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จากที่ได้ เคยอธิบายไว้ ในบทความก่อนๆ ว่าการบําเพ็ญบารมีในโลกของเรานันมี
้ 2 สาย
หลัก คือ (1) สายธรรม และ (2) สายจักรฯ ผู้รจนาได้ อธิบายถึงการบําเพ็ญบารมี หรื อการ
ทํางาน รวมทังประเภทของพระองค์
้
ธรรม และพระจักรฯ อย่างคร่าวๆ ไว้ ในบทความของเว็บ
ไซท์ www.meditation101.org สําหรับบทความนี ้เราจะกล่าวถึงเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ (Royal
Decoration) ซึง่ ส่งผลต่อ “กําลังพระจักรพรรดิ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “วิชชา” หรื อภายในโลก
แห่งญาณอันเป็ นทิพย์
หากถามว่า เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ ที่สร้ างขึ ้นจากโลหะ ตกแต่งให้ ดสู วยงามลํ ้าค่า จะมี
ผลต่อวิชชาได้ อย่างไร? จะไม่เป็ นการ “ยึดติด” กับโลกแห่งวัตถุ และโลกธรรม คือ มีลาภ เสื่อม
ลาภ มียศ เสื่อมยศ สุข ทุกข์ นินทา และสรรเสริญ มิใช่หรื อ? ผู้แต่งขอเท้ าความไปถึงจุดกําเนิด
แห่งความศักดิ์สทิ ธิ์ใน “วิชชา” ของเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ นัน่ ก็คือ “กําลังจากผู้เลี ้ยงผู้รักษา”
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ในภาษาวิชชา หรื อภาษาบ้ านๆ ว่า “เทวดาประจําเมือง” เพราะเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ (ประเทศ
ที่ยงั คงมีระบอบกษัตริย์) และดาราอิสริยาภรณ์ (ประเทศที่ปกครองโดยระบอบอื่นๆ) ล้ วน
ก่อกําเนิดขึ ้นในโลกทิพย์ ก่อนที่จะเกิดมีขึ ้นในโลกมนุษย์ ซึง่ ภาษาวิชชาท่านเรี ยกว่า “ของ
ละเอียดเกิดขึ ้นก่อนของหยาบ”
กล่าวคือ เมื่อประชาชนของแผ่นดินรวมตัวกันขึ ้นแล้ วก่อร่างสร้ างตัวเป็ นชุมชน เป็ น
เมือง หรื อประเทศชาติ ที่มีระบบระเบียบในการปกครอง ไม่วา่ จะด้ วยความสามัคคีปรองดอง,
การสู้รบ, หรื อเจรจาต่อรองอย่างสันติวธิ ี ก็ตาม ประเทศนันๆ
้ จะมี “ผู้เลี ้ยงผู้รักษา” หรื อ “เทวดา
ประจําเมือง” คอยดูแลช่วยเหลือ ซึง่ ในเมืองไทยของเราเรี ยกท่านว่า “พระเสื ้อเมือง” คือเทวดา
ประจําเมืองที่เคยเป็ น “บรรพบุรุษ” ของแผ่นดินที่มีกําลังมาก อย่างเช่นหัวหน้ าชนเผ่า, เจ้ าเมือง
, เจ้ าแคว้ น, เจ้ านาง, พ่อขุนฯ, วีรบุรุษ, วีรสตรี , หรื อมุขอํามาตย์ราชมนตรี ผ้ เู ป็ นใหญ่ มีบทบาท
สําคัญต่อชีวติ ความเป็ นอยู่ของประชาชนในพื ้นที่
เราสามารถจัดหมวดหมู่การทําหน้ าที่ของเทวดาผู้เลี ้ยงเข้ ากับรัตนะ 7 คือ (1) จักรแก้ ว
คืออํานาจการบริหารงานราชการแผ่นดิน ควบคุม และปกครอง (2) ดวงแก้ ว คือความรู้
เทคโนโลยี และวิทยาการ (3) ขุนพลแก้ ว คือกําลังทรัพยากรบุคคล ทังฝ่
้ ายทหาร และพลเรื อน
(4) ขุนคลังแก้ วคือเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดี ทรัพย์สนิ สิง่ มีค่าต่างๆ การซื ้อขาย หมุนเวียน
แลกเปลี่ยนทรัพยากร (5) นายแก้ ว/นางแก้ ว คือความสวยงาม ความบันเทิง ความเพลิดเพลิน
ใจ มีศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดงเป็ นต้ น (6) ช้ างแก้ ว คือ ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่อํานวยการ
