
 

การแตงกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ  การเก็บรักษา 
และการสงคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

 
  การแตงกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูที่จะตอง 
รวมในงานพระราชพิธีและรัฐพิธีตาง ๆ ที่มีหมายกาํหนดการจากสํานกัพระราชวัง หรือกําหนด 
นัดหมายของทางราชการ ที่กําหนดใหแตงกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณตามทีอ่อกชื่อ   ทั้งนี ้ 
การแตงกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณนอกจากจะตองแตงใหถูกตองและดูสงางามแลวจะตอง 
ใหเหมาะสมตามกาลดวย  ดงันั้น จึงควรมีความรูเกี่ยวกบัการแตงกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 

ลําดับเกียรติเคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย  : 

  ความรูเร่ืองลําดับเกยีรติเครื่องราชอิสริยาภรณไทยเปนสิง่สําคัญและมีความสัมพันธ 
โดยตรงกับการแตงกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ  เพราะจะทําใหสามารถแตงกายประดับเครื่องราช 
อิสริยาภรณไดอยางถูกตอง    ซ่ึงไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ลําดับเกียรติเครื่องราช 
อิสริยาภรณไทย ลงวันที่ 26 กุมภาพนัธ 2536   ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะลําดับเกยีรตขิองเครื่องราช 
อิสริยาภรณอันเปนที่เชดิชูยิง่ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรตยิศยิ่งมงกุฎไทย ดังนี้ 

   -  มหาปรมาภรณชางเผือก  (ม.ป.ช.) 
   -  มหาวชิรมงกุฎ   (ม.ว.ม.) 
   -  ประถมาภรณชางเผือห  (ป.ช.) 
   -  ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) 
   -  ทวีติยาภรณชางเผือก  (ท.ช.) 
   -  ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (ท.ม.) 
   -  ตริตาภรณชางเผือก  (ต.ช.) 
   -  ตริตาภรณมงกุฎไทย  (ต.ม.) 
   -  จัตุรถาภรณชางเผือก  (จ.ช.) 
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   -  จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (จ.ม.) 
   -  เบญจมาภรณชางเผือก  (บ.ช.) 
   -  เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.) 
   -  เหรียญทองชางเผือก  (ร.ท.ช.) 
   -  เหรียญทองมงกุฎไทย  (ร.ท.ม.) 
   -  เหรียญเงินชางเผือก  (ร.ง.ช.) 
   -  เหรียญเงินมงกุฎไทย  (ร.ง.ม.) 

 
การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  : 

  ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย 
พ.ศ.2536  ไดกําหนดสิทธิของบุคคลในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทยประเภทตระกูล 
หรือช้ันตราใด ใหเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณนั้น ๆ  และ 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณใหประดับตามลําดับในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเร่ืองลําดับ 
เกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณไทย และตามกําหนดนัดหมายของทางราชการ  โดยใหถือปฏิบัติดังนี้ 

1. เคร่ืองราชอิสริยาภรณท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูไดรับพระราชทาน 
เขาเฝาฯ รับพระราชทาน   

1.1 ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
ใหเขาเฝาฯ รับพระราชทาน ยังไมสามารถประดับเครื่องราชอิสริยาภรณนั้นได แมจะมีประกาศนาม 
ในราชกิจจานุเบกษาแลวก็ตาม 

1.2 บุคคลจะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไดทันทีภายหลังการเขาเฝาฯ 
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนัน้ ๆ 

1.3 สวนที่มิไดเขาเฝาฯ รับพระราชทานในวันพิธีพระราชทานไดในกรณีใด 
ก็ตาม จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณนัน้ไดตอเมื่อพนวันพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภณนัน้แลว 

2. เคร่ืองราชอิสริยาภรณตระกูลอ่ืนและชั้นอื่น ๆ ซ่ึงมิไดมีกําหนดใหบุคคลเขาเฝาฯ 
รับพระราชทาน  ใหผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนั้นประดับไดตั้งแตวนัเนื่องในโอกาส
พระราชทาน  หรือตั้งแตวนัที่มีประกาศของทางราชการ แลวแตกรณี  เชน  เครื่องราชอิสริยาภรณอัน 
เปนที่เชิดชยูิ่งชางเผือก ตั้งแตช้ันที่ 2 (ทวตียิาภรณชางเผอืก) ลงมาสามารถประดับไดตั้งแตวนัประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
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การแตงกายประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   และ 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย   :  

