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คํานํา 

 
 สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเปนเสนาบดีส่ีกระทรวง นักการทหาร ผูนําทาง
การทหารที่สําคัญ   นักการโยธาผูวางรากฐานกิจการรถไฟ   นักการเงินการคลัง  นักปราชญทาง
วัฒนธรรม   ระเบียบ   ประเพณี  อภิรัฐมนตรีที่ปรึกษาสูงสุด   ผู สําเ ร็จราชการแทนพระองค  
พระมหากษัตริย   รัฐบุรุษผูทรงปรีชาชาญ  ผูทรงมีความสามารถยอดเยี่ยมดานอักษรศาสตร  
ประวัติศาสตร  โบราณคดี  โดยเฉพาะงานดานศิลปกรรมทางอุทิศเวลาตลอดพระชนมชีพของพระองค
ใหแกการสรางสรรคงานชางทุกสาขา  ผลงานการสรางสรรคของพระองคไดรับคําสรรเสริญพระเกียรติ
คุณเปนอันมาก  นับแตรัชกาลที่ 5 ทรงสรรเสริญพระองควา  พระองคทรงเขียนรูปจนกระดิกได  ทรง
ออกแบบจนประทับในพระราชหฤทัย   รัชกาลที่ 6 ทรงเขียนเร่ืองธรรมธรรมะสงคราม สดุดีพระองค
ทานเร่ืองการเขียนภาพวาทรงเปนแบบแผนแหงศิลปะไทย   ทรงไดรับคําลอเลียนในหมูเจานาย พระ
ญาติพระองควา พระองคทรงเปน “นายชางใหญแหงกรุงสยาม”  คนทั่วไปยกยองเทิดทูนพระองคทาน
ทรงเปน “สมเด็จครู” ของงานชางทั้งปวง และทรงเปนตนแบบแหงศิลปะการออกแบบประณีตศิลปะ
ไทย 
 งานวิจัยคร้ังนี้กระทําคอนขางยาก  เนื่องจากมีขอจํากัดในเร่ืองการสืบคนภาพราง ภาพ
เกี่ยวกับผลงานฝพระหัตถ เอกสารโบราณ เชน จดหมายเหตุและหมายรับส่ิงตางๆ เพราะมีอยูเปน
จํานวนมาก และสวนหนึ่งยังไมไดรับการพิมพเผบแพรประกอบกับงานวิจัย จํากัดดวยเวลาและ
งบประมาณงานวิจัยฉบับนี้ เปนเพียงมุมมองหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางความคิด  
ความหมายเจตนาความงาม ความลงตัวในการออกแบบเทคนิคกระบวนการ และผลงานประณีต
ศิลปกรรมที่สมประโยชนใชสอย ส่ือความหมาย  แสดงคุณคาความงาม  ความเปนไทยที่ทันยุค 
ทันสมัยและเปนงานที่มีลักษณะเฉพาะพระองค 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 งานวิจัยคร้ังนี้สําเร็จดวยการรับการสนับสนุนงบประมาณจาก “กองทุนถวัลย-ไทยพาณิชย” 
โดย ธนาคารไทยพาณิชยและมูลนิธิสยามกัมมาจล  และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ขอขอบพระคุณทั้ง“กองทุนถวัลย-ไทยพาณิชย” โดย ธนาคารไทยพาณิชยและมูลนิธิ
สยามกัมมาจล  และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร มา ณ โอกาสนี้ 
 และขอกราบขอบพระคุณบิดร  มารดา  ผูกอเกิด  คุณครูบาอาจารย  ผูประสิทธิ์ประสาท
วิชาการความรู  เพื่อนักวิชาการ  ศิลปน  และทุกทานที่มิไดเอยนามมา  ณ  ที่นี้ที่ชวยเหลือใหการ
ดําเนินการวิจัยเกิดผลสัมฤทธ์ิข้ึน 
 ความดีใดที่พึงมีของงานวิจัยนี้    ขออุทิศถวายโดยส้ินเชิงแดสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศ ผูทรงเปนยอดศิลปน  นายชางใหญแหงกรุงสยาม พระหรมาจารยและจอมปราชญแหง
ศิลปะหลายสาขา    ทรงอุทิศเวลาตลอดพระชนมชีพของพระองคใหกับการสรางสรรคงานศิลปะและ
การออกแบบประณีตศิลปกรรม อันทรงอัจฉริยภาพและบรรลือนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทคัดยอ 

 
สวนที่ 1 ชื่อโครงการ “ประณีตศิลปกรรมฝพระหัตถ สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ” 
 ผูวิจัย  รองศาสตราจารยสุรศักด์ิ  เจริญวงศ 
 ภาควิชาศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิม 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สวนที่ 2 บทคัดยอ 
 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงอุทิศเวลาตลอดพระชนม
ชีพของพระองคใหแกการสรางสรรคงาน “ชาง” ทุกสาขา  คนทั้งปวงจึงถวายพระสมัญญานามของ
พระองคทานวา  “นายชางใหญแหงกรุงสยาม” แลวเทิดทูนพระองคทานวาทรงเปน “สมเด็จครู” ของ
งานชางทั้งปวง  สมดังสราอยพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏตอนวา “สรรพศิลปสิทธิวิทยาธร สุ
รจิตรกร  ศุภโกศล  ประพนธ์ิปรีชาชาญ โบราณคดี...”  อันมีความหมายวา “ทรงดํารงไวซึ่งความสําเร็จ
และความรอบรูในสรรพศิลปะ  ทรงเปนจิตรกรผูเกงกลาสามารถจัดเจนเปนเลิศ  ทรงปรีชาชาญในการ
ประพันธและโบราณดคี”    ความรอบรูและทักษะความสามารถทางศิลปะเห็นไดชัดจากผลงาน
ศิลปกรรมนาฏศิลป    ดุริยางคศิลป  โดยเฉพาะผลงานทางดานสถาปตยกรรมและงานออกแบบ
ประณีตศิลป  เปนงานศิลปกรรมที่โดดเดน  สะทอนถึงอัจฉริยภาพทางศิลปะ  ขบวนการและแนวทาง
ออกแบบ  ตลอดจนแสดงลักษณะเฉพาะพระองคเดนชัด  ที่สงผลตอวิวัฒนาการทางสถาปตยกรรม
และประณีตศิลปกรรมที่ยึดถือสืบตอกันมา 
 งานทางดานประณีตศิลปกรรมเปนงานที่ทรงงานตอเนื่องมาตลอดพระชนมชีพ  มีอยูมากมาย
ทั้งงานนิเทศศิลป (GRAPHIC ART) และงานประยุกตศิลป (APPLIED ART) ทั้งงานสวนพระองคงาน
ทูลเกลาฯ ถวายสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และงานราชการ  งานมีหลาก
ประเภท หลายวัตถุประสงค เชน 
 -  งานออกแบบพระราชลัญจกร และดวงตราตางๆ 
 -  งานออกแบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ เหรียญที่ระลึก 
 -  งานออกแบบตาลปตร พัดรอง 
 -  งานออกแบบปกหนังสือ และภาพแทรกหนังสือที่ทรงนิพนธ 
 
 



 
 -  งานออกแบบตัวอักษร ตัวอักษรประกอบลาย 
 -  งานออกแบบประณีตศิลปอ่ืนๆ ออกแบบลายขัน  แผนปายจารึก  ธงประจํากองลูกเสือ ตรา
สัญลักษณ เปนตน 
 จากการทรงงานดานงานออกแบบประณีตศิลปตาง ๆมากมาย ไดรับการยกยอง ชื่นชมจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ที่พบไดจากสําเนาพระราชหัตถเลขาที่วา “ฉันไมนึกจะยอ
เลย  แคอดไมไดวาเธอเปนผูนั่งอยูในดวงในฉันเสียแลว  ในเร่ืองการทําดีไซนเชนนี้...”  และไดรับการ
สรรเสริญจากสังคมไทยมาตลอดต้ังแตพระองคทานยังทรงดํารงพระชนมชีพอยูมาจนถึงปจจุบัน 
 เฉพาะงานดานประณีตศิลปกรรม    เนื่องจากพระองคทานทรงออกแบบไวเกือบทุกแขนง
หลายดาน  ขอมูลกระจัดกระจาย  ยังไมมีการรวบรวมจัดหมวดหมูเรียงลําดับอยางละเอียด  เพื่อมา
วิเคราะห  วิจัยในเชิงลึกแบบรอบดาน  ทั้งแนวคิด  เจตนา  วัตถุประสงค  วัสดุเทคนิค  รูปแบบ
โครงสรางองคประกอบการสื่อความหมายและการแสดงออกของงานออกแบบประณีตศิลปแตละชนิด
ของพระองค  มีเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงเพื่อเปนการแสดงการพัฒนาที่กาวหนาข้ึนในงานแตละ
ชนิดและเพื่อใหเขาใจ และประจักษแจมชัดในคุณคางานออกแบบที่ทรงความหมาย ความงาม ความ
นาสนใจ ประทับใจ ความทันยุคทันสมัย  มีคุณคาในความเปนไทยและมีลักษณะเฉพาะพระองค
ประสานอยูในงานชิ้นเดียวกัน  อันจะยังประโยชนใหนักวิชาการทางศิลปะและนักออกแบบศิลปกรรม
ของไทยในปจจุบันอีกดวย 
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บทที่ 1 
 

พระประวัติสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 
 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  เปนเจานายในราชวงศจักรี
พระองคหนึ่ง  ที่ทรงทําคุณประโยชนอยางเอนกอนันตตอสยามประเทศในหลายๆ กรณี  
นอกเหนือจากทรงคุณประโยชน  ซึ่งไดทรงปฏิบัติพระกรณียกิจถวายตอพระเจาแผนดินถึง  3  
รัชกาลแลว  ยังทรงปฏิบัติงานอีกประเภทหนึ่ง  ที่ทําใหพระองคทรงมีชื่อเสียงเกียรติคุณขจรขจาย
เปนที่ยอมรับกันทั่วในหมูเจานาย  และขุนนางในยุคนั้น ก็คือ  การทรงงานทางดานศิลปกรรม  
พระองคทรงเปนผูรอบรูงานทางดานศิลปะ  ซึ่งเปนวิจิตรศิลปทั้ง  5  สาขา 
 - ทรงรางภาพ  เขียนภาพลายเสน  ภาพจิตรกรรมไดอยางงามวิจิตร 
 - ทรงออกแบบสถาปตยกรรมถาวรช้ินสําคัญของชาติ  ทั้งพระอุโบสถวัดเบญจม
บพิตรและวัดราชาธิวาส  และทรงออกแบบสถาปตยกรรมชั่วคราว  เชน  พระเมรุมาศตางๆ 
 - ทรงออกแบบงานประณีตศิลปกรรมตางๆ  มากมาย  ทั้งงานนิเทศศิลป  งาน
ประยุกตศิลป งานประเภทนี้มีทั้งงานสวนพระองค  และงานทูลเกลาฯ ถวายสนองพระเดชพระคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และงานราชการ 
 - ทรงออกแบบงานประติมากรรม 
 - ทรงนิพนธหนังสือทั้งบทรอยกรอง  รอยแกว  บทมโหรี  และบทละคร 
 - ทรงสามารถเลนดนตรี  และแตงเพลงไทย  และไทยสากลไดอยางดียิ่ง 
 - ทรงแสดงละครไดอยางมีชื่อเสียง 
 - ทรงแสดงความรูทางทฤษฎีศิลปะทุกสาขา  ตามปรากฏอยูตามขอเขียนในพระ
นิพนธของพระองคอยางมากมาย 
 ประการสําคัญ  ทรงเปนนายชางใหญคูพระราชหฤทัยรัชกาลที่  5  ทรงเปนเจาของ
สัญญาลักษณ  น.เทียนสิน  หรือ  น.ในดวงใจ  อันเปนความหมายของพระนามเดิม  คือ  พระองค
เจาจิตร-เจริญ  ในฐานะที่ทรงเปนนักปราชญ  เปนชาง  เปนบัณฑิต  อันมีจิตรเจริญถึงพรอมแลว
ด่ังพระนามเบ้ืองตนของพระองค  ความสามารถในทางศิลปะนานาแขนง  ความรอบรูเจนจัดใน
สาขาวิชาการหลายประเภท  ทรงศิลปะ  และวรรณกรรมอันลํ้าคาใหปรากฏแกไทยและแกโลก  
หลังจากที่พระองคส้ินพระชนม  16  ป  UNESCO  (องคกรวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
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สหประชาชาติ)  ไดลงมติใหพระองคเปนคนสําคัญของโลก  ประจําป พ.ศ.2506  ซึ่งนับเปนคนท่ี  
2  คนแรกไดแกสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ทรงเปนในป  พ.ศ.2505  นับวาพระองคทรง
ไดรับเกียรติยกยองทามกลางนานาชาติ 
 ในการที่จะศึกษาถึงผลงานศิลปกรรมของศิลปนใหถองแท  จําเปนที่จะตองศึกษาใหถงึ
รากฐานประวัติความเปนมา  ชาติกําเนิด  การศึกษา  พื้นฐานทางครอบครัว  ศิลปนิสัย  
ส่ิงแวดลอม  ฯลฯ  ทุกสวนลวนเปนปจจัยสําคัญ  ที่เปนพื้นฐานสรางบุคคลคนนั้นข้ึนเปนศิลปนที่มี
ชื่อเสียง  เปนที่ยอมรับ 
 สําหรับสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  นั้น  อาจกลาวไดวา  พระองค
ทรงเปนบุคคลสําคัญมากในประวัติศาสตรชาติไทย   ชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  7  เนื่องจากมี
พระกรณียกิจตางๆ  มากมาย  ณ ที่นี้มิไดมุงหมายที่จะนําพระประวัติของพระองคทาน      มา
แสดงไวอยางละเอียดพิศดาร  เพราะพระประวัติของพระองคทาน  มีผูแสดงไวเปนเอกสารละเอียด  
และมีอยูจํานวนมาก  ที่ผูสนใจใครรูพอจะหาอานได  แตงานวิจัยฉบับนี้  ใครขอนําประวัติ  พระ
กรณียกิจ  พระจริยวัตร  พระดํารัส  ลายพระหัตถ และพระวินิจฉัยบางประการเกี่ยวกับวิชาทาง
ชาง  ซึ่งพระองคไดแสดงไวตามที่ตางๆ  อันควรคาแกการศึกษา  และยังประโยชนในลําดับ
ความคิดในการออกแบบประณีตศิลปกรรมฝพระหัตถของพระองค 
 
พระกําเนิด  และพระนามที่ทรงไดรับพระราชทาน 
 
 สมเด็จฯ   เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ   ทรงประสูติที่พระตําหนักใน
พระบรมมหาราชวัง  เมื่อวันที่  28  เมษายน  2406  ตรงกับ  วันอังคารข้ึน  11  คํ่า  เดือน  6  ปกุน  
จุลศักราช  1225  ตรงกับรัตนโกสินทรศก  82  เวลาเที่ยงคืนกับ  30  นาที  ทรงเปนพระราชโอรส
องคที่  62 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  4  แหงพระบรมราชจักรีวงศ  และ
ทรงเปนพระราชโอรสลําดับที่  2  ของหมอมเจาหญิงพรรณาราย (หญิงแฉ)  ในสมเด็จพระบรมราช
มาตามหัยกาเธอ   กรมหมื่นมาตยาพิทักษ   (พระองค เจาสิ ริวงศ   พระเจาลูกยาเธอใน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว)  ทรงมีพระเชษฐภคินีรวมพระมารดาพระองคเดียว  คือ  
พระองคเจาหญิงกรรณิกาแกว  ซึ่งตอมาในสมัยรัชกาลที่  5  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเล่ือน
ข้ึนเปน  “เจาฟากรมขุนขัตติยกัลยา” 
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 สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงไดรับพระราชทานพระนามจาก  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  อันเปนสมเด็จพระราชบิดา  วา  “พระเจาลูกเธอ  พระองค
เจาจิตรเจริญ  สิงหนาม”  โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงเขียนพระราชหัตถเลขา
ใบพระราชทานนาม  และพระคาถาพระราชทานพรไว  มีขอความรายละเอียดดังนี้1 
 สมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ  พระจอมเกลากรุงสยามผูพระบิดาขอต้ังนามบุตรชาย  
ที่เกิดจากหญิงแฉพรรณาราย  ผูมารดาในวัน    3  ฯ11  6     คํ่า  ปกุน  เบญจศกนั้นวา  พระเจาลูก
เธอ  พระองคเจาจิตรเจริญ  สิงหนาม  ขอจงมีความเจริญชนมายุ  พรรณ  ศุข  ผลประฏิภาณ  ศุภ
สารสมบัติ  สุวรรณหิรัญรัตน  ยศบริวารศฤงคาร  ศักดานุภาพ  ตระบะเดช  วิเลศคุณสุนทร  ศรี
สวัสดิพิพัฒนมงคล  พิบูลยผลทุกประการ  เทอญฯ 
 ต้ังนามมา  ณ  วัน  6  ฯ11 7  ปกุน  เบญจศก  เปนปที่  13  ฤาวันที่  4412  ในรัชกาล
ปจจุบันนี้ 
 คาถาพระราชทานพระพร 
 อยํ  จิตตจรญโญติ สทธนาโม  กุมารโก 
 อโรโค  สุขิโต  โหตุ ทีฆายุโก  สยํ  วสี 
 อทโธ  มหทธโน  โภคี ยสสสี  ปริวารวา 
 เตชวา  ภายสมปนโน พหุ  ชนธิโยป จ 
 สกกโต  ครุกโต มานิโต จ พหูหิป 
 ตโต  ปจจตถิเก  สพเพ ชินาตุ  อปราชิโต 
 คําแปลพระคาถาพระราชทานพระพร 
 กุมารนี้  จงเปนผูไดนามวา  จิตรเจริญ  จงไมมีโรค  จงมีความสุข  มีอายุยืนยาว  มี
อํานาจลําพังตนม่ังค่ัง  มีทรัพยใหญ  มีโภคสมบัติ  มีอิสริยยศและบริวาร  มีเดชอาจหาญ  บริบูรณ
ดวยกําลัง  และเปนที่รักใครของหมูชนมาก  อันเปนที่ชนทั้งหลายมาสักการะเคารพนับถือ  และจง
เปนผูไมพายแพแกผูใด  มีชัยชํานะขาศึกทั้งหลาย  แตฐานนั้นๆ  ทุกเมื่อเทอญ2   
 

                                                  
 1ดู  คาถาพระนิพนธ  ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  พระราชทานพระนามพระราช
โอรสพระราชธิดา  พระเจาบรมวงศเธอ กรมหม่ืนราชศักด์ิสโมสร  โปรดใหพิมพ  ในงานฉลองพระชันษาสมายุ
กาล  เสมอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  เม่ือปมะเส็ง  พ.ศ.2472  หนา  41-42 
 2 สุจริต  ถาวรสุข ธ.บ.,หนังสือประกวดเร่ืองพระประวัติและงานศิลปะของ  สมเด็จพระบรมวงศเธอ  
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, พระนคร.ไทยวัฒนาพานิช.2511.หนา 8-9 
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 หากวิเคราะหดูใบพระราชทานพระนาม  และพระคาถาพระราชทานพระนามแลว  จะ
เห็นไดวาที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงไดรับพระราชทานพระนามวา  
“พระองคเจาจิตรเจริญ” นั้น  เปนพระนามที่เหมาะแกพระองคทานเปนอยางยิ่ง  เพราะในลําดับ
ตอมาในพระชนมชีพ  พระองคทานสันทัดในงานวิจิตรศิลปหลายแขนง  จนมีพระเกียรติคุณ
รุงโรจน  มีศิลปกรรมฝพระหัตถมากมาย  ผลงานเหลานั้นเปนเคร่ืองแสดงความเจริญยิ่งทาง  
“จิตร”  เพราะงานวิจิตรศิลป  เปนเร่ืองคุณคาทางจิตอารมณ  ความงดงาม  ไพเราะ  เจริญหู  
ตระการตา  ตองมีความสันทัดความชํานาญและพื้นพระนิสัยอยางลึกซ้ึง  ดวยจิตวิญญาณอัน
พิเศษโดยเฉพาะ  และในพระคาถาพระราชทานพรที่วา  “ใหมั่งค่ังมีทรัพยใหญ  มีโภคสมบัติ...”  
ถาจะตีความวา  ศิลปะวิทยาการตางๆ  พระเกียรติยศ  พระเกียรติคุณที่รุงโรจน  อันเปนอริยทรัพย
ที่ยิ่งใหญ  ก็สมควรจัดไดวาสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงบริบูรณอุดมมั่งค่ัง
ดวยอริยทรัพยศิลปะวิทยาการอยางยิ่งใหญเลยทีเดียว  ฉะนั้น  พระนามที่ไดรับมาจึงตรงกับพระ
ลักษณะนิสัย  และความเปนไปในพระชนมชีพอยางยิ่ง 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  6  มีการจารึกพระนาม
ในพระสุพรรณบัฏที่แสดงวา  สมเด็จฯ ทรงรอบรูและเช่ียวชาญดานศิลปวิทยาการ  โดยเม่ือวันที่  
11  พฤศจิกายน  2456  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหเล่ือนกรมสมเด็จฯ  เจาฟากรมหลวงนริศรา
นุวัดติวงศ  โดยมีรายละเอียดบางสวนของประกาศพระราชดํารัสดังนี้ 
 “...จึงกราบถวายบังคมลาออกจากตําแหนงหนาที่เสนาบดีกระทรวงวัง  ก็โปรดเกลาฯ
พระราชทานเบ้ียบํานาญดวยความดีความชอบสืบมา  ถึงแมวาในสมัยนี้มีพระโรคเบียดเบียน  จน
ทรงรับราชการในตําแหนงที่สําคัญไมไหว  ก็ทรงพระอุตสาหรับราชการในสวนของพระองค  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  มีการคิดแบบอยางในงานชางอันเปนฝายศิลปอยาง
ประณีตถวายอยูเนืองๆ  ตามเวลาที่ตองพระราชประสงค  มีแบบอยางพระโกษฐพระบรมอัฐิ  กับ
พระวิมานทองคําลงยาราชาวดี  ที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวง  และ
พระชฎามหากฐิน  กับฐานพระแทนมนังคศิลา  เปนตน  นอกจากนี้ในสวนพระองคก็ทรงรูสึกวา  มี
พระอัธยาศัยตองกันอยูในการตางๆ  เชน  ในการโบราณคดี  เปนตน  ทั้งทรงเคารพนับถืออยูวามี
พระสันดานอันซื่อตรง  คงในสุจริตจารี  มีความจงรักภักดีตอใตฝาละอองธุลีพระบาทอยูโดย
ปรากฏ  สมควรที่จะยกยองพระเกียรติยศใหใหญยิ่งข้ึน  จึงมีพระราชโองการ  ดํารัสส่ังให  เล่ือน
กรมข้ึนเปนสมเด็จเจาฟากรมพระสวนพระนามพระสุพรรณบัฏนั้น  พระราชทานไวดังนี้ 
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สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ    คําแปล 
เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ ทรงเปนเช้ือสายสืบเนื่องมาจากพระเจาแผนดิน 
มหามงกุฏพงศนฤบดินทร ทรงเปนพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
ปรมินทรานุชาธิเบนทร ทรงเปนพระราชอนุชาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ปรเมนทรราชปตุลา ทรงเปนพระราชปตุลาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว 
สวามิภักดิสยามวิชิต ทรงจงรักภักดีตอสยามประเทศ 
สรรพศิลปสิทธิวิทยาธร ทรงดํารงไวซึ่งความสําเร็จและความรอบรูในสรรพศิลปะ 
สุรจิตรกรศุภโกศล ทรงเปนจิตรกรผูเกงกลาสามารถจัดเจนเปนเลิศ 
ประพนธปรีชาชาญโบราณคดี ทรงปรีชาชาญในการประพันธแลในโบราณคดี 
สังคีตวาทิตวิธีวิจารณ ทรงจัดวิธีแหงดนตรีการฟอนรําขับรองและทํานองเพลง 
มโหฬารลิตลัธยาไศรย ทรงมีพระอัธยาศัยกวางขวางเยือกเย็น 
พุทธาทิไตรยรัตนสรณานุวัตร ทรงนับถือพระรัตนไตรยมีพระพุทธเจาเปนตน  เปนสรณะ 
ขัตติยเดชานุภาพบพิตร ทรงเปนบพิตรผูมีขัตติยเดชานุภาพ 
  
 คําแปลนี้  พระเทพกวี (ประยูร)  วัดเทพศิรินทราวาส  เปนผูแปล3 
 
 ถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่  8  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
เล่ือนกรมสมเด็จเจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ  ข้ึนเปนสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ.2488  เปนปที่  12  ในรัชกาลที่  8  มีความตอนหนึ่งในประกาศ
พระราชดําริวา 
 “...คร้ันในรัชกาลปจจุบันแมทรงชราแลว  ก็ยังชวยงานนานานัปปการ  เฉพาะอยางยิ่ง
โดยประทานความรูในศิลปวิทยาการ  ตลอดจนภาษาและราชประเพณีซึ่งไมมีผูใดจะใหความรูได  
พระองคทรงเปนพระบรมวงศผูใหญ  ซึ่งมีพระเมตตาอารีเปนที่เคารพรักใครนับถือ  ของพระบรม
วงศศานุวงศโดยทั่วกัน  สมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงนับถืออยูวามีอัธยาศัยอันซ่ือตรง  คงสุจติจารี  มี

                                                  
 3 เลมเดิม  หนา 131-132 
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ความจงรักภักดีตอใตฝาละอองธุลีพระบาทอยูโดยปรากฏ  สมควรที่ยกยองพระเกียรติยศให
ยิ่งใหญข้ึน4” 
 สวนพระนามในพระสุพรรณบัฏสวนใหญจะเหมือนกับเมื่อคร้ังเปนสมเด็จกรมพระ  ทุก
ประการ  นอกจากสวนเดิมที่เปน  “ปรเมนทรราชปตุลา”  เปน  “อัฐเมนทรราชอัยกา”  ซึ่งหมายถึง
วา  ทรงเปนราชอัยกาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่  8    ฉะนั้นพระนามที่ไดรับ
พระราชทานเกือบทุกคร้ัง  ต้ังแตคร้ังสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ประสูติในสมัย
รัชกาลที่  4  จนกระท่ังไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเล่ือนกรมคร้ังสุดทาย  เปนสมเด็จฯ เจาฟา
กรมพระยา  ในสมัยรัชกาลที่  8  ลวนส่ือแสดงความหมายในความเปนนักปราญช  ผูทรงมีพระ
ปรีชาสามารถยอดเย่ียมในดานศิลปกรรมศิลปวิทยาการ  ตลอดจนภาษาอักษรศาสตร  
ประวัติศาสตร  โบราณคดี  ราชประเพณี  ไมมีใครเสมอเหมือน  โดยเฉพาะการรางภาพ  เขียนภาพ  
และออกแบบงานศิลปกรรมสาขาตางๆ 
 การศึกษาเม่ือทรงพระเยาว 
 พ.ศ.2409  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  พระชนมายุ  3  พรรษา  ทรง
เร่ิมเรียนหนังสือไทยช้ันตนในพระบรมมหาราชวัง  กับหมอมเจาหญิงสารพัดเพชร (ครอกปาเพชร)  
ซึ่งเปนพระธิดาองคหนึ่งของสมเด็จพระบรมมาตามหัยกาเธอ (กรมหมื่นมาตยาพิทักษ)  ทรงมี
ฐานะเปนพระเชษฐภคินี (พี่)  ของพระองคเจาหญิงพรรณาราย  ทรงมีฐานะเปนทานปาของสมเดจ็
ฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ในการศึกษาช้ันตนนี้  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวดั
ติวงศทรงกลาวไวในหนังสือ  สาสนสมเด็จ     ในการตอบจดหมายเวรของพระองคทานวา  “ การ
เรียนนั้นเกลากระหมอมไมไดเรียนกับเจาป  และคุณปาน  เพราะคอกปา “สารพัดเพชร” สอนใหรู
ได  การอานสมุดดํานั้นเรียกวา  “ข้ึนสมุด”  ดีใจเปนลนพน5” 
 พ.ศ.2413  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ   พระชนมายุ  7  พรรษา  จึง
เร่ิมเรียนมัธยมศึกษาเบ้ืองตน6  เปนการศึกษาวิชาชั้นสูงข้ึน  ซึ่งทรงศึกษากับพระยาศรีสุนทรโวหาร 