ดูแล และช่วยเหลือ มีโรงพยาบาล โรงแรม ร้ านอาหาร งานภาคบริการต่างๆ และ (7) ม้ าแก้ ว
คือระบบการคมนาคมสัญจร ขนส่ง ถนนหนทาง และยวดยานพาหนะ
ด้ วยอํานาจแห่งผู้เลี ้ยงผู้รักษาหรื อเทวดาประจําเมืองนี ้เอง
ที่มีอทิ ธิพลต่อความ
เจริญก้ าวหน้ า ความคงอยู่ หรื อความเสื่อมถอย ของประเทศชาติ อยู่ที่ประมาณ 40 - 45% ของ
โลกภายนอก (ส่วนหยาบ) ส่วนที่เหลือจะเป็ นปั จจัยส่งผลจากอื่นๆ เช่นพระบุญญาธิการ,
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางานของ พระมหากษัตริย์ อํามาตย์ เสนาบดี
ผู้ปกครองอย่าง ประธานาธิบดี, นายกรัฐมนตรี , ข้ าราชการการเมือง, ข้ าราชการประจํา,
รวมถึงพ่อค้ าแม่ค้า มหาเศรษฐี ประจําเมือง คณาจารย์ใหญ่คือนักปราชญ์ผ้ นู ําทางความคิด
ของสังคมและประเทศ รวมถึงสมณะพราหมณ์ผ้ ทู รงศีล
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โดยผู้เลี ้ยงผู้รักษาหรื อเทวดาประจําเมืองจะทําหน้ าที่ “ส่งฤทธิ์” จากโลกทิพย์ เพื่อกํากับ
การให้ ประเทศชาติเป็ นไปตามการควบคุมตามอัธยาศัยของเทวดาประจําเมือง
โดยได้ รับ
อิทธิพลจาก “ภพผู้เลี ้ยง” คอยจูงใจ ส่งผลต่อระบอบการปกครองของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศที่ยงั คงมีสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึง “ความแข็งแกร่ง” ของผู้
เลี ้ยงผู้รักษา หรื อเทวดาประจําเมือง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นอดีตสมาชิกสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่
สามารถรักษาเอกราชของประเทศ และสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้ ได้ โดยสิง่ ที่เทวดาประจํา
เมืองได้ เป็ นการตอบแทน ก็คือเกียรติภมู ิและความนับหน้ าถือตา ซึง่ เป็ นความภาคภูมิใจของผู้
ที่ทํางานแบบ “อุทิศตน” ให้ กบั ส่วนรวม โดย “ฤทธิ์” ของเทวดาประจําเมือง จะถูกส่งลงมาเป็ น
ชันๆ
้ จากภพทิพย์ภายในเรื่ อยมา ถึงภพทิพย์ภายนอก โดยมีต้นแหล่งคือภพผู้ปกครอง ซึง่ มีทงั ้
ฝ่ ายพระ (เมืองนิพพาน) และฝ่ ายมาร (มารโลก) ที่มีพระพุทธเจ้ าฝ่ ายพระ และพระพุทธเจ้ ามาร
คอยทําหน้ าที่ปรุงฤทธิ์หล่อเลี ้ยงด้ วยสมาบัติของตน
ยิ่งเทวดาประจําเมืองออกฤทธิ์หล่อเลี ้ยงประเทศชาติมากเท่าไร ภพทิพย์ก็จะส่งกําลังมา
หนุนกําลังมากขึ ้นเรื่ อยๆ อุปมาเหมือนคนออกกําลังกายเล่นฟิ ตเนส ที่ยิ่งออกแรง ก็ยิ่งแข็งแรง
มีพละกําลังมากขึ ้น จากการออกกําลังกายนัน้ แต่บางครัง้ เทวดาประจําเมือง ก็แบ่งกันเป็ น
ฝั กฝ่ าย และเล่นการเมืองในภพทิพย์ต่อกันและกัน อาจถึงขันขั
้ ดแย้ ง ลุกลามเป็ นการแบ่งแยก
การปกครอง และแบ่งแยกดินแดน ส่งผลให้ เกิดความบาดหมางของประเทศชาติในเมืองมนุษย์
โดยตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั คือ เมื่อเทวดาประจําเมืองที่มาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้ องแบ่ง
บทบาทหน้ าที่กบั เทวดาประจําเมืองที่มาจากข้ าราชการการเมือง
อย่างประธานาธิบดี,
นายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรี , ความไม่ลงรอยกันจึงเกิดขึ ้น หรื อเหมือนอย่างเทวดาประจําเมืองที่