1.  เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย 
1.1  การสวมสายสะพาย   ใหสวมสายสะพายตามพระราชบัญญัติเครื่องราช 

อิสริยาภรณนัน้ ๆ   ดังนี ้
    -  ช้ันมหาปรมาภรณชางเผือก  และชั้นมหาวชิรมงกุฎ  ใหสวมสายสะพาย
บาซาย เฉียงขวา 
    -  ช้ันประถมาภรณชางเผือก  และชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย  ให 
สวมสะพายบาขวาเฉียงซาย 

1.2 การประดับดารา ใหประดับที่อกเสื้อเบื้องซายระดับใตชายปกประเปา 
พองามโดยเรียงดาราลําดับสูงและต่ําในแนวเดยีวกัน หรือเยื้องกันไปเบื้องซาย  หากไดรับพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณที่มีดารามากวา 2 ดวง ใหประดับดาราโดยเรียงลําดับเกยีรติรองลงมาในระดับ 
ต่ํากวาดาราดวงแรกเยื้องไปทางซาย หรือทางขวาพองาม 
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  2.  เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

2.1  เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดดวงตราหอยกับแพรแถบสวมคอ  
มีดารา   เปนเครื่องราชอิสริยาภรณที่พระราชทานใหแกบุรุษ ไดแก ช้ันทวีตยิาภรณชางเผือก และ 

ช้ันทวีตยิาภรณมงกุฎไทย   
-  การประดับดวงตราหอยกบัแพรแถบสวมคอ ใหคลองแพรแถบ       

ไวในปกคอเสือ้ใหหวงและแพรแถบหอยดวงตราลอดออกมานอกเสื้อระหวางตะขอตวัลางที่ขอบ 
คอเส้ือกับดุมเม็ดแรกพองาม  และใหสวนสูงสุดของดวงตราจรดขอบลางของคอเสื้อ  หากไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดสวมคอมากกวา 2 ดวง เพื่อความเหมาะสมและสวยงามควรประดับเพยีง 2 ดวง 
โดยประดับดวงตราที่มีลําดบัเกียรติรองลงมาใหแพรแถบลอดออกมาจากรังดุมเมด็ 
ที่สอง ใหแพรแถบอยูใตรังดมุ 
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-  การประดับดารา  ใหประดับที่อกเสื้อเบือ้งซายระดับใตชายปก 
กระเปาพองามโดยเรียงดาราลําดับสูงและต่ําในแนวเดียวกัน หรือเยื้องกันไปเบื้องซาย  หากไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณที่มีดารามากวา 2 ดวง ใหประดับดาราโดยเรียงลําดับเกยีรติรองลงมาใน
ระดับต่ํากวาดาราดวงแรกเยือ้งไปทางซาย หรือทางขวาพองาม 
 

     
 

2.2   เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดดวงตราหอยกับแพรแถบประดับ 
ที่หนาบาเสื้อ มีดารา  เปนเครื่องราชอิสริยาภรณที่พระราชทานใหแกสตรี  ไดแก ช้ันทวีตยิาภรณชางเผือก 

และชั้นทวีติยาภรณมงกุฎไทย 
-   การประดับดวงตราหอยกบัแพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ ใหประดับ 

ที่หนาบาเสื้อเบื้องซายพองาม  และหากประดับตั้งแต 2 ดวงขึ้นไป ใหประดับดวงตราที่มีลําดับ 
เกียรติรองลงมาในระดับต่ํากวาดวงตราที่มลํีาดับเกียรติสูงกวา โดยเรียงลําดับจากดานรังดุมลดหล่ัน 
ไปปลายบาซาย 