                                                  
 4 ดวงจิตร   จิตรพงศ,หมอมเจา, พระประวัติและเอกสารเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จฯเจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศ  กรุงเทพมหานคร  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสังคมศาสตรแหงประเทศไทย  ตีพิมพถวายพระ
ทายาทเปนของชํารวยในงานฉลองรอบรอยปประสูติ 28 เมษายน2506, หนา (34) 
 5 ดู  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และสมเด็จพระเจาบรมวง
ศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ.สาสนสมเด็จ .เลม 26.(พระนคร:องคการคาคุรุสภา.2505)  หนา  225 
 6 ดู  การศึกษาของพระเจาลูกยาเธอ  ความทรงจํา  พระนิพนธสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชนุภาพ  
ในเดชปฏยุทธอนุสรณ  หนา  22-23 
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(นอย)  ซึ่งนาจะเรียนหนังสือวรรณคดีตางๆ  รวมถึงวิชาเลข  และวิชาประกอบอ่ืนๆ  นอกจากนั้น
ในสาสนสมเด็จฯ ที่อางขางตน  ทรงเลาตอวา  “ ทีหลังไดเรียนกับพระยาศรีสุนทร (นอย)  นั่น
แปลวาไดรูมากข้ึน  ในการเรียนไมจําเปนตองเขียนดวยสมุดดํา  หรือกระดาษขอย  นักเรียนแต
กอนใชกระดานดํา  ด่ังไดทราบอยูแลว  จนขุนนริศรานุวัดติวงศ  เลาวาเรียนหนังสือที่โรงทาน  
พรอมกับพระยาจินดา (สาย)  พระยาจินดามีรูปภาพอยูที่หัวกระดานดําเสมอ7” 
 ภาษามคธ  และภาษาเขมร  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  นาจะศึกษา
ภาษามคธรุนเดียวกับ  สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพในชวงตนรัชสมัย  รัชกาลที่  5   โดย
พระยาปริยัติธรรมธาดา (เปยม)  เปนผูสอน  เพราะมีขอความในเร่ืองความทรงจํา  ตอนหนึ่งซึ่ง
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ทรงเลาถึงประวัติพระองคทานวา  “ การศึกษาของฉันเมื่อ
ทูลกระหมอมสวรรคต  ไดเรียนช้ันประถมตอ  ครูผูหญิงสําเร็จแลว  จึงไดรับส่ังใหไปเรียนหนังสือ
ขอม (คือเรียนภาษามคธ)  ดวยกันกับเจานายพี่นองที่เปนช้ันเดียวกันอีกสักส่ีหาพระองค8” 
 พ.ศ.2415  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ   พระชนมายุ  9  พรรษา  ทรง
เขาเรียนที่โรงเรียนทหารมหาดเล็ก  ที่เรียกวา  “โรงเรียนคะเค็ดทหารมหาดเล็ก” และไดเรียน
ภาษาอังกฤษกับครูชาวอังกฤษชื่อ  นายฟรานซิส  ยอรช  แปตเตอรสัน (MR.FRACIS  GEORGE 
PATTERSON)  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ให
วาจางไวเปนครูในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ จัดต้ังข้ึนในกรม
มหาดเล็ก  คูกับโรงเรียนสอนภาษาไทย  ซึ่งมีพระยาศรีสุนทรโวหาร  (นอย  อาจารยางกูร)  เมื่อ
คร้ังเปนหลวงสารประเสริฐเปนอาจารยใหญ  เร่ืองดังกลาวหมอมเจาหญิงดวงจิตร   จิตรพงศ  
พระธิดาทรงเลาวา  “เมื่อพ.ศ.2415  ไดทรงเขาศึกษาในโรงเรียนทหารมหาดเล็ก  ซึ่งโปรดเกลาฯ 
ใหจัดต้ังข้ึน  ใหพระบรมวงศานุวงศ  และบุตรหลานขาราชการไดเขาศึกษาวิชาการสอนภาอังกฤษ  
มีครูฝร่ังชื่อ  ฟรานซิส  ยอรช  แปตเตอรสัน  สวนภาษาไทย  พระยาศรีสุนทรโวหาร  (นอย)  เมื่อ
คร้ังเปนหลวงสารประเสริฐเปนผูสอน  โรงเรียนนั้นเรียกวา  คะเค็ดทหารมหาดเล็ก9” พระราชพิธี
โสกันต10และการทรงผนวชเปนสามเณร 

                                                  
 7 ดู  สาสนสมเด็จฯ ฉบับที่อางขางตน  หนา  225 
 8 ดู  ความทรงจํา  พระนิพนธสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชนุภาพ  ในเดชปฏยุทธอนุสรณ  หนา 
114 
 9 ดู 1. พระประวัติสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ของหมอมเจาหญิงดวงจิตร   จิตร
พงศ  ในหนังสือจันทรเกษมฉบับที่ 51  มีนาคม-เมษายน  พ.ศ.2506  หนา 6 
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 ในปพ.ศ.2418  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ   พระชนมายุยางเขา  13  
พรรษา  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหจัดพิธีโสกันต (โกนจุก)  ตามแบบขัตติยราชประเพณี  
พระราชทานแกสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  โดยจัดงานพระราชพิธีโสกันต
พระราชทานเจานาย  3  พระองค  ไดแก  พระเจานองยาเธอ  พระองคเจาจิตรเจริญ (สมเด็จฯ เจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ)  พระเจานองยาเธอ  พระองคเจาวัฒนานุวงศ (กรมขุนมรุพงศ
สิริพัฒน)  พระเจานองนางเธอ  พระองคเจาเสาวภาผองศรี (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี
นาถ  พระบรมราชชนนีพระพันปหลวง) 
 พ.ศ.2419  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  พระชนมายุยางเขา  14  
พรรษา  ก็ทรงผนวชเปนสามเณร  ณ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  มีสมเด็จกรมพระยาปวเรศวชิรา
ลงกรณทรงเปนพระอุปชฌาย  พระองคเจาพระอรุณนิภาคุณากรทรงเปนผูใหศีล  แลวทรงจํา
พรรษา  ณ  วัดบวรนิเวศวิหาร  ประทับที่กุฎีหมูที่  3  คณะกุฎีฝากขางพระวิหารพระศาสดา   สม
เด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงหาความรูทางสมณะเปนอยางดี  ทรงหัดเทศน
มหาชาติตามประเพณีจนสามารถ  และชํานาญ  เคยทรงถวายเทศนมหาชาติกัณฑมหาราช  อัน
เปนกัณฑใหญ  และเทศนยาก  ในงานประจําปที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  อันเปนที่พอพระราช
หฤทัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนอันมาก  และทรงมีพระราชวินิจฉัยวาทรง
เทศนไดไพเราะ  เรียบรอยดี  อักขระไมซ้ํา  เนื่องจากการเทศนคราวนั้น  จึงไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานเงินเพิ่มเปนพิเศษ  ทํานองเปนรางวัลอีก  5  ชั่ง  ซึ่งเปนจํานวนเงินมากกวาที่
เคยพระราชทานเพิ่มแกผูอ่ืนมาแลวหลายเทา  เงินพระราชทานนี้เปนเงินนอกเหนือจากเงินประจํา
ปกติ11  ทรงผนวชอยูพรรษาเดียว  เมื่อครบกําหนดก็ทรงลาผนวชออกมาทรงศึกษาตอ 
 
การสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รับราชการทหารระยะแรก 
 

                                                                                                                                               
  2. เอกสารเฉลิมพระเกียรติ  ฉบับอางถึงขางตน  ซึ่งหมอมเจาหญิงดวงจิตร   จิตรพงศ  ทรงเปน
ผูเขียน หนา 4 
 10 เร่ืองพระราชพิธีโสกันตโดยละเอียดใหศึกษาในหนังสือ  คอรตขาวราชการ  เลม  1  หนา  329-
365  และในพระประวัติ  พระนิพนธ และภาพฝพระหัตถของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  หนา 5-
23 
 11 ดู  สุจิต   ถาวรสุข  ร.บ. หนังสือประกวดเร่ืองพระประวัติ  ฉบับอางถึงขางตน  หนา 40 
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 พ.ศ.2420  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  พระชนมายุ  15  พรรษา  
เมื่อทรงลาผนวชก็มาทรงศึกษาตอในโรงเรียน “คะเค็ดทหารมหาดเล็ก”  หมอมเจาหญิงดวงจิตรได
ทรงเลาถึงพระประวัติสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ตอนลาผนวชจากสามเณรแลว
ตอนหนึ่งวา  “ในระหวางนี้ก็ไดทรงเขารับราชการในกรมทหารมหาดเล็ก  ทรงใชชีวิตอยางทหาร
แทๆ  มีเขารับการฝกหัด  อยูเวรรักษาการเชนทหารสามัญทั้งปวง”  ทรงไดรับการศึกษาและฝกหัด
เชนคะเค็ดอ่ืนๆ  ถือวาทรงเร่ิมพระชนมชีพการรับราชการ  ทรงไดรับเงินเดือนครั้งแรกเดือนละ  16  
บาท 
 ในปพ.ศ.2425  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  มีพระชนมายุ  20  
พรรษา  ไดทรงรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหเปนราชเออเดอแกมปหลวง  หรือราชองครักษ
ในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค  และทรงไดรับยศเสมอกัปตัน  หรือทหารยศรอยเอก  เปนผู
กํากับกรมทหารหนา 
 ในกลางเดือน  11  ปมะเส็ง  พ.ศ.2425  มีการกอต้ังหอสมุดวชิรญาณ  มีการเลือก
ต้ังข้ึนเปนคร้ังแรก  มีสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยาภานุพันธวงศวรเดช  เปนสภานายก  สมเด็จฯ เจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงไดรับเลือก  เปนกรรมสัมปาทิกดวย  การไดเปนกรรมสัมปาทิก
หอพระสมุดวชิรญาณรุนแรก  แสดงวาทรงสนพระทัยในเร่ืองหนังสือ  ทรงอานหนังสือและงานจัด
หอสมุดมาต้ังแตมีพระชนมายุ  20  พรรษา   
 
การรับพระราชทานวัง12และทรงผนวชเปนพระภิกษุ13 
 
 กอนสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงพระเยาว  ทรงพักอยูกับพระ
มารดา  ณ  พระตําหนักในพระบรมมหาราชวัง  เมื่อทรงลาผนวชจากสามเณร  และทรงเปนคะเค็ด
มหาดเล็ก  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระองคทานเสด็จประทับที่หอนิเพธพิทยา  ใน
พระบรมมหาราชวังที่ประทับเดียวกับสมเด็จเจาฟากรมพระยาภานุรังษีสวางวงศวรเดช 
 ตอมาปพ.ศ.2426  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  มีพระชนมายุ  20  
พรรษา  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริวา  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระ

                                                  
 12 ดู 1. พระประวัติเอกสารเฉลิมพระเกียรติ  ฉบับที่อางถึงแลวขางตน  หนา 13 
  2. พระประวัติ  พระนิพนธ  ภาพฝพระหัตถ  หนา  24 
  3. จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน  ภาค 14  หนา 37 
 13 ดู  พระประวัติและเอกสารเฉลิมพระเกียรติ  ฉบับอางถึงขางตน  หนา 12-13 
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ยานริศรานุวัดติวงศทานมีพระชนมายุพอสมควรที่ควรจะมีวังประทับตางหาก  จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ  ใหสรางตําหนักและตกแตงวังทาพระข้ึนใหมและทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
พระราชวังใหเปนที่ประทับ  และมีพระบรมราชานุญาตใหพระองคเจาหญิงพรรณาราย  พระ
มารดา  มาประทับอยูกับพระโอรส  ณ  ตําหนักที่สรางข้ึนใหมในวังทาพระ  ใหประกอบเปนพิธีการ
เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.2426  โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จไปรดน้ําพระราชทาน
ดวยพระเตาเบญจครรภองคใหญ  ในการข้ึนวังใหมดวยพระองคเอง 
 หลังจากที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงยายมาประทับที่วังใหม
ราว  14  เดือน  พระองคทรงมีพระชนมายุครบผนวช  พระองคไดทรงผนวชเปนพระภิกษุ  เมื่อวันที่  
2  กรกฎาคม  พ.ศ.2427  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดพิธีกอนผนวช  1  วัน  ที่ทองพระโรง
กลาง  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหเจานายผนวชในคราว
เดียวกันพรอมกัน  3  พระองค  โดยผนวชเปนพระภิกษุ  1  พระองค  คือ  พระองคเจาจิตรเจริญ  
ผนวชเปนสามเณร  2  พระองค  คือ  พระองคเจากัลยากรประวัติ  พระองคเจานิทัศนนิดากร 
 ในวันผนวชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เสด็จมาเปนองคประธานในพิธี
ผนวช  ณ  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ทรงมีสมเด็จกรมพระยาปวเรศวชิราลงกรณเปน
พระอุปชฌาย  สมเด็จพระสังฆราช (สา)  เมื่อคร้ังเปนพระพุทธโฆษาจารย  เปนพระกรรมวาจา  
พระภิกษุพระองคเจาจิตรเจริญ  ประทับจําพรรษา  ณ  โรงพิมพเการิมตําหนักสมเด็จกรมพระ
ยาปวเรศวชิราลงกรณ  วัดบวรนิเวศวิหาร 
 พระภิกษุพระองคเจาจิตรเจริญ  ทรงซาบซ้ึงในเพศสมณะเปนอันมากทรงอยากอยูใน
เพศสมณะตอเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมตอไป  ตราบเมื่อออกพรรษาแลว  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงเขียนพระราชหัตถเลขาขอใหลาผนวช  พระองคจึงลาผนวชออกมารับ
ราชการตามเดิม  พระองคทรงเลาใหพระโอรสและพระธิดา  ของพระองคทานฟงวา  “เมื่ออก
พรรษาพอคิดจะยังไมสึก  เพราะอยากจะเลาเรียนพระปริยัติธรรมตอไป  แตคนเอาไปเลาลือกันวา
พอจะบวชเลย  จนความทราบฝาละอองธุลีพระบาท  คร้ังถึงวันเสด็จพระราชดําเนินไป
พระราชทานผากฐินที่วัดบวรนิเวศ  พระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวงทรงเขียนลายพระราชหัตถ
ในกระดาษซุกใสมือพอ  ขณะที่พระราชทานไตรป  มีความวา  “ขอใหสึกออกมาชวยทําราชการ”  
พอก็สึกตามพระบรมราชโองการในวันรุงข้ึนนั้นเอง”14 

                                                  
 14 ดู 1. พระประวัติ  พระนิพนธ  และภาพฝพระหัตถ  ฉบับที่อางถึงแลวขางตน  หนา 26 
  2. พระประวัติ  และฝพระหัตถของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ฉบับพิมพใน
งานพระราชทานเพลิงศพ หนา  23 
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การทรงกรมครั้งแรก  และทรงเปนเจาฟากรมขุน 
 
 พ.ศ.2428  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  พระชนมายุ  22  พรรษา  
ทรงรับราชการ  และทรงปฏิบัติงานชางจนมีชื่อเสียงทั่วไป  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเล่ือนพระอิศริยยศของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ  ขณะนั้น  ยังทรงดํารงพระยศเปนพระเจานองยาเธอ  พระองคเจาจิตรเจริญใหเล่ือนเปน
กรมขุนนริศรานุวัดติวงศ  ในวันพุธที่  10  มีนาคม  พ.ศ.2428  สัปตศกจุลศักราช  1249  ณ  ทอง
พระโรงวังทาพระ 
 ถาพิเคราะหขอความในคําประกาศเล่ือนกรม15  ไดยืนยันรับรองถึงความเปนพระอนชุา
อันสนิทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ความซ่ือตรงจงรักภักดีมีความเที่ยงธรรม  
ความทรงพระปรีชาสามารถ  ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติราชการทางทหาร  ความทรงพระปรีชา
สามารถทางชาง  ซึ่งสามารถทําไดดวยฝพระหัตถ  นับวาทรงมีชื่อเสียงและพระเกียรติคุณเปนที่
ประจักษชัด  ต้ังแตพระชนมายุพระองคทานคอนขางนอย  และกําลังโดงดังยิ่งข้ึนตามลําดับ 
 พ.ศ.2430  พระเจานองยาเธอ  กรมขุนนริศรานุวัดติวงศ  มีพระชนมายุ  25  พรรษา  
เปนปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดใหมีการตราพระราชบัญญัติจัดการ
ทหารจ.ศ.1248  ซึ่งตรงกับพ.ศ.2430  รวมทหารบกและทหารเรือเปนกรมหนึ่งเรียกวา  กรม
ยุทธนาธิการทหาร  เปนกองทัพแบบใหมของประเทศสยาม  และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจาวชิรุณหิศ  ดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารทั่วไป  และเนื่องจาก
แผนการปรับปรุงทหารดังกลาวนี้  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหพระราชทานยศและสถาปนา
ข้ึนเปนพันเอก  พระเจานองยาเธอ  กรมขุนนริศรานุวัดติวงศ16  และตอมาทรงแตงต้ังใหเปน  “เจา
พนักงานใหญใชจาย  และใหมียศทหารเปนพลตรี  ควบคุมการจายเงินของฝายทหารทั้งปวง 
 เนื่องจากสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงมีกําเนิดชวงแรกมิไดเปน
เจาฟา  คงดํารงพระยศเพียงพระองคเจาจิตรเจริญเทานั้น  แตเนื่องดวยความสามารถทางราชการ  
งานสวนพระองคทั้งปวง  และเร่ิมทรงงานรับผิดชอบมากข้ึน  ในปพ.ศ.2430  นั่นเอง  ทรงพระ

                                                  
 15 ดู  คําประกาศเล่ือนกรมเปน  กรมขุนนริศรานุวัดติวงศ  ในหนังสือประกวดเร่ืองพระประวัติ  
เขียนโดยสุจิต   ถาวรสุข  ร.บ. ฉบับที่อางถึงขางตน  หนา  61 
 16 ดู  สมเด็จเจาฟากรมพระภานุพันธุวงศวรเดช  ตํานานกรมทหารราบท่ี  1  มหาดเล็กรักษา
พระองคในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  กรุงเทพฯ  โรงพิมพรุงเรืองธรรม  2496  หนา  38 
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กรุณาโปรดเกลาฯ  ใหเล่ือนพระอิสริยยศข้ึนพรอมกับพระเชษฐภคินี  กรมขุนขัติยกัลยา  ซึ่ง
ส้ินพระชนมไปกอนแลว  เปน  “เจาฟากรมขุน”  ทั้งสองพระองค  ดังคําประกาศเล่ือนอิสริยยศเจา
ฟากรมขุนขัติยกัลยา  และเจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ17 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงมีพระราชปารถนาจะสงพระเจานอง
ยาเธอ  พระองคเจาจิตรเจริญไปศึกษาวิชาการ ณ ตางประเทศเหมือนกัน  แตติดขัดพระองคเจา
หญิงพรรณรายทรงวาเหวพระทัยในการหางพระโอรสหมอมเจาหญิงดวงจิตร  จิตรพงศไดทรงเลา
เร่ืองดังกลาวนี้วา “ผูใหญเลาวาในระยะนี้พระบาทสมด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเคย
พระราชดําริจะสงพระเจานองยาเธอ  พระองคเจาจิตรเจริญไปศึกษาในประเทศยุโรป  จนวันหนึ่ง
เสด็จเขาไปเฝาหมอมเจาพรรณราย  พอตรัสปรึกษาวา “นาจะฉันจะสงจิตรเจริญไปเรียนเมือง
นอก”  หมอมเจาพรรณรายก็ทรงกันแสงโฮใหญ   ไมทูลตอบประการใด กนแตทรงกันแสงไมหยุด
หยอน  จึงประทับนิ่งอยูพักใหญก็เสด็จกลับ  แตนั้นก็ทรงเกรงพระทัย  ไมกลาดําเนินตาม
พระราชดําริอีกตอไป”18 
 ในป  พ.ศ. 2432  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  เมื่อมีพระชนมายุ 27 
พรรษา  ทรงเขารวมการปราบอั้งยี่จีนคร้ังใหญ  และไดทรงรับหนาที่เปนจเรกรมยุทธนาธิการ  และ
การปราบอั้งยี่จีนคร้ังใหญคร้ังนั้นเปนไปอยางสําเร็จเรียบรอย  โดยพระองคทรงมีสวนรวมอยูอยาง
สําคัญยิ่ง 
 
อธิบดีกรมโยธาธิการ  และเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ 
 
 พ.ศ.2432  หลังปราบอ้ังยี่ไมนานนัก  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหต้ังกรมโยธาธิการ
ข้ึนเปนคร้ังแรก  เปนการรวมงานชางและการกอสรางไวแหงเดียวกัน  และทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ  แตงต้ังใหสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ    ทรงดํารงตําแหนงอธิบดีกรม
โยธาธิการเปนองคแรก  พระองคทานไดเร่ิมเขาทรงรับราชการฝายพลเรือน  และทรงพนจาก
ราชการทหารเปนคร้ังแรกเมื่อพระชนมายุ  27  พรรษา   
 งานสําคัญขณะดํารงตําแหนงอธิบดีกรมโยธาธิการ 

                                                  
 17 ดู  คําประกาศเจาฟากรมขุนขัติยกัลยา  และเจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ     ในหนังสือ
ประกวดเร่ืองพระราชประวัติ  ฉบับอางถึงขางตน       หนา  64 
 18 ดู   พระประวัติสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศพระนิพนธหมอมเจาหญิงดวงจิตร    
จิตรพงศ ในจันทรเกษม  ฉบับ  51  มีนาคม-เมษายน  พ.ศ.2506  หนา 8 
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 1. งานสรางทางรถไฟสายนครราชสีมา  (กรุงเทพฯ  ถึงเมืองนครราชสีมา)19 
 2. พ.ศ.2433  ต้ังกรมรถไฟข้ึนดําเนินงานรถไฟโดยเฉพาะ  มีนายเคแบกซเปนเจากรม  
แตเปนกรมที่ข้ึนตรงตอกรมโยธาธิการ 
 3. พ.ศ.2433  ยกกรมโยธาธิการข้ึนมีฐานะเทียบเทากระทรวง  แตหัวหนาสูงสุดยัง
เรียกอธิบดีตามเดิม 
 4. พ.ศ.2433  ระหวางวันที่  27 มิถุนายน – 4 ตุลาคม  สมเด็จเจาฟากรมพระภานุ
พันธวงศวรเดช  เสนาบดีกรมยุทธนาธิการ  เสด็จไปทอดพระเนตรกิจการทหาร  ณ  ประเทศญ่ีปุน     
แตเนื่องจากตําแหนงนี้มีความสําคัญทางทหาร  จึงโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหเจาฟากรมขุนนริศรานวุดั
ติวงศ  เปนผูรักษาการแทนเสนาบดีกรมยุทธนาธิการอีกตําแหนงหนึ่งในระหวางสมเด็จเจาฟากรม
พระภานุพันธวงศวรเดชเสด็จอยูตางประเทศ20 
 5. พ.ศ.2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
ใหปฏิรูปการปกครองแบงการบริหารราชการสวนกลางเปนกระทรวง กรมโยธาธิการถูกยกฐานะ
เปนกระทรวงโยธาธิการดวย  และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงต้ังใหพระเจานองยาเธอเจาฟา
กรมขุน ริศรานุ วัด ติวงศ   ข้ึน ดํารง ตําแหน ง เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ 21  โดยรวม
กรมไปรษณียโทรเลขเขาในกระทรวงโยธาธิการดวย  ในการปฏิรูปการปกครองนี้  ทรงพระกรุณา  
โปรดเกลาฯ  ใหเลิกตําแหนงอัครมหาเสนาบดีจตุสดมภเชนแตกอน  ใหยกอธิบดีของกรม และ
กระทรวงตางๆ  ที่ทรงต้ังมากอนแลวเปนเสนาบดีหมดสิ้น  รวมเปนเสนาบดีทั้งหมด 12  ตําแหนง  
นับไดวาเปนการเปล่ียนรูปโฉมการปกครองแตกตางไปจากเดิมมาก  พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว  รัชกาลที่  7  ไดทรงนิพนธชี้แจงอธิบายถึงการปฏิรูปคร้ังนี้ไววา  “การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเปนการต้ังกระทรวง  12  กระทรวงน้ี  ตองนับเปนการเปล่ียนแปลงอยางใหญหลวง  ซึ่ง
เ รียกไดอยางพูดกันธรรมดาวา  “พลิกแผนดิน” ถาตองใชภาษาอังกฤษก็ตองเ รียกวา 
REVOLUTION  ไมใช  “EVOLUTION” การเปลี่ยนแปลงใหญหลวงดังนี้มีนอยประเทศนักที่จะ
สําเร็จไปไดโดยราบคาบโดยปราศจากจลาจล  หรือจะวาไมมีเลยก็เกือบจะวาได  ประเทศญ่ีปุนได
มีการเปล่ียนแปลงการปกครองอยาง “พลิกแผนดิน” เหมือนประเทศสยาม  แตหาไดดําเนินการได
โดยสงบราบคาบเหมือนอยางประเทศสยามไม  ยังตองมีการจลาจลในบานเมือง เชนมีขบถสัตสุ

                                                  
 19 ดู  คัดจากกฏหมายรัชกาลที่  5  เลม  3  ร.ศ.109  หนา  1134 
 20 ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่  7  หนา  134 
 21 ราชกิจจานุเบกษา  เลม9  หนา  28 
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มา (SATSUMA REBELLION)  เปนตน”22  การประกาศแตงต้ังสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศ เปนประกาศเม่ือวันที่   1  เมษายน  ร.ศ.111  ทรงรับเงินเดือนข้ันตน  1,000  บาท  มี
งานที่เพิ่งเร่ิมตน คือ งานไปรษณียโทรเลข งานสรางทางรถไฟ งานสรางถนนบูรพา  แตพระองค
ทรงดํารงตําแหนงเสนาบดี  กระทรวงโยธาธิการระยะแรกไมครบปดีก็ตองทรงยายไปเปนเสนาบดี
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
 เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
 พ.ศ. 2435  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯมี
พระบรมราชโองการแตงต้ังพระเจานองยาเธอ   เจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ เปนเสนาบดี
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ทรงไดมาจัดงานกระทรวงพระคลังมหาสมบัติทําใหระเบียบ
ปฏิบัติงานในกระทรวงไดเรียบรอยข้ึน    ทําใหมีรายไดเพิ่มพูนมากข้ึนในปตอมาดวย   ทรงออก
กฎหมายและประกาศสําคัญใชบังคับ 3 ฉบับ   ทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติ จาก 21 มีนาคม ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) จนกระทั่งถึงวันที่  23 ธันวาคม ร.ศ. 113(พ.ศ. 
2437) ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยายไปทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงกลาโหมอันเปน
กระทรวงสําคัญตอไป 
 เสนาบดีกระทรวงกลาโหม  และผูบัญชาการกรมยุทธนาธิการ 
 พ.ศ. 2437   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
เปล่ียนแปลงการทหารโดยเปล่ียนแปลงราชการกลาโหม ซึ่งเดิมดูแลหัวเมืองฝายใต  และบังคับ
บัญชากรมทหารแบบเกา ใหบัญชาการทหารไดทั่วพระราชอาณาเขต  ซึ่งเวลานั้นสมุหกลาโหมคือ
พระยากรมเทพ (นุม ศรีไชยยันต) ไดรับราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริตมานาน  จนชราภาพ และ
งานเร่ิมมากข้ึนจึงโปรดยกยองใหเปนเสนาบดีกิตติมาศักด์ิวาที่สมุหกลาโหม  สําหรับตําแหนงสมุ
หกลาโหมนั้นไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหเจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ  ยายจากตําแหนง
เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  มาดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงกลาโหม23  มีหนาที่
บังคับบัญชากรมทหารบกและทหารเรือทั้งปวง 
 พ.ศ. 2439  สมเด็จพระเจานองยาเธอ  เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศกรมพระภาณุพันธุ
วงศวรเดช ไมทรงสบายพระองคจึงไดกราบบังคมลาหยุดราชการรักษาพระองคปหนึ่ง  โดยเสด็จไป
เพื่อทรงเปล่ียนพระอิริยาบถในประเทศยุโรป  คร้ันเสด็จกลับมาทรงโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงที่