เป็ นชาวต่างศาสนิก แตกแยกกันอยู่ในภพทิพย์ และแย่งกันปกครอง ส่งผลให้ เกิดสงคราม
แบ่งแยกดินแดนในเมืองมนุษย์เหมือนที่ฉนวนการ์ ซาร์
ด้ วยอํานาจของผู้เลี ้ยงผู้รักษาและเทวดาประจําเมืองนี ้เอง
ที่ทําให้ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสถาบันการปกครองในระบอบต่างๆ ของชาติ “เรื องอํานาจ” หรื อ “ซบเซา”
โดยสะท้ อนออกมาให้ เห็นเป็ น “ความนิยม ความนับถือ และบทบาทอันสําคัญมากหรื อน้ อย”
ของสถาบันนันๆ
้ ที่มีต่อสังคมชาติ อย่างไรก็ตาม อํานาจเหล่านี ้มีความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงถึงกัน
และกันกับ “เครื่ องราชอิสริยาภรณ์” และ “ดาราอิสริยาภรณ์” ซึ่งถูกสร้ างและกําหนด
ความสําคัญโดยสถาบันการปกครองของแต่ละประเทศ เพราะ “พลังทิพย์” จากภพผู้เลี ้ยงฯ ทัง้
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ชันนอก
้
และชันในลึ
้ กๆ เข้ าไปนัน้ หล่อเลี ้ยงทังสถาบั
้
นการปกครอง อย่างสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และ
สิง่ ต่างๆ
ที่เนื่องด้ วยสถาบันพระมหากษัตริย์
รวมถึง
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ให้ มีความ
“ศักดิ์สทิ ธิ์”
เพราะถ้ าหากปราศจากความศักดิ์สทิ ธิ์
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ นันก็
้ จะ “ไม่ได้ รับการให้ ความสําคัญ”
โดยนัยนี ้ ผู้ทรงวิชชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัง้ “พระองค์ธรรม” และ “พระจักรฯ” พร้ อมทัง้
“พระรัตนะบุคคล” ที่ได้ รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์จากพระมหากษัตริย์ในแต่ละ
ราชอาณาจักร หรื อผู้นําประเทศ จะมีกําลังอันเป็ นทิพย์เสริมเพิ่มเติมในวิชชา ซึง่ เป็ นกําลังที่ถกู
ประชุมขึ ้นมาจากในภพผู้เลี ้ยง โดยเมื่อนํา “ส่วนละเอียด” ของเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ มาสวมใส่
“กายในวิชชา” อย่างกายพระจักรพรรดิ หรื อพระธรรมกาย ก็จะทําให้ เกิดมี “เครื่ องทรง หรื อ
เครื่ องประดับ” เพิ่มขึ ้นมา และมีฤทธานุภาพ และอํานาจในวิชชาเกิดขึ ้น แต่จะเป็ นการ
สิ ้นเปลืองพลังจากภพทิพย์บ้าง ซึง่ ผู้เลี ้ยงอาจกําหนดขอบเขตจํากัดของพลังทิพย์ที่จะส่งเลี ้ยง
เครื่ องราชฯ แต่ละดวง นอกจากกําลังในวิชชาจากภพทิพย์แล้ ว ก็ยงั มี “กายสิทธิ์” ที่คอยรักษา
ประจําเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ รวมถึง “เทวดานางฟ้าผู้รักษาเครื่ องราชอิสริยาภรณ์” ซึง่ ปกติแล้ ว
พระมหากษัตริย์ หรื อผู้ปกครองประเทศ ซึง่ เป็ นผู้สถาปนาเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ หรื อดารา
อิสริยาภรณ์ ชันนั
้ นๆ
้ จะเป็ นผู้มอบหมายเทวดานางฟ้าบริวารของตน ให้ มาคุ้มครองรักษาผู้ที่
ได้ รับเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ (ถ้ ามี) แต่ก็ไม่เสมอไป
สําหรับราชอาณาจักรไทยนัน้ เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ที่สําคัญมีอยู่โดยหลักที่ 36 ชัน้ โดย
ที่พระองค์ธรรม, พระจักรฯ, และพระรัตนะบุคคลที่ได้ รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ที่