-   การประดับดารา  ใหประดับที่อกเสื้อเบือ้งซายพองาม 
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2.3   เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดดวงตราหอยกับแพรแถบสวมคอ  
เปนเครื่องราชอิสริยาภรณทีพ่ระราชทานใหแกบุรุษ ไดแก ช้ันตริตาภรณชางเผือก และชั้นตริตาภรณ 
มงกุฎไทย     การประดับดวงตราหอยกับแพรแถบสวมคอ ใหคลองแพรแถบไวในปกคอเสื้อใหหวง 
และแพรแถบหอยดวงตราลอดออกมานอกเสื้อระหวางตะขอตัวลางทีข่อบคอเสื้อกับดุมเม็ดแรกพองาม  และ
ใหสวนสูงสุดของดวงตราจรดขอบลางของคอเสื้อ  หากไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชนิดสวม
คอมากกวา 2 ดวง เพื่อความเหมาะสมและสวยงามควรประดับเพยีง 2 ดวง โดยประดับดวงตรา 
ที่มีลําดับเกียรติรองลงมาใหแพรแถบลอดออกมาจากรังดุมเม็ดที่สอง ใหแพรแถบอยูใตรังดุม 
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2.4  เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดดวงตราหอยกับแพรแถบประดับ 
ที่อกเสื้อ  เปนเครื่องราชอิสริยาภรณที่พระราชทานใหแกบุรุษ  ไดแก  ช้ันจัตุรถาภรณชางเผือก    

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย   ช้ันเบญจมาภรณชางเผือก   ช้ันเบญจมาภรณมงกุฎไทย   การประดับดวงตรา 
หอยพับแพรแถบประดับที่อกเสื้อ  ใหประดับไวที่เหนือปกกระเปาเสื้อเบื้องซายต่ํากวาแนวรังดุม 
เม็ดแรกลงมา ใหดวงตราอยูระหวางขอบบนปกกระเปาพองาม  และหากประดับตั้งแตสองดวงขึ้น 
ไปใหเรียงลําดบัเกียรติจากดานรังดุมไปปลายบาซาย 

  

2.5 เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดดวงตราหอยกับแพรแถบประดับ 
ที่หนาบาเสื้อ   เปนเครื่องราชอิสริยาภรณที่พระราชทานใหแกสตรี   ไดแก  ช้ันตรติาภรณชางเผอืก    
ช้ันตริตาภรณมงกุฎไทย    ช้ันจัตุรถาภรณชางเผือก    ช้ันจตุรถาภรณมงกุฎไทย    ช้ันเบญจมาภรณ 
ชางเผือก    ช้ันเบญจมาภรณมงกุฎไทย    การประดับดวงตราหอยกับแพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ  
ใหประดับที่หนาบาเสื้อเบื้องซายพองาม  และหากประดบัตั้งแต 2 ดวงขึ้นไป ใหประดับดวงตราที่ม ี
ลําดับเกียรติรองลงมาในระดับต่ํากวาดวงตราที่มีลําดับเกียรติสูงกวา โดยเรียงลําดับจากดานรังดุม 
ลดหล่ันไปปลายบาซาย 
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การแตงกายประดับเคร่ืองราชอิสริยารณตามหมายกําหนดการ หรือกําหนด 
นัดหมายของทางราชการ   : 

  ในหมายกําหนดการหรือกําหนดนัดหมายของทางราชการในพระราชพิธีหรือรัฐพิธี 
ตาง ๆ จะมีขอความระบุการแตงกายในแตละโอกาส  เชน  ใหแตงกายเต็มยศ  คร่ึงยศ  หรือปกติขาว แลวแต
กรณี  ผูแตงกายตองตรวจสอบหมายกําหนดการหรือขอความที่ระบุการแตงกายในกําหนด 
นัดหมายของทางราชการใหชัดเจน   ทั้งนี้  การที่จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณรวมกับการแตงกายดังกลาว
ตามที่ระบุไวไดอยางถูกตองนั้น   มีหลักสําคัญที่ควรทราบ ดังนี ้

  การแตงกายเต็มยศ   (เสื้อขาว  กางเกงหรือกระโปรงสีดํา) 

  (1)  ไมระบุชื่อสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ    
-  ใหสวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงสุดที่ไดรับพระราชทาน 

เพียงสายเดียว  โดยประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงสุดที่ไดรับพระราชทานแตละตระกลู
ตามลําดับเกียรติ 
  (2)  ระบุชื่อสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ    