                                                  
 22 ดู  พระราชนิพนธคํานําในหนังสือพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแกไขการปกครองแผนดิน  ฉบับพิมพวันที่  23  ตุลาคม  2470 
 23 ราชกิจจานุเบกษาเลม  11  หนา  305 
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ปรึกษาผูสําเร็จราชการแผนดิน  สมเด็จพระเจานองยาเธอ ขอพระราชเล่ือนกําหนดการถวายบังคม
ลาตอไปอีกปหนึ่ง  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหพลตรี พระเจานองยาเธอ  เจาฟากรมขุนนริศรา
นุวัดติวงศ  เสนาบดีกระทรวงกลาโหม   ยายไปเปนผูบัญชาการกรมยุทธนาธิการแทนพระเจานอง
ยาเธอ  เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ  กรมพระภาณุพันธุวงศวรเดช   ผูบัญชาการเดิมลาหยุดราชการ   
ราชการในกระทรวงกลาโหมใหพระยามนตรีสุริยวงศ (ชื่น  บุนนาค)  เปนผูแทนเสนาบดีไปพลาง
กอน24 
 พ.ศ. 2440  พระเจานองยาเธอ  กรมหม่ืนมหิศราชหฤทัย  เสนาบดีกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ  ไดตามเสด็จพระราชดําเนินทวีปยุโรป  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
มีพระราชดําริวา  พระเจานองยาเธอ  เจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ  เคยดํารงตําแหนงเสนาบดี
กระทรวงนี้มากอน  เมื่อ  5  ปที่แลว  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรักษาการณเสนาบดี
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติอีกตําแหนงหนึ่งจนกวา  พระเจานองยาเธอ  กรมหมื่นมหิศราชหฤทัย
จะไดตามเสด็จกลับยังพระนคร 
 วันที่  24  กุมภาพันธ  พ.ศ.2541  พระเจานองยาเธอ  เจาฟากรมพระภาณุพันธุวงศวร
เดช  ไดทรงรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ เขารับตําแหนงผูบัญชาการกรมยุทธนาธิการตามเดิม  สวน
หนาที่ราชการในกระทรวงกลาโหมที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยามนตรีสุริยวงศเปน
ผูแทนอยูนั้น  โปรดเกลาใหพระเจานองยาเธอ  เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ  กลับไปรับ
ราชการในตําแหนงเสนาบดีกระทรวงกลาโหมตามเดิม  งานที่ทรงไดปฏิบัติและสรางสรรคงาน
สําคัญในกระทรวงกลาโหม  และผูบัญชาการกรมยุทธนาธิการโดยสรุป 
 1. วางรากฐานราชการกระทรวงกลาโหม 
 2. ไดรับงานกรมสุรัสวดี25  มาข้ึนกระทรวงกลาโหม 
 3. ประกาศใชพระราชบัญญัติราชองครักษเปนคร้ังแรก 
 4. ทรงวางระเบียบปฏิบัติราชการสําคัญ 
 5. สรางความกาวหนาใหกองดุริยางคทหารบก 
 6. จัดต้ังกรมเสนาธิการทหารบกข้ึนเปนคร้ังแรก 
 7. ทรงร้ังตําแหนงผูบัญชาการทหารเรือชั่วคราวในพ.ศ.244226 การสรางและจัดซื้อเรือ
รบ การแกไขธงตางๆ  ของทหารเรือ การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณมาติดต้ังในเรือ 

                                                  
 24 ราชกิจจานุเบกษาเลม  13  หนา  607 
 25 กรมสุรัสวดี  เปนกรมที่มีหนาที่เก่ียวกับการจับจายเลข  อันเปนที่มาของงานสัสดีในปจจุบัน  เดิม
เปนงานของกระทรวงกลาโหมและมหาดไทย  ตอมาเปนกรมขึ้นในกระทรวงเมือง (นครบาล) 
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 8. การจัดต้ังกองทหารประจํามณฑล 
 9. การปรับปรุงกรมทหารมา 
 10. การออกแบบเคร่ืองแตงกายทหารบก 
 11. ทรงพระนิพนธเพลงตับตางๆ  ทรงสรางบทมโหรีหรือ  คอนเสิรทข้ึนเพื่อตอนรับ
แขกเมืองฝร่ัง 
 ในวันที่  2  กันยายน  ร.ศ.118  หรือ  พ.ศ.2442  ตําแหนงเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ
วางลง  และหาผูแทนเหมาะสมกวาไมได  เพราะเหตุที่พระเจานองยาเธอ  เจาฟากรมขุนนริศรานุ
วัดติวงศ  ทรงสันทัด  สนพระทัย  รอบรู  และทรงชํานิชํานาญในงานชางอยูเปนอันมาก  ทั้งเคย
ดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการมากอนแลว  จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทรง
ดํารงตําแหนงเปนเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการอีกคร้ังหนึ่ง  และเปนอันพนจากราชการในตําแหนง
เสนาบดีกระทรวงกลาโหมต้ังแตบัดนั้น 
 เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการคร้ังที่สอง 
 เดือนกันยายน  2442  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหต้ังกระทรวงเกษตราธิการข้ึนมา
ใหม  และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหยายพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน  เสนาบดีกระทรวงโยธาธิ
การไปเปนเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการที่ต้ังข้ึนใหม  ตําแหนงเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการก็วาง
ลง  ตําแหนงดังกลาวนี้พระเจานองยาเธอ  เจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ  เคยดํารงมากอนทรงมี
ความสามารถเหมาะสมดวยประการทั้งปวง  จึงไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหพระเจา
นองยาเธอ  เจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ  เปนเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการอีกคร้ังหนึ่ง 
 ในการรับงานตําแหนงเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการใหมนับต้ังแตวันที่  2  กันยายน  
ร.ศ.118  หรือ  พ.ศ.2442  นั้น  เนื่องจากพระองคทรงมีความสันทัด  รอบรูงานชางโยธาอยางดี
แลว  และทรงเช่ียวชาญงานชางศิลปะเปนอันมาก  โดยเฉพาะงานออกแบบสถาปตยกรรมแบบ
ไทย  และงานออกแบบประณีตศิลปทรงสันทัดเปนพิเศษ  แบบตางประเทศก็ทรงศึกษารอบรูอยูไม
นอย  การเขารับงานเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการใหมนี้จึงไมทรงทําใหพระองคทรงลําบากพระทัย
แตอยางใด 
 พ.ศ.2444  ในชวงเวลาที่ทรงรับภาระหนาที่งานชางโยธาของชาติ  พลตรีพระเจานอง
ยาเธอ  เจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ  ทรงไดรับบําเหน็จในราชการทางทหารมากข้ึน  โดยได
เล่ือนยศทางการทหารเปนพลโท 

                                                                                                                                               
 26 พระวรวงศเธอกรมหม่ืนปราบปรปกษ  ผูบัญชาการทหารเรือที่ส้ินพระชมน 
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 พระองคทานทรงดําเนินการเร่ืองสรางทางรถไฟ  พระองคทานทรงเปนเสมือนผูริเร่ิม
ปฏิบัติงาน  ทรงเปนผูวางรากฐานงานกอสรางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  งานเร่ิมสราง
ทางรถไฟสายใต   สายเหนือลวนเปนงานที่พระองคทรงเร่ิมไวทั้งส้ิน 
ในป พ.ศ.2444ในระหวางที่เปนเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหออกแบบสรางพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร และออกแบบ
กอสรางถาวรวัตถุอ่ืน ๆ ในวัดเบญจมบพิตร 
 พลโทพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศทรงดํารงตําแหนงเสนาบดี
กระทรวงโยธาธิการ  มาจนถึงวันที่ 13 มิถุนายน ร.ศ. 124 หรือ พ.ศ. 2448 ก็ทรงพนจากตําแหนง   
รวมเวลาประมาณ 6 ป จึงทรงยายไปเปนเสนาบดีกระทรวงวัง 
 เสนาบดีกระทรวงวัง 
 พ.ศ. 2448 ตําแหนงเสนาบดีกระทรวงวังวางลง  และเนื่องจากพระเจานองยาเธอ เจา
ฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ  ทรงรับราชการเปนเสนาบดีกระทรวงวัง   พระองคทานทรงรอบรู
ระเบียบแบบแผนประเพณีอันเปนวัฒนธรรมสวนหนึ่งของชาติอยูเปนอันมาก และมีความเจนจัด
ชํานาญ  รอบรูระเบียบแบบแผนอันพึงตองปฏิบัติตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระ
ราชวงศเปนอยางดี  พระองคทานจึงทรงมีคุณลักษณะเหมาะสมกับตําแหนงเสนาบดีกระทรวงวัง
เปนอยางยิ่ง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ เลือก
พระองคทานเปนเสนาบดีกระทรวงวัง  เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  ร.ศ. 124  หรือตรงกับพ.ศ.2448  
ในขณะที่พระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ  มีพระชนมายุ 42 พรรษา  สาวน
เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยาสุริยานุวัตรรับตําแหนงแทน 
 ทรงเปนสมเด็จเจาฟากรมหลวง 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงมีพระราชดําริวาพระเจ านองยาเธอ  
เจาฟากรมขุนนริศารานุวัดติวงศ  ไดทรงรับราชการในหนาที่ราชการสําคัญมาเปนอันมาก  
เห็นสมควรใหเล่ือนกรม  ดํารงพระเกียรติยศเปนสมเด็จ  และกรมหลวงได  สวนหนึ่งในคําประกาศ
เล่ือนกรมมีใจความวา  “...การที่ตองทรงยายรับราชการเปนหลายกระทรวงนั้น  เพราะทรงมีพระ
ปรีชาสามารถอาจวางเนติแบบอยางในราชการใหเปนบรรทัดฐานมั่นคง  ดําเนินไปในทางที่ชอบได  
มีอัธยาศัยมั่นคงองอาจมิไดหวาดไหว  ดํารงอยูในความสุจริตเปนตน  ยังราชการอ่ืนนอกจาก
ตําแหนงก็ไดทรงรับฉลองพระเดชพระคุณเพิ่มข้ึนอีกเปนคร้ังเปนคราวเนืองๆ  อีกทั้งงานชางอันทรง
สอดสองดวยสุขุมปรีชา  หาหลักฐานเกาใหมในนอกประเทศ  วางแบบอยางอันวิจิตรหาผูเสมอ
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มิได  ไดทรงทําการฉลองพระเดชพระคุณในการชาง  เปนวิทยาสวนพระองคอีกแผนกหนึ่งเปนอัน
มาก  จึงทรงมีพระราชดําริวาควรจะดํารงพระเกียรติยศกรมหลวงได 
 อนึ่ง  ทรงพระราชดําริวา  แตเดิมมามีพระราชอนุชาเปนสมเด็จพระเจานองยาเธอ  
สองพระองค  บัดนี้ไมบริบูรณเหมือนแตกอน  เปนที่วาเหวพระราชหฤทัย  พระเจานองยาเธอ
พระองคนี้ควรจะดํารงพระยศเปนสมเด็จพระเจานองยาเธอ  ใหเปนที่เจริญพระราชหฤทัยพระองค
หนึ่งได 
 จึงมีพระราชโองการดํารัสส่ังใหสถาปนาเล่ือน  พระเจานองยาเธอ  เจาฟากรมขุนนริศ
รานุวัดติวงศ  ข้ึนเปน  สมเด็จพระเจานองยาเธอ  เจาฟาตางกรมผูใหญ  มีพระนามตามจารึกใน
พระสุพรรณบัฏวา  สมเด็จพระเจานองยาเธอ  เจาฟากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศ  นาคนาม...”27 
 ในขณะที่เปนเสนาบดีกระทรวงวัง  สมเด็จพระเจานองยาเธอ  เจาฟากรมหลวงนริศรา
นุวัดติวงศ    ทรงปฏิบัติหนาที่ที่ทรงไดรับมอบหมายไดสําเร็จเรียบรอย  โดยเฉพาะงานเก่ียวกับพิธี
การ  การรับรอง  ทรงทําไดดีเยี่ยมเปนที่พอพระราชหฤทัย  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวอยูตลอดเวลา  โดยเฉพาะงานพิเศษ  คืองานกอสรางวัดเบญจมบพิตร  นับแตพระ
อุโบสถ  พระที่นั่งทรงธรรม  พระระเบียง  ศาลา  กําแพงประตู  และการตกแตงอ่ืนๆ  ที่ทรงดําเนิน
มาแตคร้ังทรงเปนเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการนั้น  ก็ไดดําเนินการกอสรางมาตามลําดับภายใต
การควบคุมของพระองคทาน  จนเสร็จเรียบรอยเปนสวนใหญ  ก็ตอนเปนเสนาบดีกระทรวงวังนี้เอง 
 ทรงลาออกจากราชการ28 
 พ.ศ.2452  สมเด็จฯ  เจาฟากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศ  มีพระชนมายุ  46  พรรษา  
ทรงขยันขันแข็งปฏิบัติงานในตําแหนงเสนาบดีกระทรวงวังอยางครํ่าเครงตรากตรําทํางานหนัก  มี
เวลาพักผอนนอย  ทรงเร่ิมประชวรดวยโรคพระหทัยโต  แพทยประจําพระองคไดแนะนําใหทรง
พักผอนรักษาพระองค  แตพระองคทรงหวงใยในพระราชกิจที่ทรงสนองพระเดชพระคุณอยู  จนเร่ิม
ประชวรเปนโรคพระหทัยออนดวยอีกอยางหนึ่ง  จึงไดกราบถวายบังคมลาหยุดพัก  และลาออก
จากราชการ  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
พระราชทานพระบรมราชานุญาต  ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ  ร.ศ.128  ตรงกับพ.ศ.2453  เมื่อ
พระองคมีพระชนมายุ  47  พรรษา  ในขณะที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศ  ทรงพน
จากหนาที่ราชการกระทรวงวังนั้น  เปนระยะปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

                                                  
 27 ดู  คําประกาศเล่ือนกรมเปนสมเด็จเจาฟา  กรมหลวงนริศรานุวัดติวงศ  ในหนังสือประกวดเร่ือง
พระราชประวัติ ฉบับที่อางถึงขางตน  หนา  116-117 
 28 ดู  ราชกิจจานุเบกษา  เลม  27  ภาค  1  หนา  24-25 
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เจาอยูหัว  เพราะตอมาในวันที่  23  ตุลาคม  พ.ศ.2453  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวก็ เสด็จสวรรคต   นับไดวาพระองคทานทรงรับราชการสนองพระเดชพระคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ต้ังแตทรงพระเยาวจนเกือบตลอดรัชสมัย  หากนับ
ระยะเวลาต้ังแตเปนคะเค็ดทหารมหาดเล็ก  จนถึงเปนเสนาบดีกระทรวงตางๆ  จนถึงกระทรวงวัง  
ทรงรับราชการมาแลว  32  ป  ทรงรับพระราชทานเงินเดือนเล่ือนข้ันมาเปนลําดับ  ขณะที่พนจาก
ราชการในตําแหนงเสนาบดีกระทรวงวังคร้ังสุดทาย  ทรงรับพระราชทานเงินเดือน  เดือนละ  2500  
บาท29  นับวาเงินไมเต็มตําแหนงเสนาบดี 
 การสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว 
 ทรงรับเงินบํานาญ 
 ในตอนตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว   รัชกาลที่ 6 สมเด็จฯ  เจา
ฟากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศ   ซึ่งมีพระพลานามัยไมสมบูรณเรียกไดวาสามวันดีส่ีวันไข   เมื่อพน
ราชกาลในระยะแรกพระองคทานมิไดรับพระราชทานเงินบํานาญ   สืบเนื่องจากการไดรับ
พระราชทานเงินบํานาญตองมีพระราชดํารัสส่ังสียกอน   เขาใจวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงคาดหมายวา  สมเด็จฯ  เจาฟากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศจะทรงกลับเขารับราชการ
นั่นเอง   ทรงรีรอเร่ือยมาจนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต    ก็หาได
ดํารัสส่ังเร่ืองเงินบํานาญแตอยางใดไม และสมเด็จฯ  เจาฟากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศก็หาไดยื่น
เร่ืองราวรบกวนพระราชหฤทัยแตอยางใด   แมทรงประชวรก็ทรงใชสอยเงินทองเทาที่พระองคมี   
ความยากจนขัดสนอยูเปนอันมาก    เพราะเปนครอบครัวใหญและความเปนอยูในฐานะราชวงศ
ชั้นสูง   จนทรงตองนําของเกาเทาที่ทรงมีออกจําหนาบยและพระองคทานก็หาไดกราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวไม 
 ตอมาหลังถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   
จนถึงวาระเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ   พระพันปหลวง   
พระสัมพันธวงศเธอพระองคเจาหญิงพรรณราย   พระมารดาของสมเด็จฯ  เจาฟากรมหลวงนริศรา
นุวัดติวงศ  ไดเขาเฝาถวายพระพรและถวายของขวัญ  ไดกราบบังคมทูลขอขายของถวายไวกับ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถทรงสอบถามถึงสาเหตุ     พระองคเจาหญิงพรรณรายได
ทรงเลาความยากจนคนแคนถวาย   พรอมทั้งกราบบังคมทูลเร่ืองเงินบํานาญเมื่อสมเด็จพระศรีพัช
รินทราบรมราชินีนารถ    พระราชชนนีพระพันปหลวงทรงทราบ   จึงนําความข้ึนกราบบังคมทูล

                                                  
 29 หลักฐานเร่ืองเงินเดือนของพระองคทานเทาที่คนพบ  ร.ศ.126  ทรงรับ  2100  บาท  ปถัดมาไม
พบ  แตตอนเปนอภิรัฐมนตรีใหม  ทรงรับ 2500  บาท  จึงนาเช่ือวาเปนเงินเดือนสุดทายตอนพนราชการ 
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว   ตอมาไมชาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  มีพระราช
ดํารัสส่ังเร่ืองเงินบํานาญของพระองคทานทันที   เงินบํานาญที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
พระราชทานตามพระราชบัญญัติที่ทรงไดรับคร้ังนั้นเปนเงินเดือน 1250 บาท  หลังจากที่พระองค
ทานทรงรับเงินบํานาญแลวฐานะความเปนอยูของพระองคทานก็ทรงดีข้ึนตามลําดับ  เนื่องจาก
ตลอดรัชสมัยรัชกาลที่ 6 พระองคทานทรงเปนขาราชการโดยตลอด 
 ทรงเปนสมเด็จเจาฟากรมพระ 
 พ.ศ. 2456  ขณะที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศทรงมีพระชนมายุ 50 
พรรษา  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหเล่ือนกรมสมเด็จ
ฯ เจาฟากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศ  เปน  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระนริศรานุวัด
ติวงศ  เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.2456  ตามพระนามในพระสุพรรณบัฏที่อางถึงแลวขางตน 
 ทรงยายวังที่ประทับ 
 การที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ  ทรงมีพระพลานามัยไมสูสมบูรณ  
เจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒนจึงไดเชิญใหลองไปประทับที่บานของทานที่คลองเตย  ดวยมีตัวอยาง
วาทานก็เจ็บปวยเชนกัน  ไดยายไปจากวังบานหมอไปอยูที่บานคลองเตย  กลับมีพลานามัย
สมบูรณข้ึน30คร้ันเมื่อไปประทับที่บานคลองเตยสักพักหนึ่ง  ก็ทรงมีพระอนามัยแข็งแรงข้ึนจริงๆ  
ดวยเหตดังกลาวนี้เอง  พระองคทานจึงทรงซื้อที่นาแถวนั้นแปลงหนึ่ง  แลวซ้ือเรือนไทยแบบโบราณ
ซึ่งเจาของร้ือขายถูกๆ  อยางมาก  ดวยเปนของลาสมัย  มาสรางเปนตําหนัก  ในชั้นแรกไปประทับ
เฉพาะในฤดูรอน  แตในที่สุดก็ตองไปประทับเลย  ดวยเสด็จกลับมาวังทาพระทีไรก็ทรงประชวรทุก
ที  จึงเปนแตเสด็จเขามาประทับวังทาพระเม่ือเวลามีงานพระราชพิธี  หรืองานพิธีสวนพระองค  
ดวยที่ตําหนักปลายเนิน  คลองเตย  สมัยนั้นเปนทองนาและสวนผัก  ถนนขรุขระ  ปูอิฐกวางเฉพาะ
ลอรถ  ตําหนักทีแรกก็คับแคบและประทับอยูอยางคหบดีชาวชนบทเทานั้น  แตที่ตําหนักปลายเนิน
นี้  กลายเปนสถานที่อันมีความสําคัญตองานวรรณกรรม  และศิลปกรรมสําคัญของชาติ  เพราะ
เปนสถานที่ที่ทรงงานของพระองคทานตลอดพระชนมชีพ 
 ปฏิบัติราชการพิเศษ  ตามพระราชประสงค 
 แมสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ  ไมไดทรงทําราชการประจําก็จริง  แต
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  มีพระราชประสงคจะใชสอยส่ิงใด  หรือมีพระราช
ประสงคใหชวยงานราชการอันใดเปนพิเศษ  พระองคทานก็ทรงสนองพระคุณรับใชอยางเต็ม

                                                  
 30 ดู  เอกสารพระประวัติ  และเอกสารเฉลิมพระเกียรติฯ  ฉบับที่อางถึงขางตน  หนา  29  ประกอบ 
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ความสามารถ  และเต็มพระทัย  โดยเฉพาะงานดานการชางตางๆ ที่ตองใชทักษะความสามารถสูง  
พระองคทานก็ทําดวยความสําเร็จทุกคร้ัง  และงานเหลานี้ที่ทรงไดรับมอบหมายใหปฏิบัติมีอยูไม
นอย  และเปนงานที่ตองอาศัยความประณีตบรรจงเปนอยางมากอีกดวย  หมอมเจาหญิงดวงจิตร   
จิตรพงศไดทรงเลาวา  “ตลอดรัชกาลที่  6  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศฯ  จึงทรงรับราชการแต
เ พี ย ง สนอ งพ ร ะ เ ด ชพ ร ะ คุณ ในกา ร ช า ง ต า ง ๆ   เ ช น   ออกแบบ เค ร่ื อ ง ร า ชู ป โ ภค  
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  พระเมรุที่พระราชทานเพลิงพระศพใหญๆ  แบบพัดรอง  ภาพปกและภาพ
แทรกหนังสือพระราชนิพนธ  ธงประจํากองลูกเสือ  เปนตน  นอกจากนั้นไดสนองพระคุณในงาน
พิเศษ  คือ  เปนกรรมการสภาคลังตรวจงบประมาณแผนดิน  กรรมการตรวจแกรางประมวล
กฏหมายแพงและพาณิชย  กรรมการหอพระสมุด  เปนตน”31 
 ปฏิบัติราชการพิเศษตามพระบรมราชโองการ 
 พ.ศ.2462  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ให
ต้ังสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ  เปนประธานศาลรับส่ังกระทรวงวัง พิจารณาคดี
พิเศษกรณีราชวงศ  หรือบุคคลในเขตพระบรมมหาราชวังกระทําผิด  ซึ่งในคร้ังนี้สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ  กรมหลวงสวัสด์ิวัฒนวิศิษฐ  และมหาดเล็ก  3  คน  ถูกกลาวหาวาไดกระทําผิด  คือ
ทรงเฆ่ียนตีพระโอรสเพื่อส่ังสอนเกินกวาเหตุ  จนเขาคดีความผิดฐานทํารายรางกายบาดเจ็บโดย
ประมาท 
 พ.ศ.2465  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ให
ต้ังสภาคลังข้ึนเปนที่ปรึกษาการเงิน  การคลังของแผนดินทั้งหมด  และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯ  แตงต้ังใหสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ  เปนกรรมการสภาการคลัง32 
 พ.ศ.2466  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ให
ต้ังกรรมการองคมนตรี  ตรวจจัดงบประมาณรับจายเงินแผนดินโดย  ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา
แตงต้ังใหสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ  เปนกรรมการองคมนตรีตรวจจัดงบประมาณ
รับจายเงินแผนดิน33 
 พ.ศ.2466  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ  ทรงมีพระชนมายุ  60  พรรษา  
แมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  พระองคทานจะมิไดทรงรับราชการทหาร

                                                  
 31 ดู  เอกสารพระประวัติ  และเอกสารเฉลิมพระเกียรติฯ  ฉบับที่อางถึงขางตน  หนา  29 
 32 ก.จ.ช.  เอกสาร  ร.6 ค. 21/1  “ประกาศแตงต้ังสภาการคลัง(24  สิงหาคม  พ.ศ.2465)” 
 33 ก.จ.ช.  เอกสาร  ร.6 ค. 8/3  “รางประกาศต้ังกรรมการองคมนตรี  ตรวจจัดงบประมาณรายรับ
จายเงินแผนดิน(19  มกราคม  พ.ศ.2466)” 
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เปนประจําก็จริง  แตเคยเปนเสนาบดีกระทรวงกลาโหม  และปฏิบัติราชการพิเศษตามพระบรมราช
โองการอยูเปนเนืองนิจนั่นเอง  ในวันที่  10  กันยายน  พ.ศ.2466  จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
ใหเล่ือนยศทหารของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ    ข้ึนเปน  นายพลเอก34  พระองค
ทานทรงอยูในยศนี้ตอมาตลอดพระชนมชีพ 
 การสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
 ในป  พ.ศ.2468  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  เสด็จข้ึนครองราชย  ในขณะ
ที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ  ทรงมีพระชนมายุ  62  พรรษา  ทรงมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ  ต้ังอภิรัฐมนตรี35ที่ปรึกษาราชการแผนดินตามพระบรมราชโองการ  เมื่อวันที่  
28  พฤศจิกายน  พ.ศ.2468  ทรงมีพระราชดํารัสชวนใหสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ  
ใหทรงกลับเขารับราชการแผนดินเปนอภิรัฐมนตรีที่ทรงต้ังข้ึน  และในปเดียวกันนี้  พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหต้ังสภาคลังข้ึนมาใหม  และทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ  ใหพระองคทานเปนกรรมการสภาคลังดวย36   
 พ.ศ.2469  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  ทรงจัดต้ังราชบัณฑิตยสถานแผนก
ศิลปากรข้ึนเมื่อวันที่  19  เมษายน  พ.ศ.2469  ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จฯ เจาฟา
กรมพระนริศรานุวัดติวงศ  ใหทรงรับตําแหนงเปนอุปนายกราชบัณฑิตยสภา  แผนกศิลปากร37 
 พ.ศ.2470  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ  ทรงไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
แตงต้ังใหเปนผูกํากับการราชวงศ  นอกจากนั้นยังโปรดเกลาฯ  ใหสนองพระคุณในทางการชาง  
ดังเชนที่เคยสนองพระเดชพระคุณมาแลวในรัชกาลกอนๆ  และไดทรงพนจากตําแหนงทางราชการ
ที่แตงต้ังข้ึนขางตนนั้นเมื่อเปล่ียนแปลงการปกครอง  ณ  วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ.2475   
 พ.ศ.2476  หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง  เกิดการแตกแยกกันทางการเมือง  จนถึงข้ัน
มีการสูรบกัน  ขณะนั้นสมเด็จฯ เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ  ทรงกราบถวายบังคมลาไป
ประภาสตามลําแมน้ําถึงเมืองลพบุรี  แตเสด็จกลับกรุงเทพฯ  ในงานพระราชพิธีกฐินหลวงพอดีเกดิ
เหตุการณในข้ันรุนแรง  จึงเสด็จออกไปหัวหินดวยถือตามประเพณีโบราณ  ที่พระราชวงศตองเสด็จ
ไปอยูใกลชิดพระองค  พระเจาแผนดินในเมื่อมีเหตุรายหรือภัยพิบัติเพื่อถวายชีวิต  เมื่อเสด็จแปร

                                                  
 34 ดู  ราชกิจจานุเบกษา  แผนกราชกิจจา  เลม  40  ภาค 1  หนา  1843  ลงวันที่  16  กันยายน  
พ.ศ.2466 
 35 ก.จ.ช.  เอกสาร  ร.7 รล. 7/1  “รางพระราชดํารัสต้ังอภิรัฐมนตรี” 
 36 ก.จ.ช.  เอกสาร ร.7 ค. 1/42  “ประกาศต้ังสมาชิกสภาคลัง” 
 37 ก.จ.ช.  เอกสาร ร.7 บ. 11/2  “รางประกาศต้ังราชบัณฑิตยสภา” 
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พระราชฐานไปประทับอยู  ณ  สงขลา  ใหพนจากเหตุรายมรสุมทางการเมือง  ก็โปรดเกลาใหเสด็จ
ไปโดยขบวนรถไฟ  พรอมขาราชบริพาร  แตไปประทับที่หาดใหญ  เมื่อเหตุการณสงบลงแลวก็ทรง
พระดํารัสตรัสชวนใหเสด็จกลับกรุงเทพฯ  ดวยเพื่อเสด็จไปประดับพระเกียรติยศ  ในฐานะที่เปน
พระบรมวงศผูใหญในพิธีเปดสภาผูแทนราษฎร 
 คร้ันถึงเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  ทรงมีกําหนดจะเสด็จพระราช
ดําเนินออกไปรักษาพระองค  ณ  ตางประเทศ  ณ  วันที่  10  มกราคม  พ.ศ.2476  มีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จฯ เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ  เปนผูสําเร็จราชการแทน
พระองคในระหวางที่เสด็จไปรักษาพระองค  ณ  ตางประเทศ  และเพื่อแกขอของพระทัยในการที่
ทรงมีพระวิตกวาทรงพระชรา  เพราะมีพระชนมายุ  70  พรรษา  พระกรรณตึง  และไมทรงทราบ
ภาษาตางประเทศดีพอที่จะวินิจฉัยความหมายหนักเบา  เกรงจะปฏิบัติหนาที่บกพรองนั้น  โปรด
เกลาใหพระเจาพี่ยาเธอ  กรมขุนชัยนาทนเรนทรเปนที่ปรึกษา  และทรงชวยเหลือในดาน
ภาษาตางประเทศท่ีไมทรงสันทัด  และยังโปรดเกลาฯ  ใหเจาพระยาวรพงศพิพัฒนเปนผูรับใชไป
ติดตอกับรัฐบาล  จึงจําตองรับตําแหนงนั้นสนองพระเดชพระคุณตามพระบรมราชโองการ  ต้ังแต
วันที่  11  มกราคม  พ.ศ.2476  ไดทรงปฏิบัติราชกิจโดยระมัดระวังอยางดี  และทรงตอสูจน
สุดกําลังในอันที่จะรักษาพระเกียรติยศของพระเจาแผนดินผูทรงทศพิธราชธรรมไวใหปรากฏ  และ
เพื่อใหประชาชนชาวไทยทุกคณะทุกฝายไดรับความยุติธรรมเสมอกัน  ทรงพนจากตําแหนง  ณ  
วันที่  2  มีนาคม  พ.ศ.2477  เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวประกาศสละราชสมบัติ38  
นับแตทรงพนจากผูสําเร็จราชการแทนพระองคในรัชกาลที่  7  แลว  ก็มิทรงไดเกี่ยวของกับราชการ
แผนดินอีก  เปนแตทรงชวยในเร่ืองแบบอยางการชางที่ทรงพอพระทัย  กับประทานความเห็น  
คําแนะนํา  คําอธิบายในเร่ืองราชประเพณี  ขนบธรรมเนียม  ศัพทภาษาแกผูที่มีหนาที่ปฏิบัติและ
ผูสนใจใฝรู 
 ทรงเปนสมเด็จเจาฟากรมพระยา 
 พ.ศ.2488  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ  ทรงมีพระชนมายุ  82  พรรษา  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล  รัชกาลที่  8  ไดทรงโปรดเกลาใหเล่ือนกรมสมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ  ข้ึนเปน  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ  เมื่อวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ.2488  โดยประกาศพระดําริวา 