ตรงกันกับสายงานของตน
ก็จะมีกําลังในวิชชาเด่นขึ ้นเฉพาะด้ านเป็ นพิเศษ
(แต่ไม่ได้
หมายความว่า พระองค์ธรรม, พระจักรฯ และพระรัตนบุคคล จะไม่สามารถรับ
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ที่นอกเหนือจากประเภทของตน)
โดยเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ของ
ราชอาณาจักรไทย ที่ “ตรงประเภท” กับพระจักรฯ และพระรัตนบุคคล พอจะระบุได้ โดยคร่าว
ดังนี ้
1. พระจักรฯ / จักรแก้ ว = ชันจั
้ กรี บรมราชวงศ์ / ชันมงกุ
้ ฎไทย
2. พระมณี = ชันดารานพรั
้
ตน์ราชวราภรณ์
3. พระปรินายก หรื อขุนพลแก้ ว = รามาธิบดีชนที
ั ้ ่ 2 (มหาโยธิน)
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4. พระคหปติรัตนะ หรื อขุนคลังแก้ ว = ชันดิ
้ เรกคุณาภรณ์
5. พระสุขรัตนะ หรื อ นาย/นางแก้ ว = ชันจุ
้ ลจอมเกล้ า
6. พระคชารัตนะ หรื อ ช้ างแก้ ว = ชันช้
้ างเผือก
7. พระอาชารัตนะ หรื อ ม้ าแก้ ว = รามาธิบดี ชันที
้ ่ 4 (อัศวิน)
โดยปกติแล้ ว เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ หรื อดาราอิสริยาภรณ์ จะอยู่ในรูปของ “ดวงดาว”
หรื อ “ดารา” ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์แห่งความโดดเด่นเจิดจรัส แต่ก็ยงั มีเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ใน
บางประเทศซึง่ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ “สุริยะ” หรื อ “พระอาทิตย์” รวมถึง “จันทระ” หรื อ “พระจันทร์ ”
เป็ นเหตุให้ ผ้ ไู ด้ รับพระราชทาน มีกําลังในวิชชามากน้ อยต่างกันไป ตามแต่ “ภพหล่อเลี ้ยง
ประจําดารา / จันทรา / สุริยะ” นันๆ
้ (เครื่ องราชอิสริยาภรณ์แต่ละประเภทมีกําลังไม่เท่ากัน แต่
ถ้ ายิ่งมีกําลังมาก
ก็จะเปลืองกําลังจากภพผู้เลี ้ยงมาก)
ส่วนเครื่ องราชที่เป็ นดวงตรา
พระมหากษัตริย์ อย่างชันดาราจุ
้
ลจอมเกล้ า ก็จะมีคณะของพระมหากษัตริย์พระองค์นนๆ
ั ้ เป็ น
ผู้หล่อเลี ้ยงรักษา และเมื่อกําลังจากภพผู้เลี ้ยงเครื่ องราชฯ หมดลง เครื่ องราชฯ ชันนั
้ นๆ
้ ก็จะเป็ น
อันพ้ นสมัยไป ยกตัวอย่างเช่นเครื่ องราชฯชัน้ “รามาธิบดี” และ “รามกีรติ” ซึง่ ไม่มีใครในยุคสมัย
ภายหลังได้ รับพระราชทานอีก
บางท่านอาจสงสัยว่า ในเมื่อการนําส่วนละเอียดของเครื่ องราชฯ มาสวมใส่กายในวิชชา
จะทําให้ เครื่ องราชฯ หมดเปลืองกําลังจากภพผู้เลี ้ยงอันเป็ นทิพย์ แล้ วการครอบครองเครื่ องราช
ฯ จะมีประโยชน์อะไร? ซึง่ การที่จะตอบคําถามนี ้ ผู้รจนาขอกล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของเครื่ อง
ราชฯ คือ “เกียรติภมู ิ” สําหรับผู้ได้ รับพระราชทาน และในเมืองมนุษย์ก็สวมใส่เครื่ องราชฯกัน
เฉพาะในงานรัฐพิธี ฉันใดก็ฉนั นัน้ ผู้ทรงวิชชาสามารถนําส่วนละเอียดของเครื่ องราชฯ มาใส่ชวั่
ครู่ชวั่ คราวในงานประชุมวิชชา หรื อประชุมกับเทวดาได้ และในหมู่ผ้ ทู รงวิชชาด้ วยกัน เมื่อมีผ้ ใู ด
“ประดับดาราอิสริยาภรณ์” ชันสู
้ งกว่าอยู่ในวิชชา ผู้ทรงวิชชาทัว่ ไปท่านอื่นๆ ก็มกั จะต้ อง “ค้ อม