-  ใหสวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณตามที่ระบุ  ซ่ึงแมวาจะไดรับ 
พระราชทานสายสะพายที่มีลําดับเกยีรติสูงกวากต็าม เชน ระบุใหสวมสายสะพายมงกฎุไทย หาก 
ไดรับพระราชทานประถมาภรณมงกุฎไทย และประถมมาภรณชางเผอืกแลว กใ็หสวมสายสะพาย
ประถมาภรณมงกุฎไทย แตใหประดับดาราเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงสุดของแตละตระกูลที่ไดรับ
พระราชทานตามลําดับเกียรติ 

-  หากมไิดรับพระราชทานสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณตามที่ระบช่ืุอ 
ใหสวมสายสะพายหรือประดับเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงสุดที่ไดรับพระราชทาน โดยประดับดารา 
ตามลําดับเกียรติ  เชน หมายกําหนดการใหแตงกายเต็มยศ สวมสายชางเผือก  หากไดรับพระราชทาน 
ช้ันสูงสุด ประถมาภรณมงกฎุไทย โดยยังไมไดรับพระราชทานประถมาภรณชางเผือก ใหสวม 
สายสะพายประถมาภรณมงกุฎไทย  
ดังภาพตวัอยางตอไปนี ้
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     1.  เสื้อขาว  กางเกงดํา  รองเทาหุมสนและถุงเทาดํา 
     2.  กระดุมกลมรูปครุฑ 
     3.  ติดเครื่องหมายสังกัดที่คอเสื้อทั้งสองขาง  
     4.  สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงสุด  

     หรือตามที่ระบุ   
5.  ประดับดวงตราและดาราเครื่องราชอิสริยาภรณที ่

           ที่ไดรับพระราชทานตามลําดับเกียรต ิ  
 
 
 
 
      
     1.  เสื้อขาว  กระโปรงดํา รองเทาหุมสนดํา 
     2.  กระดุมกลมรูปครุฑ 
     3.  ติดเครื่องหมายสังกัดที่คอเสื้อทั้งสองขาง 
     4.  สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงสุด  

     หรือตามที่ระบุ   
5.  ประดับดวงตราและดาราเครื่องราชอิสริยาภรณที ่
      ไดรับพระราชทานตามลําดับเกยีรติ 

 
 

  การแตงกายครึ่งยศ  (เสื้อขาว  กางเกงหรือกระโปรงสีดํา) 

(1) ผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพาย จะแตงกายเชนเดียวกับ 
เต็มยศ โดยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงสุดที่ไดรับพระราชทาน  ใหประดับดาราชัน้สูงสดุท่ีได 
รับพระราชทานแตละตระกูล  แตไมตองสวมสายสะพาย 

(2) ผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันต่ํากวาสายสะพาย  จะแตงกาย 
เชนเดยีวกับเตม็ยศ โดยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงสุดที่ไดรับพระราชทาน 
ดังภาพตวัอยางตอไปนี ้
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1.  เสื้อขาว  กางเกงดํา  รองเทาหุมสนและถุงเทาดํา 
     2.  กระดุมกลมรูปครุฑ 
     3.  ติดเครื่องหมายสังกัดที่คอเสื้อทั้งสองขาง  

4.  ประดับดวงตราหรือดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ 
     ที่ไดรับพระราชทานเหมอืนแตงเต็มยศ   
5.  สวนผูไดรับพระราชทานชั้นสายสะพาย เม่ือประดับ 

          ดวงตราและดาราเครื่องราชอิสริยาภรณแลว ไมตอง
          สวมสายสะพาย  
 
 
 
      
     1.  เสื้อขาว  กระโปรงดํา รองเทาหุมสนดํา 
     2.  กระดุมกลมรูปครุฑ 
     3.  ติดเครื่องหมายสังกัดที่คอเสื้อทั้งสองขาง 

4.  ประดับดวงตราหรือดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ 
     ที่ไดรับพระราชทานเหมอืนแตงเต็มยศ   
5.  สวนผูไดรับพระราชทานชั้นสายสะพาย เม่ือประดับ 

          ดวงตราและดาราเครื่องราชอิสริยาภรณแลว ไมตอง
          สวมสายสะพาย  
 
 

  การแตงกายปกติขาว  (เสื้อขาว  กางเกงหรือกระโปรงสีขาว) 