                                                  
 38 ดู  พระประวัติเอกสารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย  ตีพิมพถวายพระทายาท  เปนของชํารวยฉลองครบรอบรอย
ปประสูติ  28  เมษายน  2506  หนา  30-31 
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 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ  ไดทรงรับราชการสนอง
พระเดชพระคุณสมเด็จพระอัยกาธิราชเจา  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั  และสมเด็จ
พระปตุลาธราชพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  ในตําแหนงสําคัญอันตองการ
ความสามารถโดยสุขุม  ไดทรงจัดราชการใหสําเร็จไปไดดังพระราชประสงค  ทั้งฝายทหารและ
พลเรือนมาเปนหลายตําแหนง  ดังมีขอความอยูในประกาศเมื่อคร้ังทรงรับพระสุพรรณบัฏ  เปน
สมเด็จพระเจานองยาเธอ  เจาฟากรมหลวง  แลพระสุพรรณบัฏเปนสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  
เจาฟากรมพระแลวนั้น   ตอมาไดทรงรับราชการสนองพระเดชพระคุณพระปตุลาธิราช  
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  ในตําแหนงอภิรัฐมนตรี  และเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปรักษาพระองค  ณ  ตางประเทศ  ก็ไดทรงระกรุณา
โปรดเกลาฯ  ไววางพระราชหฤทัยใหเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค  ไดทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
ดวยพระปรีชาญาณอันสุขุม  เปนที่นับถือของปวงประชาชนโดนทั่วกัน  คร้ันในรัชกาลปจจุบัน
ถึงแมวาทรงชราแลว  ก็ยังชวยราชการนานัปการ  เฉพาะอยางยิ่งโดยประทานความรูในศิลปวิทยา
การ  ตลอดจนภาษาและราชประเพณีซึ่งไมมีผูใดจะใหความรูได  พระองคเปนพระบรมวงศผูใหญ 
ซึ่งมีพระเมตตาอารีเปนที่เคารพรักใครนับถือของพระบรมวงศานุวงศโดยทั่วกัน  สมเด็จพระ
เจาอยูหัวก็ทรงเคารพนับถืออยูวามีพระอัธยาศัยอันซื่อตรง  คงในสุจริตจารี  มีความจงรักภักดีตอ
ใตฝาละอองธุลีพระบาทอยูโดยปรากฏ  สมควรที่จะยกยองพระเกียรติยศใหยิ่งใหญยิ่งข้ึน39 
 การทรงปฏิบัติกิจประจําพระองค 
 จากพระประวัติการรับราชการของสมเด็จฯ  เจากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ที่กลาว
มาแลวขางตน  จะเห็นวาพระองคทานทรงงาน  2  อยาง  ควบคูกันไปคืองานราชการสนองพระเดช
พระคุณราชการแผนดิน  กับภาระทรงงานชางออกแบบศิลปกรรม  งานในสวนหลังนี้พระองคทาน
ตองทรงใชความสงัดเงียบเปนเคร่ืองประกอบสมาธิในการทรงทํางาน  เวลาดึกสงัดจึงเปนเวลาที่
ทรงถือปฏิบัติเหมาะสมสําหรับทรงทํางานชาง  ทรงทํางานไปตลอดจนเชามืดแลวเขาบรรทม
พักผอนตอในเวลาเชา  พระองคทานเลยติดพระนิสสัยประจําพระองคที่ทรงปฏิบัติตอมาจนตลอด
พระชนมายุ 
 ในชวงสมัยที่ยังทรงรับราชการอยู  พระองคทานจะต่ืนบรรทมเวลาประมาณบาย  13  
นาฬิกา  สรงพระพักตร  เสวยเคร่ืองด่ืมถวยหนึ่งแลว  จะเสด็จไปเฝาพระสัมพันธวงศเธอ  พระองค
เจาหญิงพรรณารายพระมารดา  ตรัสสนทนากันดวยเร่ืองกิจธุระสวนพระองคตามสมควร  แลวสรง

                                                  
 39 ดู  พระประวัติเอกสารเฉลิมพระเกียรติฯ  เลมเดิม  หนา  34 
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น้ําเสวยพระอาหารและเสด็จไปทรงทําราชการตามหนาที่  นั่นเปนกิจประจําพระองคที่ทรงทําเปน
ปรกติทุกวัน  ที่เปนพิเศษในบางครั้งอาจมีการเปล่ียนแปลงบางถามีราชการพิเศษ  เชน  งานพระ
ราชพิธี  งานประชุม  หรือทรงมีภารกิจสวนพระองคที่ทรงปฏิบัติในเวลาเชาก็จะตรัสส่ังใหปลุก
บรรทมข้ึนเพื่อทรงปฏิบัติกิจนั้น  แลวทรงหาเวลาบรรทมพักแทนในเวลาอ่ืนๆ  ที่ทรงวาธุระ  
นอกจากนั้นเวลาเสด็จไปตามหัวเมือง  พระองคทานจะทรงปรับเปล่ียนเวลาปฏิบัติกิจประจํา
พระองคใหเหมาะสม  ตรงกับความสะดวกของงานและผูอ่ืนช่ัวคร้ังชั่วคราวแลวแตกาละ 
 ในเวลาคํ่าเสด็จกลับมาถึงวังมักตรงไปเฝาพระมารดากอน  แลวจึงเสวยพระอาหาร  
และทรงพักผอนสําราญพระทัย  เชน  ทรงเลนดนตรีไทย  ปพาทย  ทรงนิพนธบทขับรอง  บทเพลง  
และภายหลังทรงพระดําริจัดการเลนละครดึกดําบรรพ  และทรงใชพระทักษะอันสูงทางศิลปกรรม
อ่ืนๆ  เขามาผสมผสาน  เชน  การออกแบบฉาก  เคร่ืองแตงกาย  นอกเหนือจากการแตงบท  การ
กํากับการแสดง  การขับรอง  และการทรงดนตรีดวยพระองคเอง  เปนตน  จนไดเวลาอันสมควร
เร่ิมดึกสงัดจึงเสด็จเขาหองทรงพระอักษร  เพื่อทรงทํางานในราชการแผนดินที่ค่ังคางมา  หรือทรง
งานชางศิลปเขียนแบบทางศิลปกรรมตางๆ  พระองคทานจะทรงงานชางไปจนเวลาใกลรุง  หรือรุง
เชาจึงทรงเขาบรรทม40 
 เนื่องจากของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ    ทรงมีพระนิสัยสวน
พระองคทรงงานชาละเอียดถี่ถวน  ทรงรางเองเขียนเอง  ตรวจเองทั้งส้ิน  จะยอมใหผูอ่ืนชวยก็แต
เพียงงานคัดลอกเทานั้น  เพราะฉะนั้น  การทรงงานแตละช้ินตองใชเวลาการทํางานนานมาก  และ
จัดวาเปนชางที่สามารถสนองพระเดชพระคุณไดถูกพระราชหฤทัยสมเด็จพระพุทธเจาหลวงได
ดีกวาชางอ่ืนๆ  แมบางคร้ังการทรงงานชาละเอียดประณีตจะเปนเหตุใหพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวพิโรธอยูเนืองๆ  จนเปนที่คอนขอดกันในสมัยนั้นวา  ชางดีแตไมแลว  แตพอ
งานแลวเสร็จก็จะเปนที่พอพระราชหฤทัยทุกคราวไป  การทรงงานชา  ละเอียดประณีต  เปนส่ิงที่
ทรงพึงประสงค  เช่ือมั่น  และทรงยึดถือเปนพระนิสัยเชนนี้มาตลอดพระชนมชีพ  ทรงประพฤติ
พระองคเชนนี้อยูเปนนิจ  ไมวาเร่ืองเล็กนอย  หรือเร่ืองสําคัญยิ่ง  ยิ่งงานในการชางยิ่งพิถีพิถันมาก
ข้ึน  ดวยทรงถือคติที่วา  “ถาทําไมดี  ไมทําเสียเลยดีกวา”  ฉะนั้นเมื่อคิดแบบอยางใดๆ  ถึงแมจะ
เขียนเสร็จแลวแตถายังไมพอพระทัยก็จะไมยอมวางพระหัตถ  ทรงแกไขไปจนกวาจะถูกพระทัยจน
ได  ยิ่งเปนงานดานสถาปตยกรรมก็ยิ่งทรงระวังหนักข้ึน  ตรัสวา  ตองระวังเพราะสรางข้ึนดวย

                                                  
 40 ดู  พระประวัติและฝพระหัตถของสมเด็จฯ  เจากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ,โต  จิตรพงศ.
หมอมราชวงศ  หนา  42 
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ความพอใจ  ความเพลิดเพลินตา  ไมใชสรางข้ึนเพื่ออยากร้ือทิ้ง  ทุนรอนที่เสียไปก็ใชจะเอาคืนได  
ผลที่สุดก็ตองทิ้งไวเปนอนุสาวรียขายความอาย41 
ระยะหลังตอมาเมื่อเสด็จยายมาประทับที่ตําหนักปลายเนิน  คลองเตย  ก็ทรงถือปฏิบัติเชนเคย  
เพียงแตในสมัยนี้พระองคทานวางจากราชการประจํา  ทรงมีเคร่ืองหยอนพระทัยมากข้ึน  เนนหนัก
ไปในทางศึกษาคนควาวิทยาการ  มีศัพทและภาษากําลังเส่ือมสูญ  ตลอดจนประวัติศาสตรและ
ประเพณีตางๆ  ทรงติดตอแลกเปลี่ยนความรูกับบัณฑิตผูใฝใจในวิทยาอยางเดียวกัน  ซึ่งทรง
เรียกวาเพื่อนนักเรียนเปนสวนมาก  เชน  ตรัสเร่ืองมคธภาษา  พระพุทธประวัติ  พระวนิยักบัสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย  วัดเทพศิรินทร  ตรัสเร่ืองดนตรีและภาษากับสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระ
นครสวรรควรพินิจ  ตรัสเร่ืองศัพยภาษาและประเพณีกับพระยาอนุมานราชธน  ตรัสเร่ืองพระราช
พิธี  ขนบธรรมเนียมเกาในราชสํานักกับพระยาเทวาธิราช  มีลายพระหัตถติดตอกันกับสมเด็จฯ  
กรมพระยาดํารงราชานุภาพดวยเร่ืองตางๆ  ทุกสัปดาหเรียกวา  “หนังสือเวร”  หรือที่เรียกกันบัดนี้
วา  “สาสนสมเด็จ”  ทรงเขียนต้ังแตป  247642  ในชวงที่เร่ิมเขียนหนังสือเวร  พระองคทานมพีระชน
มายุ  70  พรรษา  ทรงพระชราภาพมากแลว  จะทรงออกแบบเขียนรูปพระเนตรก็ทรงมองไมเห็น
เสนดังแตกอน  พระกําลังพระปญญาก็เส่ือมทรุดลงทุกที  ดวยทรงพระชราดวยโรคภัยไขเจ็บ
เบียดเบียน  คือ  นอกจากโรคพระหทัยโต  กับหลอดลมอักเสบเร้ือรัง  ซึ่งเปนโรคประจําพระองค
ตลอดมา  ก็ยังมีพระโรคเสนพระโลหิตแข็งอีกอยางหน่ึงดวย  จึงทรงเพลิดเพลินกับการเขียน
หนังสือแตเพียงอยางเดียว  ที่สําคัญทรงเขียน  “จดหมายเวร”  (สาสนสมเด็จ)  ถวายสมเด็จกรม
พระยาดํารงราชานุภาพทุกสัปดาห  ตลอดมา  10  ปเศษ  จนถึงฉบับที่ทรงเขียนในคืนวันที่  30  
พฤศจิกายน  พ.ศ.2486  เมื่อทรงเขียนจดหมายเวียนเสร็จ  ทรงตรวจทานดวยพระองคเองแลวเซ็น
ลายพระนามใสซองปดผนึก  มอบใหมหาดเล็กไปสงวันรุงข้ึน  แตหนังสือจดหมายเวรฉบับนั้นยังไม
ทันสงถึงวังวรดิศ  ก็ตองปลุกบรรทมเมื่อเวลา  14  นาฬิกาเศษๆ  เพื่อทูลขาวรายใหทรงทราบวา  
สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพส้ินพระชนมแลว  อันทําใหพระองคที่ตกอยูในฐานะอันทรง
หวั่นเกรงหนักหนา  คือ  เปนราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ที่ยังดํารงพระ
ชนมชีพเปนองคสุดทาย  เมื่อเสด็จกลับจากเยี่ยมพระศพสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  

                                                  
 41 ดู  พระประวัติเอกสารเฉลิมพระเกียรติฯ  เลมเดิม  หนา  25 
 42 ดู  พระประวัติเอกสารเฉลิมพระเกียรติฯ  เลมเดิม  หนา  37 
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มหาดเล็กนําหนังสือเวรที่คางสงมาถวายคืน  ทรงรับดวยพระหัตถส่ันระรัว  ตรัสเพียงประโยคเดียว
วา  “เลิกกันที”43 
 ส้ินพระชนม 
 
 ตอมาพระกําลัง  และพระปญญาของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ก็
เส่ือมถอยลงทุกที  ดวยทรงพระชราและโรคภัยเบียดเบียน  หนังสือที่ทรงเขียนคางวางทิ้งไวบนโตะ
ทรงพระอักษรกลับมีมากข้ึน  เมื่อพระทายาทตรวจดูภายหลัง  จึงพบเร่ืองที่พระองคทานทรงเขียน
เลาถึงพระองคเอง  พบจดหมายรายวันที่ทรงเขียนเปนกิจวัตรประจําวันติดตอกันมาหลายสิบป
แลว  ทรงบันทึกน้ําหนักพระองค  ความรอนเย็นของอากาศประจําวัน  เวลาที่ฝนตก  จํานวนฝนที่
ทรงวัดได  กิจธุระที่ทรงทํา  และเหตุการณที่เกิดข้ึนทั้งในและนอกประเทศในวันนั้นๆ  ยิ่งทรงพระ
ชราลายพระหัตถที่เคยถ่ีถวนเรียบรอยก็คอยๆ  ส้ันและเลอะเลือนลงทุกที  หมอมราชวงศโต  จิตร
พงศ  ไดเลาถึงเหตุการณวันที่  4  มีนาคม  พ.ศ.2489  อันเปนวันสุดทายที่สมเด็จฯ  เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนหนังสือเปนคร้ังสุดทายไววา  “จนถึงวันที่  4  มีนาคม  พ.ศ.
2489  ถึงเวลาที่ทรงเขียนก็ทรงปดสมุดพลิกเปดตรงที่ค่ันไว  หยิบดินสอเขียนคําวา  “บางกอก”  ลง
ไดเพียงคําหนึ่ง  ก็จรดนิ่งอยูนานหลายนาที  จึงเงยพระพักตรข้ึนจองดูหนาลูกซึ่งคอยนั่งปรนนิบัติ
อยูตรงนั้น  นิ่งอยูนานน้ําพระเนตรคลอ  พระหัตถกําดินสอแนน  ตรัสบอกวา  “เขียนไมได”  ตอง
ชวยแกะดินสอออกจากพระหัตถ  และเก็บสมุดถวาย44 
 สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  มีพระโรคพระหทัยพิการ  โรคหลอดลม
อักเสบเร้ือรังประจําพระองคมานาน  พระบาทบวม  และพระกาษะมากบางนอยบางอยูเปนนิจ  
แตเปนเพราะมีพระกําลังดีแข็งแรง  หรือเปนเพราะระวังรักษาพระองคดีอยูเสมอ  อยางใดอยาง
หนึ่งจึงไมไดมีอันตราย  นอกจากประชวรเปนคร้ังคราวเมื่อผิดอากาศ  หรือเหน็ดเหนื่อยตรากตรํา
พระองคเกินไป  จนถึงพ.ศ.2487  เมื่อพระองคทานมีพระชนมายุ  81  พรรษา  เร่ิมประชวร
กระเสาะกระแสะดวยพระโรคชรา  พระอนามัยคอยๆ  ทรุดโทรมออนเพลียลงทีละนอยเปนลําดับ  
จนถึงวันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.2490  เวลา  13.05  นาฬิกา  ก็ส้ินพระชนมโดยพระอาการอันสงบ  
ดวยพระหทัยหยุดทํางานเพราะชราภาพ  พระชนมายุ  83  ป  10  เดือน  12  วัน 

                                                  
 43 ดู  พระประวัติและฝพระหัตถของสมเด็จฯ  เขียนโดย โต  จิตรพงศ.หมอมราชวงศ  ฉบับที่อางถึง
ขางตน  หนา  43-44 
 44 หมอมเจาหญิงดวงจิตร   จิตรพงศ  พระประวัติ  พระนิพนธและภาพฝพระหัตถ  หนา  44 
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 คร้ันความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  9  ซึ่ง
ขณะนั้นไดทรงประทับเพื่อทรงศึกษาอยูประเทศสวิสเซอรแลนด  ไดทรงมีพระราชสาสนแสดง
ความเศราสลด  ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหจัดพิธีศพหลวงอยางฐานะพระบรมวงศชั้น
ผูใหญ45  และทรงพระราชทานพระลองทองนอยประกอบพระโกศทรงพระศพในเวลาปกติ  และ
พระราชทานพระลองทองใหญในงานพระราชกุศลทักษิณานุปทานทุกคร้ัง  และทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ  ใหพระราชทานเพลิงศพที่เมรุทองสนามหลวง  ตอทายงานพระเมรุมาศพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่  8  เมื่อวันที่  19  เมษายน  พ.ศ.2493  แลวโปรดเกลาฯ  ให
เชิญพระอัฐิไปไวบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  มุขตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 45 ดู  เลมเดิม  หนา  51-53 
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั สมเด็จพระบรมชนกนาถ 
และ  พระสัมพันธวงศเธอ พระองคเจาพรรณราย พระชนนน ี

 

 
 

พระองคเจาจิตรเจริญ(สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ) 
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พระเจานองยาเธอ กรมขุนนริศรานุวัดติวงศ เมื่อแรกทรงกรม 
 

 
 

พระองคเจาจิตรเจริญ เมื่อทรงผนวช พ.ศ.2427 
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พระเจานองยาเธอ  เจาฟากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศ 
 

 
 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ   เจาฟากรมพระนริศรานวุัดติวงศ ในสมัยรัชกาลที6่ 
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สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระนริศรานวุัดติวงศทรงถายภาพรวมกับ  
ศาสตราจารย ศิลป พีระศรี  ขางพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว 

 

 
 

สองสมเด็จฯ  พระราชโอรสคูสุดทายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
ทรงฉายพระรูปรวมกนัในสมัยรัชกาลที่ 8 
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บทที่ 2 
 

ปจจัยทีส่งเสริมพระปรีชาญาณทางศลิปะของ 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานวุัดติวงศ 

 
 จากการที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ไดทรงรับ
ราชการสนองพระเดชพระคุณ   พระมหากษัตริย ในราชวงศจัก รีถึง   3   พระองค   คือ  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  5   พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่  6   พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  7  ในตําแหนงสําคัญหลายตําแหนง
หลายกระทรวงทั้งฝายทหาร  และฝายพลเรือน  เหตุเพราะความสามารถโดยสุขุม  ลุมลึก  และ
พระปรีชาสามารถที่องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทุกพระองค  ทรงตองการใหพระองคทานเขา
ไปวางเนติแบบอยางในหนวยราชการเหลานั้นใหเปนบรรทัดฐานมั่นคง  และดําเนินไปในทางที่ถูก
ที่ควร  ดํารงอยูในความสัตยสุจริตเปนที่ต้ัง  นอกจากงานราชการในตําแหนงเสนาบดีในกระทรวง
ที่ทรงไดรับ   ยังมีงานฉลองพระเดชพระคุณทางงานชาง  งานออกแบบศิลปกรรมที่ทรงเปนที่
ยอมรับในหมูพระบรมวงศานุวงศ  และบุคคลทั่วไปวามีพระเกียรติคุณในความรอบรู  ทรงมีพระ
ทักษะความสามารถ  ทรงมีฝพระหัตถอันยอดเยี่ยม  แมขอความในประกาศเมื่อคร้ังทรงรับพระ
สุพรรณบัฏเปนสมเด็จพระเจานองยาเธอ  เจาฟากรมหลวง  และพระสุพรรณบัฏเปนสมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระ  รวมถึงพระสุพรรณบัฏเปนสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ   เจาฟา
กรมพระยา ลวนระบุถึงพระเกียรติคุณทางการชางศิลปกรรม ดังที่วา   
 “สวามิภักดิสยามวิชิต    สรรพศิลปสิทธิวิทยาธร สุรจิตรกรศุภโกศล  ประพนธปรีชา
ชาญโบราณคดีสังคีตวาทิตวิธีวิจารณ”  ซึ่งพระปรีชาสามารถเหลานี้  พระองคทานสนองพระเดช
พระคุณในงานชางอยางประณีตถวายอยูเนืองๆ  ตามเวลาที่ตองพระราชประสงค  แมเมื่อทรงพน
ตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคในรัชกาลที่  7  เปนตนมา  มิไดทรงเกี่ยวของกับราชการ
แผนดินอีกแตก็ทรงชวยเหลือในแบบอยางการชางที่ทรงพอพระทัย 
 คงมีมูลเหตุหลายประการที่มีสวนผลักดันใหสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ  เติบโตและมีพัฒนาการทางศิลปวิทยาการทุกแขนงทวีคูณข้ึนจนเปนนายชางเรืองนามแหงยคุ  
สมกับพระบรมวงศานุวงศทรงเรียกทานวา “นายชางใหญแหงกรุงสยาม”  และพระเกียรติคุณนี้
เปนที่ยอมรับมาจนถึงปจจุบันนี้  มูลเหตุดังกลาวคือ  
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 1. สายพระโลหิตดี 
 2. พระศิลปะนิสัยดี 
 3. ส่ิงแวดลอมดี 
 4. แรงสงเสริมดี 
 
สายพระโลหิตดี 
 
 กอนที่จะกลาวถึงผลงานการออกแบบประณีตศิลปหลากหลายแขนง ที่ทรงคุณคาทาง
ความงาม  อันแสดงถึงพระลักษณะนิสัยทางศิลปะอันเปนพิเศษเยี่ยมยอดของสมเด็จฯ เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ  ควรจะทราบวาบรรพชนของพระองคทานยอนตนข้ึนไปทั้งสายพระราช
บิดา  และสายพระมารดาทานใดบางที่สําคัญเปนชาง  เปนศิลปน  หรือเปนนักวิชาการ  เพราะ
อาจจะเปนมูลเหตุหนึ่งที่สงเสริมใหสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงพระเกียรติ
คุณและช่ือเสียง  บรรพชนหลายทานนาจะมีสวนทรงเปนแบบอยางใหพระองคทานสืบสายพระ
โลหิตเปนศิลปน และนักวิชาการมาบางไมมากก็นอย  บรรพชนดังกลาวคือ 
 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก1 
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  ทรงเปนปฐมรัชกาลแหงกรุงรัตนโกสินทร  
เปนตนสายบูรพชนแหงเจานายทุกพระองคในพระบรมจักรีวงศ  ซึ่งสืบสายพระโลหิตในช้ันหลังทุก
พระองค  และยอมทรงเปนตนพระวงศของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศดวย  
พระองคทานทรงเปนนักรบที่บันลือพระนาม  เมื่อพระองคปราบดาภิเษกเปนปฐมกษัตริยแหงกรุง
รัตนโกสินทร  เปนยุคการสรางบานแปลงเมืองทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  และทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ เขียนภาพประดับฝาผนังภายในพระอุโบสถ  พระระเบียงหรือที่อ่ืนๆ  ไวเปนจํานวน
มาก  ทั้งยังทรงอุปถัมภนาฏศิลป  สนับสนุนและฟนฟูอักษรศาสตร  ทรงสนับสนุนใหมีการแตง
หนังสือ  โดยพระองคทรงพระราชนิพนธรวมกับขาราชการ  นักปราชญราชบัณฑิตในยุคนั้น
มากมายหลายเร่ือง  เชน  บทพระราชนิพนธรามเกียรต์ิ  อุณรุท  อิเหนา  ดาหลัง  บางเร่ืองทรงพระ
                                                                                 

 1 ดู 1. แบบเรียนประวัติศาสตรสยาม  ของ  หลวงชุณหกสิการ  หลวงลือลํ้าศาสตร  ขุนวิทยาวุฒิ  
พระปวโรฬารวิทยา  ฉบับพิมพ พ.ศ.2478  หนา 237-265 
  2. วรรณคดียุคตนรัตนโกสินทร  ของตรี  อมาตยกุล  พิมพรวมเลมกับกรรมพิธี-ชาหงส  ของ 
พระราชครูวามเทพมุนีดวย  หนา15-19 
  3. เร่ืองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงฟนฟูวัฒนธรรม  ของพระวรวงศเธอ  กรม
หม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร หนา 58-112 
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ราชนิพนธเอง  เชน  นิราศรบทาดินแดง  บทพระราชนิพนธของพระองคสวนใหญเปนบทละคร  
กลอน  ซึ่งแสดงวาพระองคคงตองสันทัด  รอบรู  และเช่ียวชาญการละคร  และนาฏศิลปดวย 
  นอกจากพระองคทานจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหกอสราง  ปฏิสังขรณ  และ
ทํานุบํารุงศิลปกรรมตางๆ  หลากหลายสาขา  รวมถึงทรงพระราชนิพนธวรรณกรรมตางๆ  แลว  มี
การกลาวไวในสาสนสมเด็จวาพระองคทรงเปนนายชางสลักงานศิลปกรรมฝพระหัตถดวยพระองค
เองอีกดวย  ผลงานที่ทรงสราง  และจําหลักเปนงานประณีตศิลปประเภทโกศ  เปนพระโกศทองคํา
ชื่อ “พระโกศทองใหญ”  ประมาณเนื้อทองหนัก  50  ชั่ง  พรอมทั้งลองเงินปดทอง  ทรงมีพระราช
ประสงคที่จะใชทรงพระบรมศพของพระองคเมื่อสวรรคต  ในสาสนสมเด็จกลาววา  “เมื่อพระบรม
ศพ  และพระลองเสร็จใหมๆ  ทรงทดลองคือทรงลงประทับในพระลองเพื่อทอดพระเนตรวา
เหมาะสมหรือยัง  พอดีเจาจอมผูหนึ่งมาเห็นก็รองไห  และกราบทูลขอไมใหทรงกระทําเชนนั้นเปน
ลางนัก  พระองคไดแตทรงพระสรวล  บรมโกศทองใหญองคนี้ใชทรงพระบรมศพพระเจาลูกยาเธอ
(หญิง) กรมหลวงสุนทรเทพกษัตรี  บรมโกศทองใหญนี้ยังทรงพระบรมศพพระมหากษัตริย  และ
พระบรมราชินีตลอดมาจนถึงรัชกาลที่  42 
  กลาวโดยสรุปพระองคมิไดทรงเปนนักรบผูกลาหาญเทานั้น  แตยังทรงมีพระราช
หฤทัยที่ละเอียดออนในการทรงงานชางประณีตศิลปกรรม  วรรณศิลป  และนาฏศิลปการละคร 
 2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย3 
  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ทรงเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  และทรงมีฐานะเปนสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช (ปู ) ของสมเด็จฯ เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศโดยตรง  ในรัชสมัยของพระองคไดทรงวางเวนจากการสงครามที่ขับ
เค่ียวกับขาศึก  ทําใหพระองคทานมีเวลาทํานุบํารุงบานเมืองดานศิลปวัฒนธรรม  เนื่องจากยุค
สมัยนี้เร่ิมมีการติดตอคาขายกับตางประเทศ  โดยเฉพาะประเทศจีนโดยมีพระเจาลูกยาเธอกรม
หมื่นเจษฎาบดินทร (พระองคเจาชายทับ) ซึ่งตอมาเสวยราชยเปนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่3  เปนพระผูรับผิดชอบดําเนินการ  จนทําใหการเงินการคลังมหาสมบัติของ