คํานับ” เพื่อเป็ นการให้ เกียรติกนั ยกเว้ นผู้ทรงวิชชาแก่กล้ า ที่มีวชิ ชาศักดิ์มาก ก็อาจจะไม่ต้อง
คํานับ ซึง่ บางครัง้ การคํานับก็เป็ นเรื่ องใหญ่สําหรับผู้ทรงวิชชา เพราะการประชุมวิชชาบางงาน
มีผ้ รู ่วมงานมาก กว่าจะจบงานก็คํานับจนเหนื่อยเมื่อยในญาณไปตามๆกัน
เคล็ดลับองค์ความรู้พิเศษสําหรับสําหรับบทความนี ้ก็คือ ผู้ทรงวิชชาที่ได้ รับพระราชทาน
เครื่ องราชฯ สามารถ “ล็อค” เครื่ องราชฯ ของตนเอาไว้ ในวิชชาได้ เพื่อให้ เป็ น “บารมีศกั ดิ์” ติด
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ตัวไปในภพชาติเบื ้องหน้ า หมายความว่า เมื่อล็อคเครื่ องราชฯในวิชชาแล้ ว เมื่อเกิดใหม่ในภพ
ชาติเบื ้องหน้ า ก็จะมีเครื่ องราชฯของละเอียดติดตัวไป ส่งผลให้ เกิดภพใหม่คราใด ก็มกั จะมีสทิ ธิ์
ได้ รับเกียรติยศคล้ ายๆ ชาติก่อน โดยอาจอยู่ในรูปแบบของเครื่ องราชฯ หรื ออื่นๆ ตามแต่ที่มีใน
ยุคสมัยนันๆ
้ โดยอาจจะ “หย่อน” กว่าของเดิมบ้ าง แต่สามารถ “ต่อยอด” จากของเดิมนันได้
้
แต่การจะทําเช่นนี ้ ก็อาจจําเป็ นต้ องต่อรองแลกเปลี่ยนกับ “ภพเจ้ าของ” เครื่ องราชฯ ที่ต้องการ
จะล็อคไว้ ในวิชชา ซึง่ อาจต้ องแลกเปลี่ยนเป็ นบุญธาตุ หรื ออื่นๆ แต่การล็อคยศศักดิจ์ ากเครื่ อง
ราชฯ และพัดยศ หรื อสิง่ อื่นๆ ในทํานองเดียวกันนี ้นัน้ มักนิยมทํากันตอนบันปลายของชี
้
วติ
เพราะเมื่อล็อคแล้ ว อาจมีผลให้ เครื่ องราชฯของหยาบนัน้ “หมดฤทธิ์” ลง มีผลถึงส่วนหยาบคือ
อาจทําให้ เกิดการ “ริบคืน” หรื อมีเหตุอนั จะต้ องสูญเสียเครื่ องราชฯ และยศศักดิ์นนไป
ั ้ เพราะ
ส่วนละเอียดนันหมดไปก่
้
อนแล้ ว
องค์ความรู้เรื่ อง เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ กับกําลังพระจักรพรรดินี ้ มิใช่พระธรรมคําสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าที่เปรี ยบได้ กบั “ใบไม้ ในกํามือ” แต่เป็ นประดุจ “ใบไม้ ในป่ าประดู่
ลาย” ที่พระพุทธเจ้ ามิได้ ทรงสอน อย่างไรก็ตาม ผู้รจนาได้ นํามาถ่ายทอดเพื่อเป็ น “ศึกษา
บันเทิง” (Edutainment) ซึง่ ท่านที่มีเครื่ องราชอิสริยาภรณ์อยู่แล้ ว และอาจมองไม่เห็นถึง
ความสําคัญของสิง่ ที่ตนมี ก็อาจจะได้ ประโยชน์มาก ส่วนท่านที่ยงั ไม่มี และพอจะมีหนทาง
ได้ รบั พระราชทานมา แลกกับการทําประโยชน์ประการใดประการหนึ่ง ก็จะเป็ นเรื่ องที่น่ายินดี
ทังนี
้ ้ผู้รจนาบทความนี ้ได้ นําความรู้มาเผยแพร่โดยไม่ม่งุ หวังทรัพย์สนิ ใดๆ ตอบแทน เป็ นการ
เผยแพร่เป็ นวิทยาทาน
หากมีข้อผิดพลาดแต่ประการใด
ผู้รจนาขอน้ อมรับไว้ ด้วยดี
ขอขอบพระคุณครับฯ อนึ่ง ถ้ าหากท่านมีข้อสงสัยแต่ประการใด กรุณาติดต่อสอบถามครูวชิ ชา
ได้ ที่ www.watluangphorsodh.org
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List of the 36 Major Orders of Royal Thai Decoration
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์ ของราชอาณาจักรไทย โดยหลักมี 36 ประเภท
ตามลําดับศักดิ์ มีดังนี ้
1.Order of the Rajamitrabhorn (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็ นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ (ร.ม.ภ.)