(1) ใหประดับแพรแถบยอของเครื่องราชอิสริยาภรณตามชัน้ตราที่ไดรับพระราชทาน 
แตหากระบุใหแตงกายปกตขิาวประดับเหรียญใหประดบัเฉพาะเหรียญราชอิสริยาภรณที่อกเสื้อเบือ้งซาย 
โดยไมประดบัดาราหรือสายสะพาย 

(2) กรณีเปนงานศพซึ่งมีกําหนดการระบุใหแตงกายเต็มยศ หรือปกติขาวไวทุกข 
ใหสวมปลอกแขนสีดาที่แขนเสื้อขางซาย 
ดังภาพตวัอยางตอไปนี ้
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1.  เสื้อขาว  กางเกงขาว  รองเทาหุมสนและถุงเทาดํา 

     2.  กระดุมกลมรูปครุฑ 
     3.  ติดเครื่องหมายสังกัดที่คอเสื้อทั้งสองขาง  

4.  ประดับแพรแถบยอของเครื่องราชอิสริยาภรณและ 
     เหรียญราชอิสริยาภรณทีอ่กเสื้อเหนือกระเปาดานซาย  

      
 
     
 
 
  
     1.  เสื้อขาว  กระโปรงขาว รองเทาหุมสนดาํ (ไมสวมถุงนอง 
          สีเขมหรือสีดํา) 
     2.  กระดุมกลมรูปครุฑ 
     3.  ติดเครื่องหมายสังกัดที่คอเสื้อทั้งสองขาง 

4.  ประดับแพรแถบยอของเครื่องราชอิสริยาภรณและ 
     เหรียญราชอิสริยาภรณทีอ่กเสื้อดานซาย   
 

      

  การแตงกายชุดสากล  จะไมมีการประดบัเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือแพรแถบยอ 

ของเครื่องราชอิสริยาภรณเปนอันขาด  จะประดับไดเฉพาะเครื่องหมายดุมเสื้อเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ชั้นสงูสุดท่ีไดรับพระราชทานเพียงชั้นตราเดียว   หากไดรับพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณหลาย 
ตระกูล ใหเลือกประดับชั้นสงูสุดท่ีไดรับพระราชทานตระกูลใดตระกูลหนึ่งเพียงตระกูลเดียวในแตละ 
โอกาส  โดยใหประดับท่ีปกเสื้อสวนลางขางซายของเสื้อตัวนอก 

  การแตงกายชุดไทย  จะไมมีการประดบัเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือแพรแถบยอ 

ของเครื่องราชอิสริยาภรณเปนอันขาด  จะประดับไดเฉพาะเครื่องหมายดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ช้ันสูงสุดที่ไดรับพระราชทานเพียงชัน้ตราเดียว  เชนเดียวกับการแตงกายชุดสากล  โดยใหประดับดังนี้ 
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   บุรุษ   ใหประดับบริเวณหนาอกบนปากกระเปาเสื้อเบื้องซายใกลแนวรังดุม 
และประดับไดเฉพาะกับชุดไทยสีพื้น 
   สตรี  ใหประดับที่อกเสื้อเบือ้งซาย  และประดับไดเฉพาะกับชุดไทยเรอืนตน 
ชุดไทยจิตรลดา  ชุดไทยอมรนิทร  และชุดไทยบรมพิมาน  
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  การแตงกายสําหรับขาราชการพลเรือนนอกประจําการ 
   ในโอกาสที่จะตองเขาเฝาฯ  หรือแตงกายดวยเครื่องแบบพิธีการประดบั 
เครื่องราชอิสริยาภรณตามหมายกําหนดการหรือกําหนดนัดหมายของทางราชการ  ขาราชการนอก 
ประจําการ  เชน  ขาราชการที่เกษยีณอายุแลว  หรือผูที่ลาออกจากราชการแลว  หรือผูที่เคยดํารง 
ตําแหนงทางการเมือง เชน อดีตรัฐมนตรี   สามารถแตงเครื่องแบบและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณได
เชนเดยีวกับขาราชการประจาํการ  เวนแตใหติดเครื่องหมายแสดงสังกดัเดิมที่ปกคอเสือ้ดานหนาขางซายและ
เครื่องหมายอกัษร  นก  (อานวา นอ – กอ)  ยอมาจากคําวา “นอกราชการ”  ทําดวยโลหะโปรงสีทองไมมีขอบ 
สูง  2 เซนติเมตร ที่ปกคอเสื้อดานหนาขางขวา 
 