                                                                                 

 2 นริศรานุวัดติวงศ,สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยา และดํารงราชานุภาพ,สมเด็จฯ กรมพระยา  สาสน
สมเด็จ 

 3 ดู 1. หนังสือประวัติศาสตรสยาม  ฉบับที่กลาวเบื้องตน  หนา  266-272 
  2. วรรณคดียุคตนรัตนโกสินทร  ของ นายตรี   อมาตยกุล ฉบับที่อางถึงขางตน หนา  19-20 
  3. ประวัติศาสตรสากล  ของหลวงวิจิตรวาทการ  ฉบับพิมพ พ.ศ.2473  เลม 7  หนา 319-320 
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ประเทศชาติมีฐานะรํ่ารวยมั่งค่ังข้ึน  เศรษฐกิจยุคนั้นดีข้ึนมากถึงขนาดมีทุนทรัพยในการสราง
ศิลปวัตถุ  ศิลปกรรมสถาน  ตามวัดวาอารามจนรุงเรืองและงดงาม 
  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  นอกจากพระองคจะสันทัดงานดานการ
ปกครอง  และงานทางดานการทหารแลว  พระองคทรงเปนชาง  ทรงมีพระพรสวรรคพิเศษทาง
ศิลปะหลายสาขา  ทรงเปนทั้งประติมากร   เปนศิลปนการละคร   ดังนั้นงานศิลปกรรม  งานแตง
บทละคร  กวีนิพนธ  จึงรุงโรจนมาก  ผลงานทางศิลปกรรมที่มีหลักฐานบันทึกไวมีดังนี้  คือ 
  1. บานประตูสลักไมพระวิหารวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรวิหาร  ทรงสลักเปนปฐม
รวมกับกรมหม่ืนจิตรภักดี  เปนภาพแกะสลักเปนลายพรรณพฤกษาซอน  3  ชั้น  มีเถาไม  กิ่ง  กาน  
ใบ  ดอก  ละเอียดไปถึงเกสร  มีภาพสัตวขนาดเล็กๆ  ประเภทกระรอก  กระตาย  ลิง  ประกอบ  
ความซับซอนของเถาลาย  ใบและดอกมีความซับซอนสวยงามเปนบานประตูทางเขาพระวิหาร
ดานหนา  ตอมาเกิดไฟไหมบานประตูฝพระหัตถเมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ.2502  เนื่องจาก
มีประชาชนที่ศรัทธาภาพฝพระหัตถไดไปจุดธูปบูชากันอยูเสมอ  จนเกิดอุบัติเหตุไฟไหมบานประตู
เกือบทั้งบาน  บานประตูชองนี้ทั้ง  2  บาน  เสียหายเกือบหมดจึงถอดมาเก็บไว  ณ  พิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ  กรุงเทพมหานคร  และยายบานประตูสลักไมชุดเดียวกันซึ่งอยูดานหลังทิศใตของ
พระวิหาร  ข้ึนมาไวดานหนาแทน  สวนบานประตูดานหลังเขียนเปนการจําลองข้ึนมาใหมคลาย
ลวดลายเดิม  โดยเขียนเปนลายรดน้ําแทนการแกะสลักไม 
  2. ทรงปนหุนพระพักตรพระพุทธรรมิกราชโลกธาตุธิลก     พระประธานในพระ
อุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
  3. ทรงปนหุนพระพักตรพระพุทธจุฬารักษพระประธานในพระอุโบสถวัดราชสิทธิ
ธารามวรวิหาร 
  4. ทรงสรางธรรมมาสนไมสักหลังเกาในศาลาการเปรียญ  วัดราชสิทธธาราม
วรวิหาร  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ถวายเปนสมบัติแกวัดราชสิทธิธาราม  เช่ือกันวา
เดิมเปนพระที่นั่งบุศกมุกในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
  5. ทรงมีสวนรวมในการสรางพระที่นั่งสนามจันทร  เปนพระที่นั่งโถงขางพระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย  พระบรมมหาราชวัง 
  6. ทรงปนหุนหนาพระยารักนอยรักใหญ  เปนหุนหัวโขนขนาดเล็ก 
  นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ยังพระปรีชาสามารถในการ
นิพนธหนังสือเปนไปอยางเยี่ยมยอด  ทรงสันทัดในการพระราชนิพนธคํารอยกรอง  กลอนบทละคร  
มีบทละครสําคัญถึง  7  เร่ือง  คือ  อิเหนา  รามเกียรต์ิ  ไกรทอง  คาวี  มณีพิชัย  ไชยเชษฎร  และ
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สังขทอง  นอกจากบทละคร  7  เร่ืองที่กลาวมาแลว  ยังทรงนิพนธบทจับระบําวาดวยเร่ืองเทพบุตร  
เทพธิดาฟอน  บทละครเรื่องพระพิราพ  คําพากยรามเกียรต์ิตอนนางลอย  นาคบาศ  พรหมาศตร  
และเอราวัณ  กาพยเหเรือ  เสภาขุนชางขุนแผนตอนสูนางพิม  ขุนแผนข้ึนเรือนขุนชาง  ขุนแผนพา
นางวันทองหนี  และขุนชางตามนางวันทอง  เฉพาะเสภาขุนชางขุนแผนดังกลาวนี้  ทรงพระราช
นิพนธรวมกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  และสุนทรภู 
  ทางนาฏศิลปดนตรีก็ทรงไดเปนเลิศ  ทรงพระราชนิพนธเพลงไวหลายเพลงและทรง
สามารถในการเลนเครื่องสายมโหรีไทย  โดยพระองคเปนพระมหากษัตริยไทยพระองคเดียวที่เลน
ซอสามสายเปนเลิศ  การละครทรงสนพระทัยและสงเสริมอยางมาก  การเลนละครจึงได
เจริญกาวหนาจนเปนแบบแผนมาตราฐานและใชเลนสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบันนี้ 
  พระองคทรงไดรับสมญาพระนามวาทรงเปนนักปราชญ  และนักวิชาการที่เยี่ยม
ยอดพระองคหนึ่ง  และพระองคยังเปนศิลปนหลายแขนงทั้งดานวรรณศิลป  นาฏศิลป  ดุริยางค
ศิลป  ศิลปะงานประณีตศิลปงานชางแกะสลัก  โดยทรงสันทัดเช่ียวชาญเยี่ยมยอดในดาน
วรรณศิลปเปนพิเศษ  เดนกวาวิจิตรศิลปประเภทอ่ืนๆ  นับไดวาพระองคทานทรงเปนชางศิลปนที่
บันลือพระนามของไทยที่สําคัญยิ่งพระองคหนึ่ง 
 3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว4 
  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ทรงเปนสมเด็จพระอัยกาธิราชของพระองค
หญิงพรรณาราย  และทรงเปนสมเด็จพระราชปตุลา (ลุง) ของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ  ปรากฏผลงานในพระชนมชีพ  นอกเหนือจากงานดานการปกครอง  งานดานการทหาร
การรบที่พระองคทรงมีพระปรีชาสามารถแลว  พระองคทานยังเปนผูทรงสงเสริมกอสรางที่ทรงมี
พระเกียรติคุณเปนที่รูจักทั่วไปอยูเปนอันมาก  ทรงสรางวัดและพระพุทธรูปสําคัญอันมากมาย
หลายแหง  เชน  ทรงปรับปรุงอนุรักษตกแตงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พระบรมมหาราชวัง  วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ทรงปรับปรุงตกแตงใหม  ทรงรวบรวมตําหรับตําราตางๆ  ศาสนา
วรรณคดี  ประเพณี  อนามัย  ตํารายาจารึกไวในแผนศิลาประดับไวในวัดพระเชตุพน  เพื่อเปน
ประโยชนใชสอยในการศึกษาของมหาชน  นับเปนงานกอสรางสรรพวิทยาการอยางยอดเยี่ยม  อีก

                                                                                 

 4 ดู 1. ประชุมพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว  ราชบัณฑิตสภารวบรวม  ฉบับ
พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ  พระวิมาดาเธอ  กรมพระสุทธาสินีนาฏ  ปยมหาราชปดิวรัชดา  วันที่  11  
สิงหาคม  2470  
  2. วรรณคดียุคตนกรุงรัตนโกสินทร  ของตรี  อมาตยกุล  ฉบับอางถึงขางตน  หนา  22-24 
  3. ประวัติศาสตรฉบับอางถึงขางตน  หนา  287-292 



 38 

ทั้งยังสรางศาสนสถานแบบพระราชนิยม  ซึ่งสรางมาแตคร้ังปลายรัชกาลที่  2  เมื่อคร้ังพระองคยัง
ทรงกรมเปน  กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร  ทรงกําหนดเปนแบบแผนการสรางสถาปตยกรรม  รสนิยม
แบบสําเนียงจีน  กลาวคือ  อาคารประเภทโบสถ  วิหาร  ที่ไมมีชอฟา  ใบระกา  หางหงส  จําหลัก
ไม  แตใชวิธีการกออิฐทําโครงหนาบัน  ประดับลายปูนปน  ลายกระเบ้ืองเปนรูปโขดเขา  สัตว  
ตนไม  ดอกไม และใบไม  ประดับกระจกแทน  นิยมทําพาไลรอบอาคาร  มีเสานางเรียงส่ีเหล่ียม
ใหญรับน้ําหนักชายคาปกนกขางๆ  ไมนิยมทําคันทวย  บัวหัวเสารองรับ 
  ทรงสงเสริมประติมากรรมโดยมีพระราชประสงคใหปนหลอพระพุทธรูปสําคัญ
มากมาย  เชน  ปนหลอพระพุทธรูปทรงเคร่ืองแบบกษัตริยตราธิราช  คือ  พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  
และพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เปนตน  ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ  ใหปนหลอพระประธานขนาดใหญตามวัดมากมาย  เชน  หลอพระพุทธตรีโลกเชษฐ  
พระประธานพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม  หลอพระพุทธมหาโลกาภินันท  พระประธานวัด
เฉลิมพระเกียรติ  และพระพุทธอนันคุณอดุลญาณบพิตร  พระประธานพระอุโบสถวัดราชโอรสา
ราม  เปนตน  และทรงโปรดเกลาฯให  กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสทรงทําการคนควา
สอบสวนพระคัมภีรตางๆ  เกี่ยวกับเร่ืองราวพุทธประวัติ  หรือจาก  “ปฐมสมโพธิกถา”  และจัดทํา
ระบบแบบอยางพุทธอิริยาบถ  (พระพุทธรูปปางตางๆ)  ถึง  40  ปาง  ทําการสรางตามปางที่
กําหนดข้ึนใหม  ปจจุบันพระพุทธรูปดังกลาวประดิษฐานอยูภายใน  “หอกรมานุสรณ”  และ  “หอ
ราชพงศานุสรณ”  ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
  พระองคทานทรงมีสวนในงานพระราชนิพนธหนังสือสําคัญรวมกันมาในรัชกาลที ่ 2  
หลายเร่ือง  ในบางตอน  คือ  รามเกียรต์ิ  อิเหนา  สังขทอง  และไกรทอง  ซึ่งเปนกลอนเสภาและ
กลอนบทละคร  ทั้งยังทรงพระราชนิพนธกลอน  และกลอนกลบทอีกหลายเร่ืองดวยพระองคเอง
ลวน  ที่จารึกแผนศิลาวัดพระเชตุพนฯ  มีบทกลอนเบ็ดเตล็ด  บทสักวา  บทสรอยเพลง  โคลงฤาษี
ดัดตน  เพลงยาวบทกลบท  และกลอักษร  โคลงกลบท  เพลงยาวปลงสังขาร  จัดไดวาพระองคทรง
สัดทัดในงานศิลปะดานวรรณศิลป  และนาฏศิลปอยูไมนอย5 
  จะเห็นไดวาแมพระองคมิใชชางที่ทรงงานดวยพระองคเอง  แตพระองคคือแกนหลัก
แหงการคิดคน  พัฒนาอุดมคติ  วัสดุ  เทคนิค  วิธีการ  รูปแบบทางจิตรกรรม  ประติมากรรม  และ
สถาปตยกรรม  เปนรูปแบบใหมแปลกตา  แปลกแมกระท่ังการแสดงออกหลุดไปจากข้ัวของแบบ
แผนประเพณีที่สรางสรรคกันมานาน  นับเปนการปฏิวัติเปล่ียนแปลงรูปแบบศิลปกรรมอยาง
ฉับพลัน  กวายุคใดในอดีตที่ผานมา  เนื่องจากเปนพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระนั่ง

                                                                                 

 5 สุจริต   ถาวรสุข  ธ.บ.หนังสือประกวด  ฉบับอางถึงขางตน  หนา  26 
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เกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่  3  ที่เราเรียกวาเปนศิลปกรรมแบบพระราชนิยม  และเปนพื้นฐานแหงการ
พัฒนาเปล่ียนแปลงตามอิทธิพลตะวันตกไดอยางงายดายข้ึนในยุคตอมา  เพราะยึดถือแนวทางที่
รัชกาลที่  3  ทรงกระทําการเปนแบบอยาง   
 4. พระบาทสมเด็จพระจอมกลาเจาอยูหัว6 
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงเปนสมเด็จพระบรมชนกนารถของ  
สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  พระองคทรงเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย  และกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย  ทรงเปนที่ยอมรับของนัก
ประวัติศาสตร  นักวิชาการ  และคนทั่วไปวาพระองคทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงพระปรีชา
สามารถอยางยอดเยี่ยม  ทรงเปนนักการศึกษา  นักวิชาการหลายแขนง  นักคิดคนของใหมๆ  
นักการปกครอง  และทรงจัดการงานบานเมืองแบบใหม  ทรงนําความรูใหมๆ  ที่พระองคทานได
ทรงเตรียมพระองคศึกษาขณะทรงผนวชมาใชในการบริหารบานเมือง  เร่ิมนโยบายเปดประตู
การคา  ทําสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ  นานามหาประเทศ  ทรงจัดระเบียบงานบานเมืองแบบ
แผนใหม  เชน  ขุดคลอง  ตัดถนน  ถนนหลายสายเร่ิมตัดในรัชกาลนี้  เชน  ถนนเจริญกรุง  ถนน
บํารุงเมือง  ถนนสีลม  เปนตน  ไดสรางปอม  สรางเรือเดินทะเลคาขาย  เร่ิมสรางเงินตราชนิดตางๆ  
ชนิดกลมแบน  แทนเงินพดดวงแบบโบราณ  เร่ิมพิมพธนบัตรออกใช  สรางเรือรบ  ฝกทหารแบบ
ใหม  เปนระยะเร่ิมแรกของสยามประเทศเริ่มพัฒนากาวหนาเจริญข้ึน  ทัดเทียมนานาประเทศใน
ทวีปยุโรป  ทรงเปนนักดาราศาสตร  และโหราศาสตรผู เชี่ยวชาญ  เชน  สามารถคํานวณ
สุริยุปราคาวาจะเห็นไดวา  จะเห็นหมดดวงที่ตําบลหวากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธไดถูกตอง  และ
เสด็จไปทอดพระเนตร  ณ  ที่นั้น  ดานโหราศาสตรพระองคไดทรงคํานวณดวงชะตาของพระราช
โอรส  และพระราชธิดาทุกพระองค  ดวยพระองคเอง  ทรงเปนนักโบราณคดีคนสําคัญเมื่อคร้ังทรง
ผนวช  ไดเสด็จธุดงคไปยังมณฑลฝายเหนือ  พบศิลาจารึก  พระแทนศิลาอาสน  พระปฐมเจดีย  
เปนตน  โดยเฉพาะทรงพยายามแปลศิลาจารึกหลักที่  1  นั้นสําเร็จ 
  ทรงพระปรีชาสามารถในทางประพันธ  ทรงนิพนธหนังสือหลายเลมหลายเร่ือง  มี
ทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ   และภาษาบาลี  เชนหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขา  หนังสือตํานานพระแกวมรกต  ทรงพระราชนิพนธกลอนบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ  
ตอนพระรามเดินดง  ทรงปลงบทเร่ืองนารายณปราบนนทุกข  บทระบําตนไมเงินตนไมทอง  และ
บทระบําอ่ืนๆ  ทรงเปนนักอานหนังสือที่สามารถ  ทรงเปนนักประวัติศาสตร  นักภาษาศาสตร  

                                                                                 

 6 ดู  เทศนาประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  หมอมเจาพูนศรีเกษม  เกษมศรี  พิมพ
แจกในงานบําเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและกรมหม่ืนทิวากรวงศประวัติ  หนา  1-7 
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วรรณคดี  นักการศึกษาที่ไมหยุดนิ่ง  ทั้งทรงเปนนักประพันธผูบันลือพระนามพระองคหนึ่ง  
นอกจากนั้นยังทรงสงเสริมนาฏศิลปการละคร  อนุญาตใหคนทั่วไปมีละครหญิงไดดวย 
  ทางดานศิลปะงานชาง  แมพระองคจะมิไดทรงงานศิลปะดวยพระองคเอง  แต
เนื่องจากพระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจที่จะกําหนดทิศทาง  และสงเสริมความเปนไปของ
ศิลปะงานชาง  โดยเฉพาะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่  4  เปนชวง
ระยะเวลาที่สยามประเทศกําลังปฏิรูปตนเองในทุกดาน  โดยเปดรับอารยธรรมตะวันตก  งานชาง
ศิลปกรรมก็เชนกัน  พระองคทรงเปนหลักสงเสริมเสนอแนะแนวทาง  การสรางงานศิลปกรรมแก
ชางในแตละดาน  การสรางสรรคงานชางศิลปะทันยุคทันสมัย  เกิดรูปแบบศิลปะประจํายุคของ
พระองคข้ึน  ที่ผสมผสานความออนหวานกลมกลืน  ความดีงาม  และลักษณะความเปนไทย  กับ
ความทันสมัย  ความถูกตองตามหลักวิชาการแบบตะวันตก  เห็นไดจาก 
  ทางจิตรกรรม  นอกจากรัชกาลที่  4  จะทรงสงเสริมการเขียนภาพตามแบบ
จิตรกรรมไทยแบบด้ังเดิมตามจารีตประเพณีแลว  พระองคยังมีสวนผลักดันและเสนอแนะใหสราง
งานตามแบบศิลปะตะวันตกบนฝาผนังดวย  โดยโปรดใหชางสําคัญในยุคนั้น  คือ  ขรัวอินโขง  
เขียนภาพปริศนาธรรม  เปนภาพชีวิตฝร่ังตะวันตกแทๆ  ทั้งส่ิงแวดลอม  ตึกรามบานชอง  อาคาร
บานเรือน  ผูคนหญิงชาย  การแตงกาย  ตนไม  ใบไม  ภูเขา  ลําน้ํา  แตเร่ืองและภาพสีโดยรวมยัง
แสดงบรรยากาศแบบเย็นๆ  เงียบๆ  ประสานความกลมกลืนของความจัด  และวรรณะของสีแบบ
ไทย  ภาพเกลานี้อยูในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร  และภาพจิตรกรรมภายในพระ
อุโบสถวัดบรมนิวาสน  เปนตน  และอิทธิพลตะวันตกดังกลาว  ยังสงผลตอการเขียนจิตรกรรมไทย
แบบประเพณี  เร่ิมมีการเขียนภาพพุทธประวัติที่เปนเหตุผลจริง  เชน  การบูชาศาสนสถาน  ชีวิต
ของผูคนที่นับถือพระพุทธศาสนา  ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวสวิหารราชวรวิหาร  ภาพประเพณีสิบ
สองเดือน  ที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  ภาพพงศาวดารและประวัติศาสตร  ที่หอกรมา
นุสรณ  และหอราชพงศานุสรณ  ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เปนตน  ตางไปจากเร่ืองพุทธ
ศาสนาในเชิงอุดมคติ  พุทธประวัติ  ทศชาติ  จึงเร่ิมเขียนภาพพระที่นั่ง  วัง  วัด  และสถานที่ที่คน
ไทยรูจักเปนสถานที่สําคัญรอบตัว  บุคคลที่คนไทยรูจักเชน  ภาพรัชกาลที่  4  รัชกาลที่  5  และ
ภาพขุนนางที่สําคัญบนจิตรกรรมฝาผนัง  เปนตน 
  ทางประติมากรรม  เมื่อพระองคยังทรงผนวชอยู  ไดทรงสอบสวนพุทธลักษณะใน
พระคัมภีรตางๆ  และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหชางประติมากรรมปนพระพุทธรูปข้ึน  ตามที่
เ ช่ือกันวาตองตามพุทธลักษณะในพระคัมภีรนั้น   ใหคําปรึกษาหารือแกไขพุทธลักษณะ  
พระพุทธรูปจนเปนที่พอพระทัย  เชน  พระนิรันตราย  เปนตน  ลักษณะพระพุทธรูปที่ปนชิ้นนี้  



 41 

แตกตางไปจากรูปแบบในงานแบบจารีตประเพณีอยางส้ินเชิง  มีลักษณะโดยสวนรวมใกลเคียง
ความเปนมนุษยมากขึ้น  มีการปนจีวรเปนร้ิว  พระกรรณทําหูพนุต  บนพระเศียรไมมีมุนมวยพระ
เมาลี  พระพุทธรูปที่มีลักษณะดังกลาวนี้  ที่ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่ 4  ปนโดย  
พระองคประดิษฐวรการ  สวนงานประติมากรรมอ่ืนๆ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
เปนกษัตริยไทยพระองคแรกที่ใหชางไทยปนพระบรมรูปพระองคแบบเหมือนจริงข้ึน  พระองคจึง
ทรงเปนบุคคลที่ทรงทําใหวงการประติมากรรมไทยกาวขามขอบจารีตประเพณี  เปล่ียนโฉมจากปน
รูปราชานุสรณที่ใชพระพุทธรูป  หรือเทวรูปซึ่งเปนงานแบบอุดมคติ (IDEALISTIC) แทนเปน
อนุสรณไปสูการปนรูปราชานุสรณแบบเหมือนจริง (REALISTIC) และบุคคลที่ชางปนภาพเหมือน
ยังดํารงชีวิตอยู  เชนงานประติมากรรมในปจจุบันนี้ 
  ทางดานสถาปตยกรรม  รัชกาลที่  4  ทรงโปรดใหสรางและปฏิสังขรณพระสถปูพระ
อารามมากมาย  โดยทรงโปรดใหสรางพระอารามหลวงข้ึน  5  แหง  ไดแก  วัดบรมนิวาส  สราง
เมื่อทรงผนวช  วัดโสมนัสวิหาร (พ.ศ.2396)  วัดปทุมวนาราม (พ.ศ.2400)  วัดมกุฏกษัตริย (พ.ศ.
2403)  และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (พ.ศ.2407)  สวนวัดที่ทรงโปรดใหปฏิสังขรณมีอยู
เปนจํานวนมากถึงเกือบ  50  วัด  ทรงโปรดใหสราง  พระอภิเนาวนิเวศ  พระราชวงัสราญรมย  พระ
นครคีรี  จังหวัดเพชรบุรี  พระที่นั่งบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และสรางพระปฐมเจดีย
ครอบองคเดิม  ที่จังหวัดนครปฐม  นับเปนการสงเสริมงานชางสถาปตยกรรม  ชางกิ่งยอยๆ  เชน  
ชางประติมากรรมปนลายประดับประดาศาสนสถานดวย 
  หากจะพิจารณาและอานพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ที่
มีผูเขียนไวอยางมากมายจะทําใหเห็นภาพวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระ
ลักษณะนิสัยออนโยน  เรียบรอย  ทรงมีมานะอดทน  ขยันขันแข็ง  ทรงสันทัดวิชาการหลายแขนง  
ทรงพระเกียรติคุณอันบันลือพระนาม  ทรงเปนนักปราชญที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  แมพระองคทาน
ไมทรงเปนชางศิลปนในแตละสาขาก็จริง  แตทรงควบคุมใหคําปรึกษาอยางใกลชิด  แตดาน
วรรณศิลป  ประวัติศาสตร  ภาษาศาสตร  โบราณคดีทรงเช่ียวชาญลึกซ้ึง  ทรงสนพระทัยใน
ระเบียบประเพณี  และวัฒนธรรมดานตางๆ  ความเปนนักวิชาการและความเช่ียวชาญหลายสาขา  
นาจะไดทรงถายทอดไปสูสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  เปนอันมาก  เพราะความ
ละมายคลายคลึงในส่ิงเหลานี้  มีในสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศมากที่สุด  และ
นาจะเปนมูลเหตุหนึ่งอันสําคัญที่พระองคทรงรับถายทอดจากสายพระโลหิตมาจากพระราชบิดา  
ทําใหสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงมีพระปรีชาสามารถยิ่งในสมัยตอมา 
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 5. สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ7  
  สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ  ทรงเปนพระบิดาของสัมพันธวงศเธอ
พระองคเจาหญิงพรรณาราย  มีฐานะเปนสมเด็จพระอัยกา  หรือสมเด็จตา  ของสมเด็จฯ  เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  มีพระนามเดิมวาพระองคเจาชายสิริวงศ  เปนพระราชโอรสในสมเดจ็
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  3  ทรงมีความชํานาญทางชางฝมือ  เคยทรงบัญชาการกรมชาง
มุก  ผลงานที่สําคัญคือทรงสรางสรรคบานประตูมุกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  นอกจากนั้น
ทรงเปนนายทางดานทําการวัดหนังจนเสร็จ  ปรากฏตามพระประวัติวาพระองค  มีพระชนมชีพส้ัน
มากเพราะเม่ือส้ินพระชนมทรงมีพระชันษาเพียง  28  ป  เทานั้น  แตทรงฝากงานประดับมุกชิ้น
เยี่ยมไวในแผนดิน  จนตกทอดลงมาถึงปจจุบัน  นับไดวาพระองคทรงสันทัดงานชางศิลปะประดับ
มุกและงานชางหลายแขนง 
 6. พระสัมพันธวงศเธอ  พระองคเจาหญิงพรรณาราย 
  พระสัมพันธวงศเธอ  พระองคเจาหญิงพรรณาราย  เปนพระธิดาองคที่  7  ของ
พระองคเจาชายสิริวงศ  กับเปนธิดาองคเดียวของหมอมกิ่มพระมารดา  ทรงเปนพระขนิษฐภคินี
รวมพระบิดาเดียวกัน  แตตางพระมารดากับสมเด็จพระนางเจารําเพยภมราภิรมย  ซึ่งตอมาทรง
เปนสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตยบรมราชินีพันปหลวง  ซึ่งเปนสมเด็จพระชนนีนาถแหง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เมื่อพระองคเจาหญิงพรรณารายพระชันษาไดขวบ
เดียว  พระบิดาส้ินพระชนม  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
ใหเขารับไปบํารุงเล้ียงไวในพระบรมมหาราชวัง  โดยสมเด็จกรมพระสุดารัตนราชประยูร  ซึ่งเปน
กนิษฐภคินีรวมเจาจอมมารดากับพระองคเจาสิริวงศ  เปนผูทรงรับอุปถัมภนําพระองคเจาหญิง
พรรณาราย  ไปเล้ียงที่พระตําหนักของพระองค  ต้ังแตแรกจนทรงส้ินพระเจริญ  เมื่อทรงเจริญวัยมี
พระชันษาได  16  ป  ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ  ใหมีตําหนักที่ประทับตางหากใน
พระบรมมหาราชวัง  ทรงถวายกําเนิดพระราชธิดา  และพระราชโอรส  แดพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว  2  พระองค  คือ8  พระองคเจาหญิงกรรณิกาแกว  ตอมาไดรับสถาปนาเปน  เจาฟา
กรมขุนขัตติยกัลยา  และพระองคเจาจิตรเจริญ  ตอมาไดรับการสถาปนาเปน  สมเด็จพระเจาบรม

                                                                                 

