี รัตนโกสินทรศก ๑๑๒” ที่กลางเหรียญมีอักษรว่า “พระราชทานแก่”

โดยจะโปรดเกล้าฯ ให้จารึกนามผู้ได้รับพระราชทาน ห้อยกับแพรแถบสีเหลืองริมชมพู ห้อยกับเข็มมีอักษรว่า
“ราชสุปรีย์” ไม่มีประกาศนียบัตรเนื่องจากได้จารึกนามผู้ที่ได้รับพระราชทานไว้ที่กลางเหรียญแล้ว

พ.ศ. ๒๔๓๘ มีพระราชนิยมพระราชทานเหรี ยญจั กรพรรดิ มาลาแก่เจ้านายที่ได้รับ
พระราชทานพระสุพรรณบัฏ (แผ่นทองจารึกพระนามของเจ้านาย) และขุนนางที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร
มาครบ ๒๘ ปี เป็นบําเหน็จที่รับราชการยั่งยืนมั่นคงนาน (ทํานองเดียวกับเหรียญจักรมาลาที่พระราชทานแก่
ฝ่ายทหาร กล่าวคือ รับราชการประจําการรวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี นับตั้งแต่อายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์
หรือวันขึ้นทะเบียนกองประจําการ)
รัชสมั ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่ โดยกําหนดพระราชทานสําหรับข้าราชการพลเรือนที่รับราชการมา
ไม่ต่ํากว่า ๒๕ ปี นับตั้งแต่เข้ารับราชการให้เป็นบําเหน็จที่รับราชการมั่นคงยิ่งยืนนานทํานองเดียวกับเหรียญ
จักรมาลา และแก้ไขรูปเหรียญให้เป็นคู่กันกับเหรียญจักรมาลาฝ่ายทหาร กล่าวคือ มีลักษณะเป็นรูปจักร
ด้านหน้ามีรูปพระครุฑพ่าห์อยู่ในวงจักร และด้านหลังมีรูปช้างอยู่ในวงจักร มีอักษรจารึกว่า “บําเหน็จแห่ง
ความยั่งยืนและมั่นคงในราชการ” ข้างบนมีเข็มวชิราวุธห้อยกับแพรแถบสีแดง ขอบสีเขียวกับสีเหลือง มีเข็มเงิน
บนแพรแถบจารึกอักษรว่า “ราชสุปรีย์”
รั ชสมั ยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ดล เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้ตรา
พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาขึ้นใหม่ ซึ่งกําหนดลักษณะ วิธีการประดับเหรียญ
การพระราชทาน การส่งคืนหรือเรียกคืน ตลอดจนการนับเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ซึ่งยังคงใช้อยู่
จนปัจจุบัน ต่างกันที่ไม่มี “เข็มราชสุปรีย์” ประดับบนแพรแถบ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ ให้ตรา
พระราชบัญญัติฉบับที่ ๓ กําหนดความหมายของคําว่า “ทหารและตํารวจ” “ข้าราชการพลเรือน” เพื่อให้สิทธิ
แก่พนักงานเทศบาลและข้าราชการอัยการ สําหรับสตรี ใช้ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้า
บ่าซ้าย
U HR – Revenue Department
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