การเก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ  : 

  เครื่องราชอิสริยาภรณไทยเปนศิลปวัตถุ  เปนมรดกทางวฒันธรรมแสดงความเปน
เอกลักษณของชาติไทยมาแตโบราณ  พระมหากษัตริยทรงสรางขึ้นพระราชทานใหประดับเปนเกียรติยศแกผู
มีความชอบในทางราชการและสวนพระองค  เปนเครื่องหมายแสดงความชอบของผูประกอบ 
คุณงามความด ี  
  เครื่องราชอิสริยาภรณยอมมกีารเสื่อมสภาพชํารุดเสียหายไดตามธรรมชาติ หรือจาก 
การใชงาน  การเสื่อมสภาพจากสาเหตุตาง ๆ ยอมจะปองกันไดดวยการดูแลเก็บรักษาไวในสถานภาพ 
ที่เหมาะสม การระมัดระวังในการประดับไปในงานตาง ๆ  เครื่องราชอิสริยาภรณกจ็ะคงสภาพเดิม 
ไดนานเทานาน  การจะยืดอายุการใชงานไดโดยไมตองจายคาบํารุงรักษาเพิ่ม และจะเปนการชวยกนั 
รักษาเครื่องประดับเกยีรติยศอันเปนมงคลและสูงคาของชาติใหคงสภาพดีพรอมที่จะใชประดับไดตลอดเวลา   
ทั้งจะเปนการชวยลดงบประมาณคาใชจายในสวนนี้ของทางราชการไดดวย 

การเสื่อมสภาพของเครื่องราชอิสริยาภรณ    : 

การเสื่อมสภาพของเครื่องราชอิสริยาภรณเกิดไดจากสาเหตุหลายประการ  เชน 
1. การขาดความระมัดระวังในการจับตอง  การเก็บรักษา  การใชประดับ ยอมจะ 

เกิดการเสื่อมสภาพไดโดยรูเทาไมถึงการณ 
2. การเก็บไวในสถานที่สภาพสิ่งแวดลอมไมดี  อากาศไมดี  มีแกสเสียชนิดตาง ๆ 

ความรอนสูง  ความชื้นมาก  แสงแดดสอง  อุณหภูมิไมคงที่ 
3. การมีสัตวแมลงตาง ๆ เขาไปทําความสกปรก  ทําลายผาแพรแถบได  เชน 

ตัวสามงามกินผา  มด  แมลงสาป  ปลวก  แมลงปกแข็ง 
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4. การเกิดเชื้อจุลทรียและเชื้อรา  ความชื้นจะทําใหเกิดกลิ่นและกาซ  เมื่อกาซ 
กระทบกับอากาศจะเปลี่ยนเปนกรด  กาซเหลานี้จะทําปฏิกิริยากับโลหะวัตถุที่ใชทาํเครื่องราช 
อิสริยาภรณ ทาํใหเสื่อมสภาพบนเนื้อวัตถุ 

วิธีการเก็บรกัษาเครื่องราชอิสริยาภรณ   

1. เครื่องราชอิสริยาภรณเปนของสูง ควรเก็บรักษาในที่สูงเหมาะสมควรแกการเคารพ 
บูชา  เปนการแสดงความจงรักภักดี และนอมรําลึกในพระมหากรณุาธคิุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั         
ผูพระราชทาน จะเปนมงคลสูงสุดกอใหเกดิความสุขความเจริญแกตนเองและครอบครัว 

2. ควรเก็บในที่ปลอดภัย  ปองกนัการสูญหาย 
3. ภายหลังการใชประดับแตละครั้ง ควรใชผาสะอาด นุม ทาํความสะอาดเบา ๆ แลว 

หอดวยกระดาษแกวไวใหมดิชิด นําใสกลองปดฝาใหสนิท ปองกันฝุนละอองและไมใหกระทบกบัอากาศ 
4. ไมควรเก็บในสถานที่ที่มีแดดสองตลอดเวลา หรือมีแสงไฟรอนแรงและ ตองไม 