2.Order of the Royal House of Chakri (Thailand)
เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติคณ
ุ รุ่งเรื องยิ่งมหาจักรี บรมราชวงศ์ (ม.จ.ก.)
3.Order of the Nine Gems
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็ นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (น.ร.)
4.Order of Chula Chom Klao - Special Class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้ า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้ าวิเศษ (ป.จ.ว.)
5.Ratana Varabhorn Order of Merit
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ (ร.ว.)
6.Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้ า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้ า (ป.จ.)
7.Order of Rama 1st Class
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีศกั ดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 (เสนางคะบดี) (ส.ร.)
8.Order of the White Elephant - Special Class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็ นที่เชิดชูยิ่งช้ างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.
ป.ช.)
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9.Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

(ม.ว.ม.)

10.Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็ นที่เชิดชูยิ่งช้ างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
11.Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
12.Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์
(ป.ภ.)
13.Order of Chula Chom Klao - 2nd Class upper (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้ า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้ าวิเศษ (ท.จ.ว.)
14.Order of Rama 2nd Class
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีศกั ดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 (มหาโยธิน) (ม.ร.)
15.Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็ นที่เชิดชูยิ่งช้ างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
16.Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
17. Order of the Direkgunabhorn 2nd class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์
(ท.ภ.)
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18. Order of Chula Chom Klao - 2nd Class lower (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้ า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้ า (ท.จ.)
19.Order of Rama 3rd Class
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีศกั ดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 3 (โยธิน) (ย.ร.)
20.Vallabhabhorn Order
เครื่องราชอิสริยาภรณ์วลั ลภาภรณ์ (ว.ภ.)
21.Order of Chula Chom Klao - 3rd Class upper (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้ า ชั้นตติยจุลจอมเกล้ าวิเศษ (ต.จ.ว.)
22.Order of Rama 4th Class
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีศกั ดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 4 (อัศวิน) (อ.ร.)
23.Order of the White Elephant - 3rd Class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็ นที่เชิดชูยิ่งช้ างเผือก ชั้นตริ ตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
24.Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริ ตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
25.Order of the Direkgunabhorn 3rd class (Thailand)
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์
(ต.ภ.)
26.Order of Ramkeerati (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็ นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ 27.Order of Chula Chom Klao - 3rd Class lower (Thailand)
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้ า ชั้นตติยจุลจอมเกล้ า (ต.จ.)
28.Order of the White Elephant - 4th Class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็ นที่เชิดชูยิ่งช้ างเผือก ชั้นจัตรุ ถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
29.Order of the Crown of Thailand - 4th Class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตรุ ถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
30.Order of the Direkgunabhorn 4th class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์
(จ.ภ.)
31.Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้ า ชั้นตติยานุจลุ จอมเกล้ า (ต.อ.จ.)
32.Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้ า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้ า (จ.จ.)
33.Order of the White Elephant - 5th Class (Thailand)
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็ นที่เชิดชูยิ่งช้ างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
34.Order of the Crown of Thailand - 5th Class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
35.Order of the Direkgunabhorn 5th class (Thailand)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็ นที่สรรเสริ ญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
(บ.ภ.)
36. Vajira Mala Order ribbon.png
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา (ว.ม.ล.)
ที่มาของรายการ:
https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ไทย
หมายเหตุ: ท่านที่ต้องการบริจาคเป็นสาธารณกุศล โดยมีสิทธิ์ยื่นเรื่ องขอรับ
พระราชทานเครื่องราชฯ สามารถติดต่อได้ ที่ "ศิริราชมูลนิธิ" ตามเว็บลิงค์ด้านล่างนี ้
โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ จากภาพด้ านบนของหน้ าเว็บนี ้
http://www.si.mahidol.ac.th/office_m/foundation/join/benefit.html

* ทางเว็บไซท์ www.meditation101.org มิได้ มีสว่ นได้ ผลประโยชน์จากยอดบริ จาค
ของท่าน
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