 7 ดู 1. พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  พระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  หนา  19 
  2. ราชสกุลวงศ  ฉบับพิมพในงานพระราชทานเพลิงศพรองอํามาตยเอก หลวงบริจิตหัตถกรรม 
(เอี่ยม  ตัณฑโกไศย) พ.ศ.2475 
 8 ดู  ราชสกุลวงศ  ฉบับที่อางถึงขางตน  หนา  51-52  และ  66 
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วงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  พระองคเจาหญิงพรรณารายไดประทับใน
พระบรมมหาราชวังจนกระทั่งเจาฟากรมขุนขัตติยกัลยาส้ินพระชนม  เมื่อสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศไดทรงรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหออกวัง  และไดรับพระราชทานวังใกลกับ
ทาพระ  เหนือพระบรมมหาราชวังเปนที่ประทับ  พระองคเจาหญิงพรรณารายไดตามพระโอรสไป
ประทับที่วังทาพระเมื่อพ.ศ.2428  และทรงประทับที่วังทาพระนี้ตลอดพระชมนชีพ 
  พระองคเจาหญิงพรรณารายทรงมีพระนิสัยในงานชางฝมือ  ชางศิลปะตามแบบ
สตรีไทยแบบเกา  ทั้งยังทรงนิยมทําการคา  งานชางศิลปะของพระองคทานในเรื่องดังกลาวนี้
หมอมเจาหญิงดวงจิตร   จิตรพงศ  พระธิดาในสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศไดทรง
เลาไววา  “สวนเสด็จยานั้นมีพระนิสัยเปนชาง  และละเอียดถี่ถวน  ทรงชํานาญการทําดอกไมสด  
เมื่อมีราชการงานหลวงก็ทรงรับเกณฑงานรอยพวงดอกไมแขวนตางๆ  มาทําที่วังเสมอ  ทรง
เชี่ยวชาญการปกพุมทุกชนิด  และพุมข้ีผ้ึงเปนอันมาก  กลาวกันวาพุมข้ีผ้ึงแบบที่ใชตัวข้ีผ้ึงติดบน
รองกระดาษนี้เสด็จยาทรงคิดประดิษฐข้ึน  ดวยพุมที่ทํากันแตกอนนั้นใชตัวข้ีผ้ึงติดบนไมระกํา
เสียบไม  ปกบนแกนดินเหนียวเหมือนพุมตาด  ตองใชความชํานาญและเสียเวลามาก  จึงหาวิธีทํา
ใหงายข้ึน  ไดทรงทํามาชานานต้ังแตเสด็จยายังอยูในพระบรมมหาราชวัง  เมื่อส้ินรัชกาลที่  4  เจา
จอมมารดาในรัชกาลนั้นส้ินที่พึ่งตองคิดอานหาลําไพเล้ียงตัวกันแทบทุกคน  เสด็จยาก็มิไดเวนทรง
ทําพุมข้ีผ้ึงขาย  ต้ังแตขนาดใหญใชรองตะลุมจนเล็กเทาหมากดิบ  ขนาดเล็กนั้นติดตัวข้ีผ้ึงเทา
เมล็ดขาวเปลือก  มีตะแกรงสานดวยไมไผรอง  มีไมชําระไมสีฟน  ไมขูดล้ิน  ครบชุด  ขายไดแพง
มากถึงชุดละเฟอง  ทั้งทรงทําถวายขายใชราชการของหลวงดวย  เมื่อเสด็จออกมาประทับนอก
พระบรมมหาราชวัง  มีที่ทางผูคนมาก  ก็ทรงขยายกิจการเปนอุตสาหกรรมใหญโต  เสด็จพอทรง
ออกแบบลวดลายเขียนพาน  ทําหุน  ติดทรงพุมสวนยอดแบบตัวข้ีผ้ึงถวายใหงดงาม  ทรงทําขาย
สําหรับใชในราชการของหลวงในฤดูเขาพรรษาดวยราคาเสมอทุน  แลวยังขายหากําไรทั้งใน
กรุงเทพฯ  และหัวเมืองดวย  แมอยูกับทานแตเล็กจนโตจึงถายทอดวิชาเหลานั้นไวใหได”9 
  จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา  พระองคเจาหญิงพรรณาราย
ทรงมีความสันทัดและเช่ียวชาญในงานฝมือชางศิลปะปกพุมทุกชนิด  และทรงชํานาญทําพุมข้ีผ้ึง
พิเศษ  จนประดิษฐการทําพุมแบบใหมข้ึน  ทั้งยังทรงทําขายเล้ียงพระองคไดเปนอยางดีดวย  งาน

                                                                                 

 9 ดู  ตาลปตร  นิพนธของหมอมเจาหญิงดวงจิตร   จิตรพงศ  พิมพเปนที่ระลึกในงานพระราชทาน
เพลิงศพหมอมราชวงศโต  จิตรพงศ 
    ป.จ.  ในสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ณ  สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส  วันที่  
4  มีนาคม  2502  ตอนประวัติหมอมราชวงศโต    จิตรพงศ  หนา  ซ. 
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ประเภทนี้เปนงานชางฝมือของสตรีสมัยเกาที่มีความละเอียดออนประณีต  และย่ิงพระองคมีความ
สุขุมเยือกเย็น  และทรงถอมพระองคอยูเปนเนืองนิจ  ความละเอียดประณีตยิ่งทวีคูณ  งานศิลปะ
ประณีตนี้ทรงถายทอดฝมือ  และวิชาดังกลาวมาสูพระมารดาของหมอมเจาหญิงดวงจิตร   จิตร
พงศ  และพระลักษณะนิสัยของพระองคเจาหญิงพรรณารายที่มีความสุขุมเยือกเย็น  มีพระ
อัธยาศัยเปยมไปดวยความเมตตาอารี  การทรงถอมพระองคอยูเปนเนืองนิจ  พระนิสัยละเอียด
ประณีตพิถีพิถันทางชางศิลปะ  เหลานี้ลวนถายทอดทางสายพระโลหิตสูสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศ  ทําใหพระองคทานทรงมีพระลักษณะนิสัยดังกลาวคลายคลึงพระมารดาเปน
สวนใหญ 
 จะเห็นไดวาบรรพชนสายตรงของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ที่ยก
พระนามมาทั้ง  6  พระองคที่เปนบรรพชนสืบเช้ือสายตกทอดมาเปนลําดับนั้น  ตางทรงสันทัดและ
รอบรูในงานชางหลายสาขา  ยอมถายทอดสายพระโลหิตและแนวทางปฏิบัติตนทางชางศิลปะ  
แดสมเด็จฯ  อยางแนนอนไมมากก็นอย 
 
พระศิลปะนิสัยดี 
 
 ตามพระประวัติสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรง
สนพระทัยทางศิลปะดวยพระองคเองต้ังแตยังทรงพระเยาว  ถามีเวลาวางพระองคชอบไปดูภาพ
ศิลปกรรมตามวัด  หรือศิลปกรรมโบราณที่สําคัญตางๆ  ขีดเขียนตามหรือทรงจดจํามาฝกฝนดวย
พระองคเองที่วังอยูสม่ําเสมอตลอดพระชนมชีพ  ไมเคยศึกษาทางงานชางศิลปกรรมกับครูทานใด  
พระองคทานทรงผูกพันสรางสรรคเกี่ยวของกับงานศิลปะมาตลอดพระชนมชีพ  แมราชการอ่ืนๆ  ที่
ทรงตองรับภาระรับผิดชอบอยางหนักทั้งราชการฝายทหาร  และพลเรือน  แตทุกวันตองแบงเวลา
สําหรับการเขียนภาพ  ออกแบบงานศิลปกรรมอยางสมํ่าเสมอ  กลาวโดยสรุปพระศิลปะนิสัย
ทางการชางของพระองคสะทอนภาพใหเห็นอยางชัดเจนในงานฝพระหัตถทุกช้ินของพระองค  ทุก
เสนสายทรงมีพลังละเอียดประณีต  คมคายงดงาม  นอกจากสรางความประทับใจแกผูพบเห็น  
และเปนแบบอยางที่ดีแกชางศิลปะทั้งหลายในยุคหลังตอๆ มา  การสรางงานศิลปะมาแตทรงพระ
เยาวแสดงถึงพระศิลปะนิสัย  3  ประการคือ 
 1. ทรงแสดงความใฝชอบทางศิลปะ 
 2. ทรงแสดงความใฝฝกฝน  และสรางสรรคทางศิลปะ 
 3. ทรงแสดงความรอบรูและวิจารณศิลปะไดอยางถูกตอง 
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 1. ทรงแสดงความใฝชอบทางศิลปะ 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเขียนเลาความใฝชอบศิลปะของ
พระองคทาน  ทรงแสดงความรูสึกไวหลายตอนวา 
  “มีคนรํ่าลือตัวฉันอยูบางวารูอะไรตางๆ  ที่ลือมากอยูก็รูการชาง  ถัดไปก็เปนรูทางป
พาทย  จึ่งจะบรรยายวิชาทั้งสองอยางที่เกิดข้ึนแกตัวใหทานฟงดังตอไปนี้ 
  วิชาเขียนนั้นต้ังแตฉันยังเล็กๆ  อยูก็ใหนึกรักเปนกําลัง  พอดีกันที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ตรัสมอบหมายใหเปนหนาที่เล้ียงพระฉันเวร  คือ  พระฉันทุกวันบน
พระท่ีนั่งดุสิตาภิรมย  แตพอประเคนสํารับแกพระก็เตรไป  ไปอยูแกพวกปพาทยนั่นอยางหนึ่ง  ซึ่ง
จะพรรณาทีหลัง  แมไมอยางนั้นก็เขาวัดพระรัตนศาสดาราม  เดินไปดูพระระเบียงเสียรอบหนึ่ง
แลวจะจําอะไรมา  คร้ันกลับมาถึงเรือนก็จะเขียนส่ิงที่จํามานั้นไว  ในการเขียนก็งายๆ  ใชดินสอ
ขาวเขียนกับบานตูที่เขาแขวะผนังเรือน  ทําบานทาสีน้ําเงินดวยสีน้ํามันปดไว  ขอใหเขาใจวารูปนัน้
ไมเหมือนเลยเปนแตไดเคาวารูปนั้นเปนอยูอยางเทานั้น  ดูก็สมดวยคําของกรมหม่ืนมหิศราช
หฤทัยกลาว  วาวัดไหนที่มีเขียนวัดนั้นก็มีพระชางเขียน  ดวยดูจําอยางรูปที่เขียนไวนั้น  ถาวัดที่ไม
มีเขียนก็หาพระชางเขียนในวัดนั้นไมได  คิดวาเปนพูดถูก 
  เมื่อไดเขียนบานตูอยางที่เลามาแลว  ไดเห็นเจานายช้ันเดียวกันที่ทานแกอายุกวา  
ทานเขียนรูปอะไรตออะไรก็ใหนึกชอบใจ  ถึงกับมีสมุดเลมหนึ่งพกไปเขียนอะไรตออะไร  จําไดวา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสงเสริมเปนลําดับไปนั้นนึกไมไดไดแตลางคราว”10 
  เพราะความชอบศิลปะดังที่กลาวนี้  ขณะทรงพระเยาวทรงพกสมุดติดพระองคขีด
เขียนภาพ  และส่ิงตางๆ  รอบตัวพระองคอยูอยางสม่ําเสมอเมื่อทรงมีโอกาส  อาจเปนที่ประหลาด
ใจแกผูศึกษาพระประวัติของพระองคทานทางดานชางศิลปะ  ประการหน่ึงคือ  พระองคทานไม
เคยทรงเขาเรียนโรงเรียนกับครูชางมีชื่อคนใดอยางจริงจังเลย  ทรงศึกษางานชางดวยพระองคเอง  
และทรงงานสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาตลอดต้ังแตทรงเขารับราชการ
เปนคะเค็ดทหารมหาดเล็ก  ชวงที่ทรงรับราชการอยูในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  ทรงรับใชใกลชิดพระยุคลบาทโดยเฉพาะงานชางแบบตางๆ  ทรงรับใชใกลชิดหลายคร้ัง
เร่ืองดังกลาวนี้  หมอมเจาหญิงดวงจิตร    จิตรพงศ  ไดทรงกลาวไววา  “งานทางการชางที่สมเด็จ
เจาฟากรมหลวงนริศออกแบบถวายในรัชกาลที่  5  นั้นมีอาทิเชน  แบบธงตางๆ  แบบเคร่ืองแตง

                                                                                 

 10 ดู  หมอมราชวงศโต   จิตรพงศ  พระประวัติและฝพระหัตถ  ของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ  พิมพสนองพระเดชพระคุณในงานพระราชทานเพลิงศพ  ณ  เมรุทองสนามหลวง  พ.ศ.2493  หนา  
2   
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กายทหาร  แบบพระราชลัญจกรประจําคร่ัง  ประจําชาด  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  และเหรียญที่
ระลึกตางๆ  พัดรองในงานพระราชพิธีใหญๆ  ทางดานสถาปตยกรรมซึ่งปลูกสรางตามแบบสากล  
ก็มีตําหนักและพระที่นั่งหลายแหง  งานสถาปตยกรรมแบบไทยก็มีศาลาตางๆ  พระเมรุ
พระราชทานเพลิงศพ  วัดเบญจมบพิตร  ซึ่งทรงออกแบบต้ังแตพระอุโบสถ  พระที่นั่งทรงธรรม  
พระระเบียง  ศาลาตางๆ  ตลอดจนร้ัวราชวัตร  และประตู  รวมทั้งการตกแตงทั้งส้ิน  กับโบสถ
พรอมทั้งสะพานหนาโบสถวัดราชาธิวาสเปนตน  นอกจากนั้นยังไดรับหนาที่ซอมแซมศิลปวัตถุ  ซึ่ง
สมัยกอนที่ชํารุดอีกเปนจํานวนมาก”11 
  พิเคราะหขอความดูแลวจะเห็นไดวา  พระองคทรงรับใชสนองพระเดชพระคุณงาน
ดานชางศิลปะในพระองค  แมจะไมใชงานประจําที่รับผิดชอบโดยตรงแตก็ทรงกระทําอยางเต็ม
พระทัย  เพราะมีพระทัยรักจึงโปรดมาก  และจัดวาเปนชางที่สนองพระเดชพระคุณใหถูกพระราช
ประสงค  พระราชหฤทัยไดดีกวาชางอ่ืนๆ  การทรงงานชางหลากประเภทสนองพระเดชพระคุณ
อยางสม่ําเสมอ  เทากับไดทรงฝกฝนศึกษางานที่ใฝชอบตลอดเวลา  การทรงศึกษางานชางดวย
พระองคเองจนความสามารถทางการชางศิลปะพัฒนาจนกวางขวางลํ้าเลิศ พระองคทานทรง
แสดงการศึกษาใฝรูใฝชอบทางศิลปะดวยวิธี  2  ประการกลาวคือ 
  1.1 ทรงถืองานศิลปกรรมเปนครู 
  1.2 ทรงตรัสพูดคุย  ไตถาม  ฝกฝนตามชางที่พระองคสนใจ 
  
  1.1 ทรงถืองานศิลปกรรมเปนครู 
   สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเปนพระบรมวงศและ
ขาราชการชั้นผูใหญที่ทรงสนพระทัยและใฝพระทัยทางศิลปะเปนอยางมาก  หากมีโอกาสหรือทรง
ทราบวาที่ใดมีงานศิลปกรรมงดงามมีชื่อเสียงเปนที่รํ่าลือปรากฏ  โดยเฉพาะเปนงานฝมือโบราณ
ตองเสด็จไปทอดพระเนตรเสมอ  เชน  เคยชมตูลายรดน้ําวัดเซิงหวาย  ทรงชมเสาไตที่พระระเบียง
วัดมหาธาตุเมืองพิษณุโลก  ทอดพระเนตรลายฝาที่วัดไลย  ลพบุรี  ทรงชมรูปเขียนที่เขาลูกชาง  
พิจิตร  และท่ีอ่ืนๆ  อีกหลายแหง  และมักจะทรงระบุอยูเสมอๆ วา  งานที่ทรงคุณคาเหลานั้น
เปรียบเสมือนเปนครูของพระองคทาน  เชน  ลายพระหัตถของพระองคทานที่ทรงเขียนไวใน  
“สาสนสมเด็จ”  ทรงเลาเร่ืองถึงการทอดพระเนตรตูลายทองที่หอพระสมุดมีความตอนหนึ่งวา  “ได

                                                                                 

 11 ดู  หมอมเจาหญิงดวงจิตร   จิตรพงศ  พระประวัติและเอกสารเฉลิมเกียรติสมเด็จฯ เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย  ตีพิมพถวายพระ
ทายาท  เปนของชํารวยในงานฉลองรอยป ระสูติ  28  เมษายน  2506  หนา  26 
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ไปดูตูที่หอสมุดเมื่อวานนี้แลวเห็นวา  คราวนี้จัดดีจริง  แลวในหองทางตนทางไปโผลไปก็ตองตาลุก
โพลงเมินไมได  เพราะดีไปทุกใบ......เมื่อเจาะดูใหละเอียดดอกนั้นจะเห็นเปนคน  เปนเขา  เปนไม  
เปนน้ําเปนทาไปได  แตยังเปนลายอยูนั่นเอง  เชนกับคล่ืนเปนกนกผันกันไป  แตใหเห็นเปนคล่ืนได  
ทานผูเขียนนี้เกลากระหมอมจะตองคบถือวาเปนครู”12 และในสาสนสมเด็จอีกฉบับหนึ่งกลาววา  
“...ในกาลกอนคราวหน่ึงเกลากระหมอมเคยนัดกําหนดกับกรมหม่ืนวรวัฒนถึงวันอาทิตยแลวพา
กันลงเรือเล็ก  เอาขาวปลาใสเรือใหบาวมันแจวไปตามแมน้ําลําคลองไมมีที่หมายวาจะไปไหน  
เห็นวัดไหนชอบมาพากลก็แวะข้ึนเพื่อคนหาวามีอะไรดูบาง  ถึงกลางวันก็กินขาวเสียดวยการไป
เที่ยวอยางนั้น  บางคราวไดพบของที่แปลกอันพึงจําเปนครูมาเพิ่มความรูได”13  ขอความในสาสน
สมเด็จดังกลาวเปนเคร่ืองชี้ชัดไดวา  ทรถืองานศิลปกรรมที่มีคาของโบราณเปนครู  ที่ใดมขีองดีเปน
ตองไปทอดพระเนตร 
  1.2 ทรงตรัสพูดคุย  ไตถาม  ฝกฝนตามชางที่พระองคสนใจ 
   การสนพระทัยในศิลปะการชางของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ  พระองคทานสนใจในการขีดเขียนภาพเปนมาต้ังแตทรงพระเยาว  โดยไมมีครูสอนทานเปน
พิเศษ  เปนความรักชอบสวนพระองคตามที่พระองคทานเคยตรัสวา  “วิชาเขียนนั้นต้ังแตฉันเล็กๆ  
อยูก็ใหนึกรักเปนกําลัง”  และพระองคทานทรงศึกษาจากงานศิลปกรรมโบราณ  และฝกดวย
พระองคเองเปนหลักใหญ  โดยทรงศึกษาดวยการสังเกต  จดจํา  ถามไถ  ใกลชิดกับชางที่พระองค
ทานทรงสนพระทัย  พระองคทรงเลาเร่ืองพูดคุยไตถาม  มีการฝกฝนเขียนรูปเปนคร้ังคราวจากชาง
ที่พระองคทรงสนพระทัยหลายตอนวา”คร้ังหนึ่งเมื่อฉันเล็กๆ  มีฝร่ังชาวออสเตรียคนหนึ่งชื่อนายไป
ยา  เขามาบวชเปนเณรอยูที่สํานักวัดมหาเอ่ียมวัดพิชัยญาติ  คร้ันสึกออกมาก็ถวายตัวเปนมหาด
เล็ก  นายไปยาคนนั้นเปนชางเขียน  จึ่งตรัสส่ังใหเขียนพื้นที่ทุกสถาน  เลนเอาฉันอล้ิมอเล่ียประจบ
เขาแทบตาย  เพราะอยากไดวิชาของเขา  จะยอนกลาวถึงเมื่อบวชเณร  ฉันติดพระครูปนวัดบวร
นิเวศดวยทานเปนชางเขียน  เมื่อสึกออกมาก็อยูในกรมพระคลังขางที่  ฉันคิดวาแมไมใหติดจึงเอา
นายสายมาให  นายสายนั้นเปนชางฝมือดีเปนลูกหลวงราชนุจิตร  เรียกกันวาปลัดสาง  แมเขาเปน
แมนมลุงมงคลคือ  พระองคเจามงคลเลิศ  ทีหลังเรียกกันวาเจากรมสาย  เหนจะเปนดวยไปเป
นเจากรมชางเขียนในกรมชางสิบหมู  ทีหลังเปนพระยาจินดา  เจากรมสายนั้นแกก็ดี  สูติดสอย
หอยตาม”14 

                                                                                 

 12 ดู  สาสนสมเด็จ  ฉบับพิมพคุรุสภา  เลม  2  หนา  164-165 
 13 ดู  สาสนสมเด็จ  ฉบับพิมพคุรุสภา  เลม  11  หนา  167 
 14 หมอมราชวงศโต   จิตรพงศ  พระประวัติและฝพระหัตถฯ  ฉบับที่อางถึงขางตน  หนา  3 
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   ไมเคยปรากฏวาสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศไปศึกษาครู
อาจารยเปนพิเศษแตประการใด  อาจเปนเพราะประเพณีการศึกษาของชางในสมัยนั้นศิษยตอง
ฝากเนื้อฝากตัวกับครู  ครูชางจะพิจารณาความเหมาะสมในการรับผูใดเปนศิษย  ถาพรอมที่จะ
ถายทอดวิชาชางใหก็ตองมีพิธีครอบครูชาง  การกระทําดังกลาวอาจเปนเร่ืองขัดของสําหรับ
พระองคทาน  เพราะเปนขัติยราช  หรือบรมวงศชั้นผูใหญ  พระองคทานจึงทรงเรียนรูงานชางดวย
พระองคเองแบบครูพักลักจํา  ทรงใชความสนพระทัยในงานศิลปกรรมที่ทรงประทับพระทัย  ทรง
สังเกต  จดจํา  และทรงเปดพระทัยพรอมจะรับคําแนะนําที่ดีจากชางผูรู  นํามาฝกฝนเอาเองที่วัง  
โดยใชพระทักษะพระอัจฉริยภาพของพระองคเปนสําคัญ  การทรงศึกษางานศิลปะ  พูดคุย  ไต
ถาม  และฝกฝนตามที่พระองคสนพระทัยคร้ังสําคัญคือ  การที่พระองคทานทรงรับหนาที่ชวยซอม
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เมื่อปพ.ศ.2423  ในขณะที่พระองคทรงมีพระชนมายุเพียง  17  ป  ใน
คร้ังนั้นสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงถือวาเปนการทรงศึกษางานทางการชาง
คร้ังใหญในพระชนมชีพ  ทรงไดรับความรูและความชํานาญในงานชางเปนอันมาก  เหมือนทรงเขา
โรงเรียนทางการชางที่ดีที่สุด  ดุจคําโบราณที่กลาววา  “ไขเปนครูของหมอ  งานเปนครูของชาง”  
พระองคทรงเบิกบานพระทัยที่สุด  ดังไดทรงกลาวไวในจดหมายทูลสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2471  กลาวถึงกลเม็ดการทํางานของชางเหลานั้น  โดยพระองคทรง
เลาวา  “...ความเบิกบานใจของเกลากระหมอม  คราวใดจะไดเสมอเหมือนคราวนั้นไมมี  เพราะ
กําลังศึกษาการเขียนโดยความรัก  ละตัวก็มีหนาที่ดานทําการปฏิสังขรณหอพระคันธารราษฎอยู
ดวย  ไปแตเชาจนเย็นทุกวัน  เดินพระระเบียงดูราง  ดูเขียน  วงละรอบแลวเปนอยางนอย  ใคร
เขียนดีๆ  ก็ทอดไมตรีวิสาสะดวยเขา  ฟงเขาพูดเร่ืองเขียนบาง  ชวยเปนลูกมือทาสีตัดเสนตัวเลวๆ  
ไปบาง  จับติเตียนและแนะนําของเขาเปนครูในตอนปลาย  เมื่อทานผูรางไดรางหมดแลว  ทานก็
เขารับหองเขียนดวยเหมือนกัน  พรอมทั้งชางฝมือดีมีชื่ออีกหลายคนตางจองหองรับเขียนใกลๆ กัน
ที่ขางประตูฉนวนเปนการแขงกันในที  เวลานั้นเกลากระหมอมเกือบไมไดไปที่อ่ืนและอยูที่นั้นชวย
เปนลูกมือ  และฟงพวกทานอาจารยพูดและสังเกตกลเม็ดในการเขียนอยูตลอดเวลา”15  ที่พระองค
ทรงเลามาทั้งหมดพิเคราะหไดวา  พระองคทานทรงมีพระทัยรักและสนพระทัยในงานศิลปะ
ทางการชางเปนอยางยิ่ง  ทรงมีความสุขเบิกบานน้ําพระทัยเปนอยางมากเมื่ออยูกับมวลชางและ
งานศิลปกรรม  และพระองคทานจะถือวาทั้งสองส่ิงเปนครู  แบบครูพักลักจําที่พระองคตองเคารพ  
ดังหลักฐานที่ปรากฏจากลายพระหัตถของพระองคเองท่ีประทานความรูใหหญิงเหลือ (หมอมเจา
หญิงพัฒนายุ  ดิศกุล)  เร่ืองไหวครูวา 

                                                                                 

 15 ดูสาสนสมเด็จ  ฉบับพิมพคุรุสภา  เลม  2  หนา  189-190 
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   “ทีนี้ควรจะอธิบายใหเธอเขาใจเสีย  ในการที่อา(หมายถึงพระองคเอง)  ไหวครู
วันเกิดของอาทุกป  ซึ่งเธอไดไปเห็นและรับเจิมดวยครั้งหนึ่งนั้น  อามิไดต้ังใจไหวผีฟาองคใดองค
หนึ่งเลย  อาต้ังใจไหวครูมี  2  คุณจําพวก  คือ  ทานผูใหคําแนะนําใหความรูแกอาดวยตัวทานเอง
โดยจําพวกหน่ึง  กับทานที่เผยฝมือใหเห็นไดจํากลเม็ดทานเปนความรู  แตหารูจักตัวทานโดยตรง
ไมอีกประการหนึ่ง  นี่คือทางดําเนินของอาที่นําตามความพอใจ”16 
 2. ทรงแสดงความใฝฝกฝน  และสรางสรรคทางศิลปะ 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงสนพระทัยการเขียนภาพมาแต
ทรงพระเยาว  ต้ังแตพระชนมายุ  5-6  พรรษา  ทรงชอบเขาไปเดินในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เขียนภาพคัดลอกภาพที่ชอบ  หมอมเจาหญิงดวงจิตร   จิตรพงศ  ทรงเลาถึงการฝกเขียนภาพของ
พระองคในคร้ังนั้นวา  “เปนรูปเส้ียวกาง  ทองยุงพุงกระสอบ  ต้ังใจจะเลียนแบบบานประตูวัดพระ
แกวแตความจริงนั้นไมเหมือนเลย  เปนแตพอรูเคาวาจะพยายามเขียนอะไรเทานั้น”  แมทรงเลา
เองวาไมเหมือน  ซึ่งเปนธรรมดาของคนฝกหัดใหมๆ  แตก็สอแววความเปนผูมีฝพระหัตถในอนาคต  
เพราะในกาลตอๆ  มาทรงเขียนอะไรตอมิอะไรในสมุดที่พกติดพระองคอยูเสมอๆ  ประมาณพระชน
มายุ  11  พรรษา  พ.ศ.2417  ไดเกิดมีสุริยุปราคาจับหมดดวง  สามารถมองเห็นไดในกรุงเทพฯ  ใน
วันอังคารข้ึน  1  คํ่า  เดือน  5  โหรตะวันตกมาขอต้ังกลองดูสุริยุปราคา  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ  ใหต้ังที่ดูบริเวณลานหนาพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  และทรงจักใหมีการประกวดเขียนรูป
สูรยแขงขันกันดวย  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แจกกระดาษใหเขียน  มีคณะกรรมการคณะ
หนึ่งตัดสินการประกวด  มีเจานายที่รับพระราชทานรางวัลคือ  สมเด็จฯ  เจาฟาภานุรังษีสวางวงศ  
กับกรมหม่ืนทิวากรวงศประวัติ  อีกพระองคหนึ่ง  ในคราวนั้น    สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศ  ทรงมีพระชนมายุ  10  พรรษา  ไดทรงเขียนดวยดินสอดําเปนเสนหยาบแตพอเห็นรัศมี
ประกวดดวย  โหรฝร่ังที่ต้ังกลองไดดูรูปที่ประกวดแลวเก็บเอาไปดวย  ตอมาไดเขียนรายงานเร่ือง
สุริยุปราคา  คร้ังนั้นในหนังสือโหราศาสตรเลมหนึ่ง  ไดนํารูปประกวดที่เขียนตรงกับความจริงที่สุด
ลงเปนภาพประกอบ  2  ภาพ  ลงในหนังสือมีนามผูเขียนกํากับไว  เปนภาพฝพระหัตถของพระองค
เจาเทวัญอุทัยวงศภาพหนึ่ง  ของพระองคเจาจิตรเจริญ (สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ) อีกภาพหน่ึง  แสดงใหเห็นถึงวาแมภาพของพระองคทานจะไมพระราชทานรางวัล  แตใน
ทัศนะของโหรฝร่ังก็กลับเปนภาพของพระองคทาน  กับของพระองคเจาเทวัญอุทัยวงศเปนภาพที่