อับชื้น  ปกติมกัจะเก็บไวในอุณหภูมิหอง แตถาเปนหองปรับอากาศไดจะดีที่สุด 
5. ดวงตรา ดารา และเหรยีญราชอิสริยาภรณ อาจเสื่อมสภาพไดจากความไมบริสุทธิ์ 

ของอากาศ ฝุนละออง กาซเสียชนิดตาง ๆ    ถาเก็บไวในตูนิรภัย  หรือตูเหล็ก  ควรหอใหมิดชดิตามขอ 3 
เพราะสีที่ใชพนหรือทาตูเหล็กจะทําปฏิกิริยากับโลหะเงนิจะทําใหเงินดาํ 

6. ไมควรใชสารกันแมลชนดิตาง ๆ เนื่องจากเมื่อสารระเหยออกมาจะทําปฏิกิริยา 
กับโลหะเงินและสวนที่เปนกะไหลทองในเครื่องหมายแพรปกดิน้เงิน ดิ้นทอง ทําใหเปลี่ยนเปนสีดําได 

7. สายสะพายและแพรแถบทอดวยดายและใยไหม ควรเกบ็ในที่ไมรอนไมอับชื้น  
เพราะความรอนและความชืน้จะทําใหเนื้อผายึดขยายและหดตวัอยูตอลดเวลาจะทําใหเนื้อผาแหงแข็งกรอบ  
ถามีความชื้นทําใหเนื้อผายุยเปอย อาจเกดิเชื้อราและรอยดาง อายกุารใชงานจะสั้น 

8. แสงสวางเปนอันตรายตอสีของผาสายสะพายและแพรแถบ  แสงจะทําใหสีของผา 
ซีดเร็ว  ควรเกบ็ในตูทึบแสง ในหองปรับอากาศไดก็จะด ี

9. ผาสายสะพายควรเก็บโดยวธีิมวนเปนวงกลมผาจะไดไมยับ  หรือเก็บโดยวิธีวาง 
ไวตามยาว  การเก็บโดยวิธีพบัซอนกันจะทาํใหเกิดรอยพบั จะเกิดรอยดางสีซีดตามแนวของรอบพับนั้น 

10. เมื่อเก็บไวโดยมิไดนํามาประดับเปนเวลานาน ควรตรวจสอบบางเปนครั้งคราว 

ขอควรระวังในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ   

  1.  กอนจับตองเครื่องราชอิสริยาภรณตองแนใจวามือสะอาด 
  2.  หลีกเลี่ยงการจับตองตัวเหรียญโดยตรง เพราะนิว้มือมคีราบเหงื่อจะทําใหเปน 
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รอยดาง เกดิคราบสกปรกในเวลาตอมา 
3. การจับตองเหรียญ ดวงตรา ดารา ควรจับทีข่อบนอกของเหรียญใหกระชับและ 

มั่นคงปองกันการตกหลน โดยใชนิ้วหัวแมมือ นิ้วช้ี นิว้กลางและนิว้นางประคอง  หรือจะจับที่บริเวณ 
หูหอยของแพรแถบเหรียญกไ็ด  ถาเปนดวงตรา ดวงดารา ควรจับที่ขอบนอกดังกลาวแลวยกขึน้วาง 
บนฝามืออีกขางหนึ่งปองกนัการพลัดหลน 

4. ถาเปนไปไดควรสวมถุงมอืเพื่อปองกันคราบเหงื่อที่จะทาํใหเกิดรอยคราบสกปรก 
5. ระวังการกระทบกระแทกกบัของแข็งหรือตกหลน จะทําใหสวนที่ลงยากะเทาะ 

เหรียญจะบุบ ชํารุด 
6. ขณะสวมสายสะพายควรระมัดระวังการนัง่ การยืน เพราะดวงตรา ดวงหอยสาย 

สะพายจะกระทบกระแทกกบัของแข็ง หรือเกี่ยวกับสิ่งของขางเคียง 
7. ควรแนใจวาสปริงขอเกี่ยวดวงตรายังแข็งแรงดี จะไดไมเกิดปญหาขณะใชประดับ 
8. เมื่อสอดกานเสียบของดวงดาราเขากับตัวหนอนแลว ควรตรวจดวูาไดสอด 