                                                                                 

 16ดู  โต   จิตรพงศ,หมอมราชวงศ.พระประวัติและฝพระหัตถของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานิศรานุ
วัดติวงศ.ฉบับที่อางถึงขางตน.หนา  58-59 
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เหมือนจริงมากที่ สุด  ทําใหพระเกียรติคุณทางการเขียนภาพของพระองคทานแพรไปถึง
ตางประเทศ  ต้ังแตทรงมีพระชนมายุนอย  แรกๆ  ที่ทรงหัดเขียนภาพ17 
  ในชวงเวลาเดียวกันคือ  พระองคทานมีพระชนมายุประมาณ  11-12  พรรษา  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงตรัสใหลองเขียนรูปกษัตริยพมา  และตรัสใชใหเขียน
อะไรตอมิอะไรอยูเสมอ  รวมถึงตามเสด็จที่ไหนก็เขียนรูปและแผนที่ถวาย  โดยใหทรงปดสมุดไม
ตองตรัสส่ัง  แมในปพ.ศ.2423  เมื่อพระชนมายุ  17  พรรษา  ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหเปน
นายงานซอมแซมวัดพระศรีรัตนศาดาราม  ก็ทําเสร็จเรียบรอยเปนอยางดี  ทรงไดใฝฝกฝนและ
สรางสรรคศิลปะ  ซอมแซมพระเจดีย  ยักษ  หอพระคันธราษฎร  ที่สําคัญทรงเขียนภาพมัจฉชาดก
บนผนังหอพระคันธราษฎร  นับเปนชวงแหงการฝกฝนศึกษางานศิลปะและแสดงฝพระหัตถดวย
พระองคเองอยางจริงจัง 
  นอกจากนั้นในปพ.ศ.2430  ขณะที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศมี
พระชนมายุ  24  พรรษา  ทรงเขียนภาพสีฝุนประกอบพระราชพงศาวดารแผนดินพระเจาทายสระ
คร้ังกรุงศรีอยุธยา  ภาพช่ือ  “โพนชาง”  เปนภาพชางทรงพระมหาอุปราชาแทงชางพระที่นั่ง  ณ  
ชายปาริมน้ําในบรรยากาศขมุกขมัว  มีระยะมิติลึกเปนภาพสีฝุนขนาด  36.5x59.5  ซม.  ภาพนี้
เปนภาพที่  57  ในการประกวด  ทรงไดรับพระราชทานรางวัลที่  1  เงิน  1  ชั่ง  40  บาท  พรอม
ลูกปน  1  ลูก  และภาพสีฝุนประกอบพระราชพงศาวดารในแผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  ชื่อ 
”ภาพพระศรีสุริโยทัยขาดคอชาง” ที่รายละเอียดเหมือนจริง  เมฆ  ทองฟาสีฟาเทา  และขาวเปน
ฉากหลังเนนภาพการชนชางการตอสูอยางเดนชัดสะดุดตา  ทรงไดรับรางวัลที่  3  เงิน  1  ชั่ง  35  
บาท  ลูกปน  1  ลูก  ภาพทั้งสองปจจุบันประดับอยู  ณ  พระที่นั่งวโรภาษพิมาน  พระราชวังบาง
ปะอินอยุธยา18 
  หลังจากที่พระองคทานทรงเปนนายชางซอมหอพระคันธราษฎร  วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม  และเคยทรงไดรับรางวัลในคราวเขียนภาพ  ชื่อเสียงเกียรติคุณทางการชางศิลปะของ
พระองคก็เร่ิมโดดเดน  และทรงรับงานดานชางศิลปกรรมสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ควบคูกับงานราชการประจําอยูเนืองๆ  จนทรงพระปรีชาสามารถทาง
ศิลปะสูงข้ึน  ตามประสบการณการทรงงาน  ฝกฝน  และสรางสรรคงานศิลปะ  จนพระบรมวงศ  
ขาราชการ  และบุคคลทั่วไปมักรูจักพระองคในงานชางศิลปะ  และงานฝพระหัตถของพระองค
ทานยิ่งกวางานราชการอันไดเจริญกาวหนาอยางยิ่งเสียอีก  จนเปนนายชางคูพระราชหฤทัยของ

                                                                                 

 17 ดู  สุจริต   ถาวรสุข  ธบ. หนังสือประกวดฯ  ฉบับอางถึงขางตน  หนา  45 
 18 ดู  สุจริต  ถาวรสุข  รบ. หนังสือประกวดฯ  เลมเดิม  หนา  203-204 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถึง  3  รัชกาล  คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  และพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  งานศิลปะ
นั้นเปนงานที่ตองอาศัยความละเอียดประณีต  ตองสนใจฝกฝนเปนพิเศษเสมอ  จึงจะเกิดความ
สันทัดรอบรู  และทวีความปรีชาสามารถ  งานชางของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศนั้น  เปนงานที่เต็มไปดวยความวิจิตร  ประณีตเรียบรอย  ทั้งยังปรากฏวางานที่ทรงสรางสรรค
นั้นเปนงานที่สงเสริมในทางที่ดีงาม  ใหเกิดกุศลจิตทั้งส้ิน  ไมมีงานศิลปะใดของพระองคทานไป
ในทางอกุศลจิตเลย  งานชางศิลปะของพระองคทานไปตามหลักศิลปะ  3  ประการ 
  1. ความคิดแปลกใหม  ไมเหมือนธรรมดาสมัย 
  2. เปนความคิดสูง  เปนงานสรางสรรคที่ออกจากจิตใจที่เจริญแลว 
  3. เปนความคิดที่สงเสริมคุณธรรมความดีแกสังคม 
  ศาสตราจารย  พระยาอนุมานราชธน  ราชบัณฑิตกลาววา  “...ชาง หรือ ศิลปนที่
แทจริง  หาใชอยูที่ฝมือและเทคนิคเทานั้น  แตยังจะตองมีปญญาความคิดหรือจิตใจสูงดวย  
มิฉะนั้นงานศิลปะที่สรางข้ึนจะไมมีแปลกและใหม”19  เปนคําอธิบายงานของสมเด็จฯ  เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศไดอยางชัดเจน  เพราะงานศิลปะของพระองคทานสรางข้ึนดวยพระ
ปญญา  และพระปรีชาญาณอยางลึกซึ้ง  ยอดเยี่ยมลํ้าลึก  มีแนวคิดแปลกใหมทุกช้ินเปนที่ติดตรา
ตรึงใจผูพบเห็นแทบทั้งส้ิน 
  โดยเหตุที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศตองรับราชการสนองพระ
เดชพระคุณในทางการชาง  ควบไปกับราชการแผนดินมาแตแรก  จึงตองใชความสงัดในเวลาดึก
จนถึงรุงสางเปนเคร่ืองประกอบสมาธิในการทรงงานชางศิลปะ  แลวบรรทมพักผอนตอในเวลาเชา  
เลยเปนพระนิสัยประจําประองค  งานชางศิลปะนั้นเปนงานที่พระองคมีพระทัยรักและผูกพันที่สุด  
พระองคจะทรงงานต้ังแตทรงพระเยาวจนทรงพระชราภาพ  ตอเนื่องยาวนานกวางานใดๆ  ทรงทํา
อยางประณีตบรรจง  ทรงสรางสรรคอยูเสมอ  ยิ่งถาเปนงานที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระ
ราชดํารัสใชดวยแลว  พระองคทานยิ่งทรงประณีตพิถีพิถันหนักข้ึนไปอีก  แบบอยางใดๆ  ที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหเขียนถวายตองทําโดยสุดฝพระหัตถทุกช้ิน  และมักตองใชเวลานานๆ  
บางคร้ังเวลาทรงมีงานประจํามาก  และจําตองทรงงานชางตามรับส่ังดวย  ทรงทํางานคร่ําเครงทั้ง
กลางวันกลางคืนอยูแลว  บางที่งานค่ังคางไมทันพระราชประสงคบอยๆ  จนพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงกร้ิว  และนอยพระราชหฤทัยวาละเลยราชการอยูเนืองๆ  เคยมีทาน
ผูใหญมิตรสนิทของพระองคทานเคยเลาวา  “เมื่อถูกกร้ิวก็รอนใจแทน  จึงแอบมาดูวาเขียนไปไดถงึ

                                                                                 

 19 ดู  สุจริต  ถาวรสุข  รบ. หนังสือประกวดฯ  เลมเดิม  หนา  197-198 
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ไหน  ก็เห็นวาเขียนเสร็จแลว  คร้ันทูลถามวาเขียนเสร็จแลวทําไมไมรีบนําทูลเกลาฯ ถวาย  ถูกกร้ิว
ใหญแลว  ก็ตรัสตอบวายังถวายไมได  ไมดีพอ  รูปยังกระดิกไมได”20  อันหมายความถึงทรงต้ัง
พระทัยเขียนใหภาพมีชีวิตจิตใจนั่นเอง 
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงรับรองคําวา  “รูปกระดิกได”  ตามที่
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงมีความต้ังพระทัยใหเปน  ปรากฏเปนความจริงวา
พระองคทานทรงสามารถเขียนภาพจนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทอดพระเนตร
เห็นแลวทรงรูสึกไดวารูปกระดิกไดจริง  ปรากฏวาคราวหน่ึงในร.ศ.112  ซึ่งตรงกับพ.ศ.2436  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดทรงพระกรุณาโปรกเกลาฯ ใหพระองคทานเขียนราง
พัด  และตรารูปครุฑพาห  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ มีพระราชหัตถเลขาถึงพระองคทาน  มี
ขอความตอนหนึ่งวา  “...ครุฑพาหที่เขียนมานี้งามนัก  จะวาไมไดอัดไมไดอยู  ทวงทีกระดิกไดอยู  
เปนที่พอใจมาก...”21  การที่ทรงเขียนภาพมีทวงทีกระดิกได  หรือภาพมีชีวิตจิตใจดุจเคลื่อนไหวได  
ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงกลาวรับรองนั้นเปนเครื่องชี้ใหเห็นความทรง
เปนชางศิลปนเอกของพระองคทานวาทรงมีพระปรีชาสามารถดานนี้อยางยอดเยี่ยม  และแทจริง  
มีทานผูรูเปนอันมากกลาวกันวาความจริงนั้นภาพฝพระหัตถอันเปนงานจิตรกรรม  งานวาดภาพ
ลายเสนของพระองคทานนั้นลวนแตเปนภาพมีชีวิตจิตใจ  “เปนรูปที่กระดิกได”  ทั้งส้ิน 
  นั่นเปนส่ิงแสดงใหเห็นวาการสรางภาพที่ทําใหเกิดชีวิตไดนั้น  ยอมเกิดจากการใฝ
ฝกฝน  และสรางสรรคศิลปะอยูอยางสมํ่าเสมอ  เพราะการฝกฝนและปฏิบัติงานชางอยูเสมอทุกๆ 
วัน  ยอมพัฒนาสนับสนุนใหฝพระหัตถทางการชางของพระองคทานมิมีใครสูไดอยางในแผนดิน  
เพราะทางศิลปะการชาง  “ยิ่งทํามาก ยิ่งเขียนมาก การสังเกตจะดีข้ึน   การรับรูจะฉับไว  การ
แสดงออกทางการสรางสรรคจะไดอารมณกระดิกได  และเมื่อกลับมาพิจารณามองส่ิงนั้นใหม  
เขียนส่ิงนั้นใหม  ก็จะเห็นแจงข้ึน  กระบวนการนี้หากทําสม่ําเสมอทุกวัน  นอกจากจะมี
ประสบการณมากข้ึน  เปนการสะสมทรัพยทางการสรางสรรค  เปนวัตถุในความคิดที่จะนําออกมา
ใชอยูเสมอเม่ือเวลาตองการ  การมองเห็นสรรพส่ิงอยางลึกซ้ึง  พระทักษะฝพระหัตถ  ความคิด
สรางสรรคและอารมณการแสดงออกทางศิลปะตอๆ มาก็ทวีคาตามไปดวย 

                                                                                 

 20 ดู  ตาลปตร  พระนิพนธหมอมเจาหญิงดวงจิตร  จิตรพงศ  ฉบับที่อางถึงขางตน  หนา  70-71 
 21 ดู  โต   จิตรพงศ,หมอมราชวงศ.พระประวัติและฝพระหัตถของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานิศรานุ
วัดติวงศ.ฉบับที่อางถึงขางตน.หนา  58-59 
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  ความเปนชางศิลปนของสมเด็จฯ  กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  เปนที่ยอมรับกัน
ทั่วไปวา  พระองคมีความเปนชางผูชํานาญหลายสาขา  ทรงจัดเจนในงานเขียนภาพเปนอยางดี  
ทรงเขียนภาพไดหลายประเภทหลายแขนงอยางสันทัดจัดเจน  เชน  การเขียนภาพบนกระดาษ  
ภาพคน  ภาพเทวดา  ยักษ  ลิง  ภาพทัศนียภาพ  ภาพลายเสน  ภาพทศชาติชาดกตางๆ  
ภาพเขียนดวยดินสอ  ดวยถาน  ดวยสี  ภาพตกแตงอ่ืนๆ  มากมายหลายประเภท  แมแตการ
ตกแตงใบหนาตัวละครก็ทรงกระทําไดอยางสันทัดจัดเจน  การเขียนภาพทรงเขียนภาพใหเปนเศรา
โศก  ดีใจ  เสียใจ  ไดด่ังประสงค  ดังที่พระองคทานทรงเลาถวายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพวา  “ทีหลังจะเขียนพระ  นาง  ยักษ  ลิงอะไร  ก็ตัดใหเปนโศกเปนเริงอะไรไปไดทั้งนั้น”22  ทรง
สามารถในการเขียนภาพไดอยางยอดเยี่ยมดวย  โดยเฉพาะภาพลายเสนดูเหมือนสันทัดเปนพิเศษ  
โดยเฉพาะการออกแบบลายพัดรอง  คือ  ทรงเขียนลายใหชางปกพัด  หรือตาลปตรพระ  เขียนได
อยางวิจิตรตระการตาทั้งส้ิน  มีคุณคาทางความงาม  รูปแบบ  ความคิดในงานประดิษฐลายทําให
งดงามเปนอยางยิ่ง 
  เนื่องจากพระองคทานเปนชาง  มีพระทักษะฝพระหัตถสูงทั้งแทรกแนวคิดอันลํ้าลึก
สูงสงเอาไวดวย  ทําใหชางเขียนหรือจิตรกรจํานวนมากนิยมชมชอบ  ประกอบกับพระองคทานเมื่อ
ทรงเขียนภาพ  หรือ  ออกแบบส่ิงใด  มักไมแสดงวาเปนภาพ  หรือ แบบของพระองคทาน  บางทีก็
ถูกชางเขียน  และจิตรกรอ่ืนๆ  ขโมยสิทธิ  หรือ เขียนภาพเลียนแบบของพระองคอางเปนของตนก็
มี  เพราะปรากฏวาเมื่อทรงรางและเขียนแบบลวดลายแลวสงไปใหชางผูนอย  ชางกรมวังนอกบาง  
กรมศิลปากรบาง  ลอกลงเสนหมึก  และระบายสีกอนสงไปปก  กวาจะถึงกําหนดใชงานก็เปน
เวลานานจนปรากฏวางานถูกลอกนําไปใชงานกอนที่ทรงอออกแบบถวายก็มี  แมตอนหลังทรงใช 
น. ในลายพัด  แตผูนําไปลบอักษร น. ออกไปใชงานเชลยศักด์ิกอนงานหลวงก็มี 
  พระพรหมพิจิตร  ศิษยของพระองคไดเขียนถึงชาวตางประเทศที่เห็นความเปน
พิเศษในงานฝพระหัตถของพระองคทาน  กลาวคือ  “...วันหนึ่งมีแบบของสมเด็จฯ พลัดเขาไปใน
หองชางเขียนชาวตางประเทศ  ซึ่งเปนชางของกรมศิลปส่ังมา  เขาไดถามกับขาพเจาวา  สมเด็จ
เรียนโรงเรียนไหน  จึงยอมถามเขาไปวาเปนอยางไรหรือ  เขาไดตอบวา  ทานเขียนเกงมากเขาพูด
ดวยความจริง  จึงสวนตอบไปวา  เดิมทานหัดเขียนภาพรามเกียรต์ิในเชิงตามอยางภาพลอผนังค
ตวัดพระแกว  และตอมาทานก็แสดงภาพจับหนังใหญ  สวนในดานสถาปตยกรรมทานไดรักชอบ
เปนพิเศษจึงทรงประกอบภาระกิจจนเกิดผลข้ึน  ก็ดูออกจะคลายปลูกตนไมเพื่อหวังผลก็ตองหม่ัน

                                                                                 

 22 ดู  หนังสือพระราชนิพนธ  คํานําในหนังสือธรรมาธรรมะสงคราม  หนา  2 
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พรวนดิน  และรดน้ําในทํานองเดียวกัน  ผูถามไดตอบวา  เขาเช่ือเมื่อเห็นความสําคัญของเสนและ
รูปทรงแลว  ไมมีชางคนใดจะดีไปกวาทานได..”23 
 
 
 3. ทรงแสดงความรอบรู และวิจารณศิลปะไดเปนอยางดี 
  หากจะพิจารณาความรอบรูและความสามารถในงานศิลปะของ  สมเด็จฯ  เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  อาจเปนที่ประหลาดใจแกผูศึกษาพระประวัติของพระองคทาน  
ประการหนึ่งก็คือ  ความจริงพระองคทานทรงศึกษาผานโรงเรียนทหาร  อันมีฐานะเปนโรงเรียน
นายรอยทหารบกเทานั้น  ไมเคยเขาโรงเรียน  ไมเคยปรากฏวาเคยศึกษาศิลปะเปนพิเศษกับครู
อาจารยใดอยางจริงจัง  มีเพียงการฝกฝนกับกับผูรูบางคนบาง  ไตถามคนที่มีความสามารถบาง
ในชวงส้ันๆ  และไมสม่ําเสมอ  แตการที่ความสามารถของพระองคทานมีอยางกวางขวางลํ้าเลิศ  
พิเคราะหจากขอความในพระนิพนธของพระองคทานเปนที่ไดวางานศิลปะทั้งปวงนั้น  สวนใหญ
ทรงคนควาฝกฝนดวยพระองคเอง  ทรงแสวงหาแบบอยางดีมาประกอบการศึกษา  ประกอบกับ
พระองคทานเปนผูขยันขันแข็ง  หมั่นเพียรอยางมาก  ไมยอหยอน  ทรงขยันแสวงหาความรู  และ
ทรงเปนนักอานหนังสือ  ทรงเปนนักถามไถพูดคุยกับชางฝมือ  และทรงฝกหัดดานปฏิบัติดวย  ทรง
ทําเองดวยฝพระหัตถ  ทําใหพระองคทานทรงพระปรีชาสามารถยิ่งข้ึนตามลําดับ  จนสันทัดและ
ชํานาญ  และเนื่องจากพระองคทานทรงสืบเช้ือสายพระโลหิตมาจากชางศิลปนรุนเกาหลาย
พระองค  ซึ่งนาจะมีสวนกระตุนใหพระองคสนพระทัยฝกฝนมากข้ึนได24  ยิ่งงานชางที่สมเด็จฯ เจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ออกแบบถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทั้งงานจิตรกรรม  
ประติมากรรม  และสถาปตกรรมก็มีศาลาตางๆ  พระเมรุมาศพระราชทานเพลิงศพ  วัดเบญจม
บพิตร  ซึ่งออกแบบตั้งแตพระอุโบสถ  พระที่นั่งทรงธรรม  พระระเบียง  ศาลาตางๆ  ตลอดร้ัวราช
วัตร  ประตู  รวมถึงการออกแบบพระอุโบสถ  วัดราชาธิวาส  พรอมทั้งสะพานหนาโบสถ  เปนตน  
และยังมีงานประณีตศิลปประเภทธงตางๆ  แบบเคร่ืองแตงกายทหาร  แบบตราสัญลักษณประจํา
คร่ัง  ประจําชาด  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  เหรียญที่ระลึกพัดรองในพิธีใหญ  ออกแบบปกหนังสือ  
ภาพแทรกคําประพันธ  เปนตน 
  3.1 ขอวินิจฉัยในเร่ืองชางศิลปน 

                                                                                 

 23 ดู  สมเด็จครูของพระพรหมพิจิตร  ในจันทเกษม  ฉบับที่  51  มีนาคม-เมษายน  2506  หนา 43 
 24 ดู  สุจิรต   ถาวรสุข  ร.บ.หนังสือประกวดฯ  เลมเดิม  หนา  199-200 
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   ดวยพระวิริยะอุตสาหะไดทรงสรางสรรคและออกแบบไวมากมายหลากหลาย
ประเภท  ต้ังแตงานวาดเสนไปจนถึงจิตรกรรม  หรืองานออกแบบตราเล็กๆ  ไปจนกระทั่งงาน
สถาปตกรรมใหญๆ  ดังนั้นจึงทรงรอบรูและมีพระประสบการณมาก  ทําใหเขาถึงคุณคาของงานได
อยางลึกซ้ึง  เวลาพระองคทานแสดงทัศนะทางการชางอันสูง  และชอบดวยเหตุผลอยางยิ่ง  ทรง
กลาวเนนอยูเสมอวาชางจะมีแตฝมือไมพอ  ตองมีความคิดดีดวยจึงควรแกคําวา  นายชาง  ดัง
ปรากฏชัดในจดหมายเวรที่ทรงเขียนถวายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ความวา 
   “ชางที่ควรนับถือวาเปนชางดี  จะตองประกอบดวยองคคุณสองประการ  คือ  
ตองประกอบดวยฝมือดีอยางหนึ่ง  ประกอบดวยความคิดดีรูจักควรมิควรอีกอยางหนึ่ง  ประการ
หลังนั่นแลสําคัญมาก  ถามีแตฝมือดีก็เปนไดแคลูกมือเสมอไป  ตองมีความคิดดวยจึงจะเล่ือนข้ัน
เปนนายชางได”25 
   จดหมายประทานความรู  ศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธน  ฉบับลงวันที่  
18  กันยายน  2485  ทรงกลาวในเร่ืองลักษณะคลายคลึงกันวา  “คําที่วาชางฝมือนั้นผิด  ที่แทเปน
ความคิดดีความคิดนํามือไป  ชางที่ดีนั้นตองเห็นไดมาก  จึงจะเปนชางที่ดีได  ตองมีความรูกวาง
ออกไป  แตถามีตําราดูก็รูเทากันไมตองดูกับส่ิงที่ทําไวจริง”26 
   ยังมีขอวินิจฉัยเกี่ยวกับชางหรือศิลปน  และงานศิลปกรรมที่นาสนใจอีกหลาย
ที่เชน 
   “บรรดาชางที่ลือวาดีนั้น  ไดคิดเห็นเปนชอบกลนักหนา  เปนตนวา  ชางฝมือ
ออนแมเขียนงูเหมือนกระทั่งเกล็ดและลงสีดวย  แตก็ยังพายชางที่ชื่อเขาลือเขียนดวยถานไฟแตพอ
เปนรูป  อะไรทําใหเปนเชนนั้น  ก็เห็นวาชางที่ฝมือออนนั้นถึงจะเขียนอยางดีดวยวิธีใดก็เห็นเปนงู
ตายทั้งส้ิน  สวนคนที่เขาแข็งถึงแมวาจะเขียนดวยของที่เลวกวาก็ชนะ  เพราะเหตุทีเ่หน็งเูปนๆ ดูดุจ
วาจะเล้ือยไปไดฉะนั้น  จึงเห็นวาไมสําคัญในส่ิงที่เขาเขียน  สําคัญอยูที่การเขียนอยางไรจึงจะ
พิจารณาไปในการที่จะลือชื่อ  จึงเห็นวา 
   1. ชางคนใดที่ทําแกการถายถอนแลวจะล่ือชื่อไมได  คนที่เขาลือกันนั้นเปรียบ
วาเขากินแบบที่ทําแลวเขาไปจนตกออกมาเปนเหงื่อ  นั่นจึงลือ 
   2. เดานอยที่สุด  คือตองดูของจริงในบานเรา  ถาไมเชนนั้นก็หลง 

                                                                                 

 25 ดู  สาสนสมเด็จ  ฉบับพิมพคุรุสภา  เลม  11  หนา 4 
 26 ดู  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ประทานความรูทั่วไป  แดศาสตราจารยพระยา
อนุมานราชธน  เลม  5  หนา 208 
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   3. ตองเห็นมากทั้งสังเกตจําไดดวย  จึงจะเปนเคร่ืองเรืองปญญา  ถาเห็นได
นอยหรือไมจําก็ไมชวยตัวได 
   เห็นจะมีอีกมากอยาง  แตเอาเพียง  3  อยางเทานี้ก็ชวยตัวไดมากแลว27 
   ขอวินิจฉัยใน (ชางหรือศิลปน) ทางชางพระองคยังทรงกลาวไวอีกเชน  ที่แสดง
ไวในขอเขียนของพระองคซึ่งประทานไวกับหนังสือพิมพรายเดือนฉบับหนึ่งชื่อวา  “ศิลปน”  ออกใน
ปพ.ศ.2485  ทรงเขียนเกี่ยวกับเร่ืองชางซึ่งมีขอความกับขอวินิจฉัย  3  ขอแรกดังนี้  “คนเขาถือกัน
วาฉันชางดี  แตจะถูกหรือไมฉันไมทราบ  ตัวเองก็ตัดสินไมได  จะนับวาเปนศิลปนหรือไมใชก็ไมแน  
แมคําวาศิลปะ  ก็กลายเปนเปลือกกายไปก็ไดจึงจะใชดวยคําไทยๆ  วา”ชาง” ซึ่งยังไมมี
เปล่ียนแปลง  ชางดีนั้นพูดกันวาฝมือดีแตไมจริงมิไดฝมือจะใชอะไรได  ตองวาความคิดดี  คือ
ความคิดนําฝมือไป  อันความคิดของพวกชางไมมีที่ส้ินสุด  เห็นวาจะตองทรงองคคุณเหลานี้เปน
ที่ต้ัง 
   ขอ 1  ตองดูมาก 
   ขอ 2  จะทําอะไรตองนึกเองจะจําเขามาทํา  (คือกอปป)  นั้นไมควรเพราะจะ
ไมดี  ถาคนดีที่คิดเดิมเขาก็เอาดีไปกินเสีย  ชางที่ดีก็ไมใชวาเปนเทวดาเหาะมาแตไหน  ถาหากจะ
เปรียบแลวก็คือ  กินของเขาแลวเอาเขาไปแตกเปนเหงื่อออกมา  นี่เองจัดวาเปนความคิด 
   ขอ 3  ความคิดของชางที่ดีไมใชดีไมเสมอทีก็เสีย  แตตองจําไววาเสียแลวเปน
ครู  คือไมทําอีก  คําโบราณก็มีอยูวา  “โรคเปนครูของหมอ  งานเปนครูของชาง”  คํานี้เปนถูกที่สุด 
   ขอ 4  เขาใหทําอะไรตองทําโดยไมคิดถึงผล  นั่นเองจะเปนประโยชนตอตัวเรา
ที่ไดฝกทํางาน 
   ขอ 5  จะทําอะไรตองเดานอยที่สุด  ที่วาเดานอยนั้นก็ตองดูแตจะดูก็ตองเลือก  
คือถาจะทําของประจําบานเราตองดูของไทยในบานเรา  จะดูแบบสํารวจที่เขาทํากันมานั้นจะหลง
วาอยางงายๆ  งัวไทยกับงัวฝร่ังรูปรางก็ไมเหมือนกัน  เวนแตจะทําของในตางประเทศจึงควรดูแบบ
สําเร็จที่เขาทํามา  แตจะรับรองวาถูกไมได  อยางก็จะถูกอยางก็จะผิด 
   ขอวินิจฉัยของพระองคซึ่งอาจจะถือวาเปนโอวาทแตชางในชั้นหลังก็ไดนั้น  
พระองคทานทรงระบุถึงชางที่ดีจะตองปฏิบัติตามขอตางๆ  ดังกลาวมาแลวขางตน  ซึ่งในยุคของ
พระองคนั้นความคิดเชนนี้คงจะเปนความคิดที่กาวหนาอยูเปนอันมาก  เหมาะกับการที่ยุคสมัย
ของเราไดทบทวนกันในเร่ืองการศึกษาทางดานศิลปะ  เพราะยังเห็นวาเปนความคิดที่ไมลาสมัยใน

                                                                                 