สวนปลายของกานเสียบเขา “ขอเกี่ยว” ใหมั่นคงดีแลว 
9. เครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพาย ควรเย็บตรึงดวงตราหอยสายสะพายเพื่อ 

ปองกันการชํารุดหรือตกสูญหาย 
10. สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ ควรปรับความยาวใหไดพอเหมาะกบั 

ความสูงของแตละบุคคล 

วิธีการทําความสะอาดเครื่องราชอิสรยิาภรณ   

  โดยปกติถาไดเก็บรักษาอยางถูกวิธีแลว ดวงตรา ดารา และเหรยีญตาง ๆ จะคงสภาพเดมิ 
อยูไดนาน  แตถาเกิดเปนรอยดางดําไมสวยนิยมใชผงขัดเงินกับแปรงขนออนนิ่ม ๆ   ไมควรใชผงขดัหรือ
ผงซักฟอกเพราะจะทําใหเปนรอยขีดขวนบนหนาเหรียญ  ผงขัดทองเหลืองไมควรใชเพราะจะทําใหลวดลาย
ลบเลือน  ไชยาไนดทําใหเงนิขาวดแีตละเกิดปฏิกิริยาแรงเกินไปและเปนอันตรายแกผูใช 
 

การคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  : 

การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณเปนหนาที่ของผูไดรับพระราชทานฯ ตองกระทํา 
โดยสวนราชการที่เกี่ยวของมีหนาที่ติดตามเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณนี้  ตามที่ไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิง่ชางเผือก พ.ศ.2484  มี  4  กรณี คือ 
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1.   คืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นรอง    เมื่อผูรับพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณไดรับพระราชทานชั้นสูงขึ้น  (เครื่องราชอิสริยาภรณชางเผอืก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณมงกุฎ
ไทย)  ผูรับพระราชทานตองสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันรอง  แตไมตองคืนประกาศนียบัตรกํากบั
เครื่องราชอิสริยาภรณช้ันที่สงคืน   หากไมสามารถสงคืนไดดวยประการใด ๆ จะตองชดใช 
ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับไปใหแกทางราชการตามราคาที่กําหนด 

2.   คืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณทุกชั้นท่ีไดรับ   เมื่อผูรับพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณถึงแกกรรม  ใหทายาทเปนผูสงคืน  (เครื่องราชอิสริยาภรณชางเผือก  หรือเครื่องราช 
อิสริยาภรณมงกุฎไทย)  คืนภายในกําหนด  30  วัน  แตไมตองคืนประกาศนียบัตรกํากบัเครื่องราช 
อิสริยาภรณช้ันที่สงคืน   หากไมสามารถสงคืนดวยประการใด ๆ  ทายาทจะตองรับผิดชอบชดใชราคา
เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับไปใหแกทางราชการตามราคาที่กําหนด 

3. คืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณเม่ือทรงพระกรุณาใหเรียกคืน 
ผูรับพระราชทานจะตองสงเครื่องราชอิสริยาภรณทุกชั้นที่เรียกคืนพรอมทั้งประกาศนียบัตรกํากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณดวย 

4. การสงคืนเปนเงินชดใชแทนเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไมสามารถสงคนืได  
ดวยกรณีใด ๆ  ใหสงเปนเงนิสด  หรือแคชเชียรเช็คของธนาคารในกรุงเทพมหานครเทานั้น  หรือ 
ตั๋วแลกเงนิสั่งจายในนาม “สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี”  โดยตรงที่สาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี  
หรือโดยผานตนสังกัด  ตามบัญชีราคาชดใชแทนเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไมสามารถสงคืนได ท่ีใชอยู 
ในปท่ีสงคืน   ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2533  กําหนดใหมีการปรับราคาทุก 3 ป  
โดยเริ่มตั่งแตปงบประมาณ 2533 เปนตนมา   ในปจจุบนันี้สํานักนากยรัฐมนตรีไดมีประกาศปรบัปรุง
ราคาชดใชแทนเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไมสามารถสงคืนตามกฎหมาย ประจําปงบประมาณ 2548 – 2550   