 27 ดู  พระประวัติ  พระนิพนธ  และภาพฝพระหัตถของสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
สํานักพิมพกาวหนา 2506  ร.พ.อักษรสัมพันธพระนคร  หนา  4 
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ทางการชาง  และการศึกษาดานอ่ีนๆ  แมแตพระดํารัสที่วา “จะทําอะไรตองเดานอยที่สุด” นั้น ก็
ตรงกับการศึกษาวิเคราะหนั่นเอง 
   สวนประเด็นที่วา  “งัวไทยกับงัวฝร่ังรูปรางไมเหมือนกัน” นั้น เปนพระวนิจิฉัยที่
มีความนัย  คอนไปในทางลุมลึกแตเปนที่นาเสียดายวาในปจจุบันนี้  งัวฝร่ังเขามาอยูในเมืองไทย
มากมายแลวเกิดของผสมออกแพรหลาย  เมื่อผสมกันมากข้ึนตางๆ  ไป  จะจับเอาวารูปรางงัวไทย
แทๆ  เปนอยางไรนั้น  เห็นทีชางช้ันหลานคงลําบากมากข้ึนทุกที28 
  3.2 ขอวินิจฉัยและขอวิจารณในทางศิลปกรรม 
   ในลายพระหัตถของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ลงวันที่  21  
ธันวาคม  ร.ศ.121  ตรงกับป พ.ศ2446  เร่ืองเขียนรูปที่วัดเบญจมบพิตร  พระองคทานทรงเขียน
กราบบังคมทูลพระกรุณาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ความตอนหนึ่งวา  “รูป
เกาๆ ที่ชางเขียนดีๆ แตกอนเขาทําไวนั้นยอเห็นเหมือนมีชีวิต มีกิริยาหนาตาอันมีเอฟเฟกตไดเชน  
ทศกรรฐโศก  ขาพระพุทธเจาก็จะพยายามที่จะทําใหถึงคนเกาเขาเทานั้น  เพื่อใหไดปรากฏคนรู
วิชาเขียนเต็มตามวิธีของชาติแหงตน  ยังมีมาถึงรัชกาลของใตฝาละอองพระบาท”29  ขอความใน
ลายพระหัตถดังกลาวนี้  นับวาเปนการยืนยันถึงเจตจํานงของพระองคที่จะเชื่อมสายใยในดาน
ศิลปกรรมของชาติในอดีต  ไมใหสูญหายจนเปนของไรคาไป  จึงนับวาเปนองคคุณอยางยิ่งหาที่
เปรียบมิได 
   และมีอยูคราวหน่ึงในลายพระหัตถประทานความรู ถึงศาสตราจารยพระยา
อนุมานราชธน  ฉบับลงวันที่  24  พฤศจิกายน  2485  ไดทรงกลาวถึงความสามารถของพระองค
ทานอยางเช่ือมั่นของพระองค  เมื่อทรงทอดพระเนตรงานศิลปกรรมชิ้นใดๆ  จะทรงทราบดวย
ประสบการณความรอบรูอันเยี่ยมยอดของพระองคเองวา  จริงหรือปลอม  เกาหรือใหม  ซอม
ตรงไหน  และฝมือชางคนใด  โดยสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงกลาวอยาง
เช่ือมั่นตอนหนึ่งวา  “จะตอบเร่ืองทานใหพระเทวาเขียนแบบ  อันชางนั้นฉันรูทั้งนั้นจะทําข้ึนคร้ัง
ไหน  ซอมหรือไมไดซอม  และซอมตรงไหนคร้ังไรก็รู  ลางทีรูไปถึงคนทําดวย  ของปลอมยุคก็รู  
การที่รูไมประหลาดอะไร  เพราะรูปและลายยอมเดินไปเสมอ  ถาทานใหพระเทวาทําแบบก็บอกได  
วาพระเทวาเขียนคร้ังเปนอธิบดีกรมศิลปากร  โดยผูเขียนไมตองเซ็นช่ือ”30 

                                                                                 

 28 เลมเดิม.หนา  4 
 29 ดู  สาสนสมเด็จ.ฉบับคุรุสภา.เลม 14 หนา 8 
 30 ดู  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานนริศรานุวัดติวงศ  ทรงประทานความรูแดศาสตราจารยพระยา
อนุมานราชธน  เลม 5 หนา  225 
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   คราวหนึ่งศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธน  ไดกราบทูลพระองคทานดวย
ความช่ืนชมในความสําเร็จของพระองคทาน  ที่ทรงคิดแบบสรางพระอุโบสวัดเบญจมบพิตร  ซึ่งใน
แบบนั้นใชพระระเบียงเชื่อมตอเขากับมุขดานขางพระอุโบสถ  ทําใหไมปดลอมพระอุโบสถและ
กลับชวยเสริมความงามใหแกดานหนามากข้ึน  แบบอยางศิลปกรรมที่คิดทํานี้จึงทําใหพระอุโบสถ
งามสงาดวยสามารถจะโชวดานหนาไดเต็มที่  พระองคทานทรงกําสรวลและตรัสบอกดวยความ
ถอมพระองคตอชางในอดีต  และทรงวินิจฉัยและวิจารณผลงานการออกแบบฝพระหัตถของ
พระองคเอง  โดยตรัสตอบศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธนวา  “ไมใชความคิดฉันดอก เปน
ความคิดของเกาที่ทํามาแลว คือวิหารทิศประดิษฐานพระพุทธชินราช เมืองพิษณุโลก”  ทั้งที่
แบบอยางสถาปตยกรรมที่พระองคคิดทําข้ึนใหม  มิไดเหมือนกับวิหารทิศที่พิษณุโลกอยางชนิด
กอปปกันมา  แมทรงจะไดรับความบันดาลใจมาจากสถานที่นั้นก็ตาม  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ  ทรงเสวยแบบอยางของวิหารทิศที่พิษณุโลกจนตกเปนพระเสโท(กินแบบจนตก
เปนเหงื่อ)  ตามที่พระองคเคยตรัสวาเปนความคิดของชางที่ดีนั่นเอง  จึงเปนขอที่แสดงใหเห็นถึง
พระอัจฉริยภาพโดยแท 
   ยิ่งไปกวานั้นยังทรงสามารถในการวิจารณงานภาพเขียน  อันเปนงาน
จิตรกรรมไดอยางดีมีเหตุผล  และถูกตองดวย  ดังเชนทรงวิจารณเร่ือง 
   “สมุดภาพเร่ืองรามเกียรต์ิเลมนี้ รูไดวาเปนรางเทียบสําหรับเขียนพระระเบียง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดวยมีหนังสือจดหมายไวตรงตอนอาสาและส่ังเมือง วาขางประตูฉนวน
ดานตะวันตกถึงมุม 3 หอง แตการเขียนพระระเบียงนั้น ไดเขียนถึง 3 คราว คือ ในรัชกาลที่ 3 คราว
หนึ่ง รัชกาลที่ 5 สองคราว สมุดรางเทียบนี้จะเปนสําหรับคราวไหน พิจารณาฝมืออันเขียนไวสํา
สอนในสมุดนี้ เปนเสนดินสอเดิมผูรางก็มี เปนเสนฝุนเดิมของผูราง เลือกเขียนเลนแตตรงที่ชอบจะ
เขียนก็มี เปนเสนฝุนฝมือเด็กแรกหัดพยายามที่จะลงเสนก็มี  และภายหลังสมุดไดถูกละอองฝน
เพราะเก็บไมดีเสนลบเลือนไป  ยังมีคนไมเปนซอมเสนฝุน  และลากรอยเสนดินสอเสียบางซํ้าอีก
หนึ่งดวย แตถึงกระนั้นก็ยังรูไดวาเปนฝมือชางในรัชกาลที่ 3 ราง เพราะเขาไมเปนทาทีอยางจีน 
บานเมืองเจือเกงจีน ปราสาทก็เปนอยางวิมาน ลวนเปนความนิยมในสมัยนั้น และสมุดก็เปนชนิด
ที่ทําใชในรัชกาลที่ 3 นาจะเปนการเขียนคราวแรกในรัชกาลที่ 3”31 
   ถาพิจารณาขอความในพระนิพนธนี้จะเห็นไดอยางชัดเจนวา  พระองคทาน
ทรงรอบรูและเจนจัดในงานศิลปกรรมเปนอยางยิ่ง  จนทรงสามารถวิจารณสมุดภาพรามเกียรต์ิได
อยางละเอียดละออมาก  และถาพิจารณาเนื้อความพระนิพนธอยางละเอียดจะพบวา  มิไดทรงใช
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แตวิชาจิตรกรรมแตเพียงอยางเดียวมาประกอบการวิจารณ  แตทรงใชวิชาประวัติศาสตร  
โบราณคดี  เนติประเพณี  วัฒนธรรม  ที่ทรงเช่ียวชาญและทรงนํามาใชอยางครบครัน  แสดงให
เห็นความรอบรูของพระองคทานอยางกวางขวาง 
 
 
 
 
สิ่งแวดลอมดี 
 
 เมื่อสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ยังทรงพระเยาวมากนั้นก็คงประทับ
อยูกับพระมารดา  ณ  พระตําหนักในพระบรมมหาราชวัง  ตอมาเมื่อทรงเจริญวัยไดลาผนวช
สามเณร  และเมื่อทรงเปนคะเค็ดทหารมหาดเล็ก  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระองคทานเสด็จ
มาประทับที่หอนิเพฑพิทยาในพระบรมมหาราชวังชั้นนอก  เปนที่ประทับเดียวกับสมเด็จฯ เจาฟา
กรมพระยาภานุรังษีสวางวงศวรเดช 
 ตอมาในปพ.ศ.2426  พระองคทานทรงมีพระชนมายุ  20  พรรษา  พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริวา  พระเจานองยาเธอพระองคเจาจิตรเจริญ (สมเด็จ
ฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ)  ทรงมีพระชนมายุพอสมควรที่จะมีวังประทับอยูตางหาก  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระตําหนักและตกแตงวังทาพระข้ึนมาใหม  และทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทานใหเปนวังที่ประทับ  วังนี้เดิมเปนวังที่ประทับของพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว  คร้ังที่ยังไมไดเสวยราชสมบัติ  ในคราวเดียวกันนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯ ใหสรางตําหนักอีกหลังหนึ่งติดตอกันใหเปนที่ประทับของพระองคเจาหญิงพรรณาราย  แลว
พระราชทานพระบรมราชา นุญาตใหพระองค เจ าหญิงพรรณารายออกมาอยู นอก
พระบรมมหาราชวัง  มาประทับอยูกับพระโอรส ณ ตําหนักที่สรางข้ึนใหมนั้น  วังทาพระที่เปนวัง
ใหม ของพระองคท านนี้ ต้ั งอยู ตรงข ามพระบรมมหาราชวั ง   ดานทิศตรงมุมกํ าแพง
พระบรมมหาราชวังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
 ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงลาออกจาก
ราชการ  ทรงมีพระอาการประชวรสามวันดีส่ีวันไขบอยๆ  ทรงซ้ือที่นาและเรือนไทยเดิมที่เจาของร้ือ
ขายมาปลูกในที่นาที่คลองเคย  ใหชื่อวาพระตําหนักปลายเนิน  และทรงยายวังที่ประทับเพื่อ
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ตองการบรรยากาศดีๆ  รักษาพระอาการประชวร  บ้ันปลายของพระชนมชีพจึงอยูอยางคหบดีชาว
ชนบทคนหนึ่งเทานั้น 
 ฉะนั้นถาพิจารณาในการดํารงพระชนมชีพของพระองค  ต้ังแตทรงพระเยาวจนบ้ัน
ปลายของพระชนมชีพ  พระองคจะอยูในส่ิงแวดลอมที่ดีๆ  4  ประการกลาวคือ 
 1. ส่ิงแวดลอมดวยงานศิลปกรรมชั้นสูงที่ประณีตงดงาม 
 2. ส่ิงแวดลอมดวยบรรดาเหลาชางศิลปะ 
 3. ส่ิงแวดลอมดวยบรรดานักปราชญและบัณฑิตสาขาตางๆ  
 4. เมื่อทรงเปนอุปนายกราชบัณฑิตยสภาทรงรวบรวมชางประณีตไวมาก 
 1. ส่ิงแวดลอมดวยงานศิลปกรรมชั้นสูงที่ประณีตงดงาม 
  ถาพิเคราะหดูจากพระประวัติของพระองคทาน  ตลอดพระชนมชีพของพระองค
วนเวียนเขาออกอยูในพระราชนิเวศนมหามณเฑียรสถาน  ในพระบรมมหาราชวัง  พระราชวังบวร
สถานมงคล  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  เปนตน  วังและวัดตางๆ ที่
สําคัญในเกาะรัตนโกสินทรลวนเปนแหลงรวมวัฒนธรรมและศิลปกรรมชั้นครูของประเทศ  ถือเปน
หัวแหวนท่ีประดับบนเรือนแหวนบนเกาะรัตนโกสินทร  ศิลปกรรมเหลานี้เปนศิลปกรรมที่วิจิตร
ตระการตามากที่สุดของไทยในสมัยรัตนโกสินทร  การไดสัมผัสทางการสังเกตดู  ไดสเก็ตช
ถายทอดและซึมซาบความงามของงานชางครูเหลานั้นอยูเสมอต้ังแตทรงพระเยาว  ที่สมเด็จฯ เจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเลาถึงเมื่อทรงพระเยาวที่วา  “เขาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
เดินดูพระระเบียงเสียรอบหนึ่งแลวจึงจําเอาอะไรมา  คร้ันกลับมาถึงเรือนก็เขียนส่ิงที่จํานั้นไว”32  
หรือที่หมอมเจาดวงจิตร   จิตรพงศ  ทรงเลาวาการเขาไปสัมผัส  ฝกหัดเขียนภาพในวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศที่วา  “เปนรูปเส้ียวกางทองยุงพุง
กระสอบ  ต้ังใจจะเขียนเลียนแบบบานประตูวัดพระแกว”33  หรือตอนที่พระองคทานทรงรับงาน
ชวยซอมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  และทรงเลาถึงความสุข  ทรงเบิกบานพระทัยเปนลนพนที่ได
อยูในส่ิงแวดลอมแหงงานศิลปกรรมชั้นเลิศต้ังแตเชาจรดเย็นทุกวัน  ดังไดกลาวไวในจดหมายทูล
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ.2471  ที่วา “ความเบิกบานใจของ
เกลากระหมอม  คราวใดจะเสมอเหมือนคราวนั้นไมมี  เพราะกําลังศึกษาการเขียนภาพโดยความ

                                                                                 

 32 ดู 1. พระประวัติ  พระนิพนธ  และภาพฝพระหัตถของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ  หนา 2-3 
  2. สาสนสมเด็จ  ฉบับพิมพคุรุสภา เลม 9 หนา 129-130 
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รัก  และตัวก็มีหนาที่ดานทําปฏิสังขรณหอพระคันธารราษฎรอยูดวย  ไปต้ังแตเชาอยูจนเย็น  เดิน
รอบพระระเบียงดูรางดูเขียนวงละรอบเปนอยางนอย  “34  หรือการไปทรงศึกษาทอดพระเนตรดูตู
ลายทองรดน้ําศิลปกรรมโบราณชั้นเลิศที่หอพระสมุด  และทรงมีลายพระหัตถฉบับหนึ่งกราบทูล
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพในวันที่  9  กันยายน  2464  ความตอนหนึ่งวา “ไดไปดูตูที่หอ
พระสมุดเมื่อวานนี้  เห็นคราวนี้จัดดีจริงๆ  แลว  ในตอนตนทางโผลไปก็ตาลุกโพลงเมินไมไดเพราะ
ดีจริงๆ ทุกใบ”  เปนตน  ศิลปกรรมชั้นครูที่วิจิตรตระการตาเหลานี้  ลวนเปนส่ิงแวดลอมทางศิลป
สถาน  และศิลปวัตถุที่เปนวัตถุดิบอยางหนึ่งในการเรียนรูทางการชางของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศ  การไดสัมผัสทางการสังเกต  พิจารณา  และซึมซาบคุณคาความงามของงาน
ชางฝมือครูเหลานี้เปนการเรียนรูเพิ่มพูนความสามารถ  สติปญญา  และฝมือทางการชางใหสูงข้ึน
ประการหนึ่ง  ยิ่งสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงมีพระพรสวรรคทางการชาง
ระดับสูง  มีความฉับไวในการมองเห็น  การรับรู  ประโยชนที่ไดรับจากผลงานฝมือครูเหลานี้ยอม
มากข้ึนทวีคูณจนสามารถนํามาปรับปรุงแกไข ศิลปะฝพระหัตถของพระองคทานใหกาวหนาข้ึน
กวาที่เปนอยูเดิม 
 2. ส่ิงแวดลอมดวยบรรดาเหลาชางศิลปะ 
  ต้ังแตสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงพระเยาว   ทรงประจบนาย
ไปยา  ชางเขียนภาพ  เมื่อทรงบวชเณรติดพระครูปน  วัดบวรนิเวศนที่เปนชางเขียน  สึกจากเณร
ออกมาทรงติดสอยหอยตามนายสาย  ตอมาเจากรมชางสิบหมูสาย  หลังสุดมีตําแหนงเปนพระยา
จินดารังสรรค  ตอมาเมื่อพ.ศ.2417  พระองคทานมีพระชนมายุ  11  พรรษา  ทรงรวมเขียนรูปสูรย
ประกวดกับเจานายที่เปนชางสําคัญยุคนั้น  เชน  สมเด็จเจาฟาภานุรังษีสวางวงศ  กรมหมืน่ทวิากร
วงศประวัติ  และพระองคเจาเทวัญอุไทยวงศ  เปนตน  ในชวงเวลาดังกลาวนั้น  ทรงเรียนรูวิชา
สําหรับขัตติยะตามโบราณราชประเพณีกับสมเด็จเจาฟากรมพระยาบําราบปรปกษ  ซึ่งทรงจัดทํา
เสล่ียงดวยฝมือประณีตงดงาม  ประทานพระองคทานเมื่อทรงกรม  แสดงวาสมเด็จเจาฟากรมพระ
ยาบําราบปรปกษ  ทรงเปนชางงานไมประณีตฝมือดีทานหนึ่ง 
  เมื่อ พ.ศ.2423  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงมีพระชนมายุ  17  
พรรษา  เปนปที่เบิกบานพระทัยพระองคทานเปนที่สุด  เพราะการรับหนาที่ซอมแซมปฏิสังขรณ  
หรือสรางงานในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อเตรียมงานฉลองพระนครครบรอยป  จึงเปนการ
ระดมชางฝมือครูทั้งแผนดินทุกประเภทงาน  ไมวาจะเปนชางหลวง  ชางศาสนา  ชางเชลยศักด์ิ  
ชางปน  ชางเขียน  ชางกระเบื้อง  ชางกระจก  ชางมุก  ชางลายรดน้ํา  ชางปูน  ชางสลักไม ฯลฯ  
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เปนตน  ลวนเปนบรรดาชางที่มีฝมือดีๆ  ทั้งส้ินมารวมกันซอมสรางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พระ
ที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง  ส่ิงแวดลอมดวยบรรดาชางฝมือเลิศในคร้ังนี้  สรางความเบิกบาน
พระทัยแกพระองคทานคราวไหนจะเสมอเหมือนครั้งนั้นไมมี  เพราะไดทรงศึกษาเรียนรู  สังเกต 
และจํากลเม็ดของชางที่พระองคทรงสนพระทัย  ทรงเลาไวในจดหมายทูลสมเด็จกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ  เมื่อ  2  ตุลาคม  2471  ตอนหนึ่งวา  “เดินรอบพระระเบียงดูรางดูเขียนวงละรอบแลว
เปนอยางนอย  ใครเขียนดีก็ทอดไมตรีวิสาสะดวยเขา  ฟงเขาพูดเร่ืองเขียนบาง  ชวยเปนลูกมือเขา
ทาสี  ตัดเสนตัวเลวๆ ไปบาง  จับติเตียนและแนะนําของเขาเปนครูในตอนปลาย  เมื่อทานผูราง
ทานรางหมดแลว  ทานก็เขารับหองเขียนดวยเหมือนกัน  พรอมทั้งชางฝมือดีมีชื่ออีกหลายคน  ตาง
จองหองรับเขียนใกลๆ กันขางประตูฉนวน  เปนการแขงกันในที  เวลานั้นเกลากระหมอมเกือบไม
ไปที่อ่ืนและอยูที่นั้น  ชวยเปนลูกมือแลฟงพวกทานอาจารยพูด  และสังเกตกลเม็ดในการเขียนอยู
ตลอดเวลา”35  ประมาณพ.ศ.2464  เมื่อพระองคทานมีพระชนมายุ  58  พรรษา  ทรงทํางานเขียน
ภาพรวมกับนายคารโล  ริโกลี  ชางเขียนชาวอิตาเล่ียน  โดยพระองคทรงเขียนแบบรางภาพ  และ
นายริโกลีขยายแบบ  ภาพเขียนเร่ืองเวสสันดรชาดกที่ผนังโบสถวัดราชาธิวาส  ภาพเขียน ณ 
เพดานพระที่นั่งภาณุมาศจํารูญ  ปจจุบันคือ พระที่นั่งบรมพิมาน  ภาพพุทธประวัติที่ศาลาแดงวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม  เปนตน  บรรดาชางทั้งหลายที่พระองคทานผูกพันเกี่ยวของดวยลวน
แลกเปล่ียนความรู  ความคิด  และทักษะทางศิลปะซึ่งกันและกันเปดโลกความคิด  ความแปลก
ใหม  ในผลงานฝพระหัตถของพระองคทานทั้งส้ิน 
 3. สิ่งแวดลอมดวยบรรดานักปราชญ และบัณฑิตแขนงวิชาตางๆ 
  อยางที่กลาวมาขางตนวาทรงศึกษาวิชาสําหรับขัตติยะ  ซึ่งเปนวิชาที่จําเปนสําหรับ
พระบรมวงศานุวงศชั้นสูงตามโบราณราชประเพณีกับสมเด็จเจาฟากรมพระยาบําราบปรปกษ  ซึ่ง
เปนบรมวงศชั้นสูงซึ่งเปนนักปราชญในยุคนั้น  โดยสมเด็จเจาฟากรมพระยาบําราบปรปกษยังทรง
เมตตาสอนโบราณคดี  ราชประเพณีประทานดวยพระองคเองดวย  เปนตนเคาใหสมเด็จฯ เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงรอบรูแตกฉานเปนหลักในการทําราชการ  และงานศิลปะในสมัย
ตอมา 
  นอกจากการทรงงานราชการประจําแลว  เนื่องจากพระองคทานทรงรักการอาน
หนังสืออยูเปนอันมาก  และทรงอานอยูตลอดเวลาดวยเหตุนี้เมื่อมีการต้ังหอสมุดวชิรญาณข้ึนในป
พ.ศ.2425  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
นักปราชญในแผนดินในชวงนั้นเปนกรรมการหอสมุด  โดยมีสมเด็จเจาฟาวงวรเดช  เปนสภานายก  
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และการเปนกรรมสัมปาทิก (กรรมการ) มีสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  และสมเด็จเจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ซึ่งมีพระชนมายุเพียง  19 พรรษา  รวมอยูดวยถือไดวาเปนการ
ชุมนุมนักปราชญทางประวัติศาสตร  โบราณคดี  ราชประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และงานดานอ่ืนๆ 
อีก  และนับเปนการรวมประชุมกับนักปราชญผูทรงภูมิรูของแผนดินชวงแรกๆ ในพระชนมชีพของ
พระองคทาน 
  เมื่อพ.ศ.2427  เมื่อพระองคทานมีพระชนมายุ  21  พรรษา  ไดทรงผนวช  ทรงมี
สมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณเปนพระอุปชฌาย  สมเด็จพระสังฆราช (สา) เมื่อคร้ังเปน
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  เปนพระกรรมวาจา  ซึ่งพระเถระทรงสมณะศักด์ิสูง  ทรงคุณวุฒิ  และ
ทรงมีวิชาความรูเปนอันมากสมกับที่ต้ังอยูในสุดยอดแหงนักปราชญทางพุทธศาสนา  อีกทั้งสอง
พระองคยังประทับอยูวัดบวรนิเวศนวิหาร  ที่พระภิกษุพระองคเจาจิตรเจริญทรงประทับจําพรรษา
อยูดวย  ความรูทางพุทธศาสนาและเร่ืองเกี่ยวเนื่อง  รวมทั้งภาษาบาลี  และสมเด็จกรมพระยาปว
เรศวริยาลงกรณที่ทรงเปนพระอุปชฌาย  ทรงเปนพระเถระผูทรงรอบรูในวิชาโบราณคดีมีพระ
เกียรติคุณอยูมาก  คงทรงถายทอดความรูทั้งหลายประทานมาสูพระองคทาน 
  ในปพ.ศ.2433  เมื่อสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  มีพระชนมายุ  27  
ป  ทรงไดรับเลือกเปนสภานายกหอสมุดวชิรญาณอีกคร้ังหนึ่งจนมีการรวบรวมหอสมุดจัดต้ังเปน  
หองสมุดพระนครในปพ.ศ.2448  มีพระบรมโอรสาธิราชเปนสภานายก  และมีกรรมสัมปาทิก  4  
ทาน    ซึ่งสมเด็จฯ ทานไมไดเปนกรรมการจึงมิไดเกี่ยวของโดยตรงกับหองสมุดระยะหนึ่ง  จน
ปลายสมัยรัชกาลที่  6  พ.ศ.2466  ไดมีพระบรมราชโองการเหนือเกลาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯ ใหสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  เปนกรรมการหอสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร  
จนถึงปลายสมัยรัชกาลที่  7 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดงานหอพระสมุดใหม  โดย
เปล่ียนเปนการกอต้ังราชบัณฑิตยสภาข้ึน  และพระองคไดทรงเปนอุปนายกราชบัณฑิตยสภา
แผนกศิลปากร 
  และในชวงสมัยรัชกาลที่  5  ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ต้ังวรรณคดีสโมรสรใน
พ.ศ.2450    ทั้งนี้ทรงมุงหวังจะทํานุบํารุงวิชาโบราณคดี  การศึกษาสอบคนพงศาวดาร  อุดหนุนผู
แตงกาพยกลอนและความเรียงแกว  แตหาไดจัดการอยางไรไม  ก็ทรงสวรรคตเสียกอน  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่  6  ไดออกพระราชกฤษฎีกาต้ังวรรณคดีสโมสร
ข้ึน  เมื่อพ.ศ.245736 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว   ทรงเปนสภานายกวรรณคดี
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สโมสร  และสภานายกหอสมุดวชิรญาณ  เปนอุปนายกของวรรณคดีสโมสร  และกรรมการ
หอสมุดวชิรญาณ  เปนสมาชิกวรรณคดีสโมสรโดยตําแหนง  เมื่อพ.ศ.2466  พระองคทานทรงเขา
เปนกรรมการหอสมุดวชิรญาณ  จึงเขาเปนกรรมการวรรณคดีสโมสรดวย 
  กรรมการวรรณคดีสโมสรเปนสถาบันวิชาการช้ันสูงของชาติ  รวมวิชาการดาน
หนังสือวรรณคดี  ประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร  โบราณคดี  ชั้นสูงของประเทศ  เปนแหลงที่รวมของ
นักวิชาการหลายแขนง   ที่จะมาอภิปรายในปญหาดานวิชาการทางภาษา   วรรณคดี  
ประวัติศาสตร  โบราณคดีของประเทศ 
  ในชวงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  เมื่อทรงลาออกจาก
ราชการ  และทรงยายไปประทับ ณ ตําหนักปลายเนิน  ที่คลองเตย  ทรงมักมีลายพระหัตถติดตอ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักปราชญผูสนใจในวิชาแขนงตางๆ  รวมกัน  ซึ่งตรัสเรียกวา  “เพื่อน
นักเรียน” เชนตรัสเร่ืองมคธภาษา  พระพุทธประวัติ  พระวินัย  กับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยวัด
เทพศิรินทร  ตรัสเร่ืองดนตรีและภาษากับสมเด็จเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต  ตรัสเร่ืองภาษา
และประเพณีกับพระยาอนุมานราชธน   ตรัสเร่ืองการพระราชพิธีขนบธรรมเนียมเกาใน
พระราชสํานักกับพระยาเทวาธิราช  ตรัสเร่ืองความรูทั่วไปกับพระสารประเสริฐ (ตรี  นาคะประทีป) 
และมีลายพระหัตถติดตอถึงกันกับสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ดวยเร่ืองตางๆ  ทุกสัปดาห
ที่เรียกวา  “หนังสือเวร” หรือเรียกกันบัดนี้วา “สาสนสมเด็จ” ทรงเขียนต้ังแตพ.ศ.2476  จนถึงฉบับ
สุดทายซ่ึงลงพระนามเมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2486  เพื่อนําไปสงในวันรุงข้ึน  ก็เปนวันที่สมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพส้ินพระชนม37 
  ตามที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
ทรงเกี่ยวของกับนักปราชญและบัณฑิตผูทรงคุณความรูหลายทานหลายแขนง  มาแตทรงพระเยาว
จนบ้ันปลายแหงพระชนมชีพ  โดยเร่ิมประสบการณจากการไดทรงศึกษาเรียนรู  กับนักปราชญ  
ทรงเขาไปกรรมการรวมกันในการเปนกรรมการหองสมุดวชิรญาณ  กรรมการวรรณคดีสโมสร  
จนถึงเขาไปอยูในราชบัณฑิตยสภา  แผนกศิลปากร  และในบ้ันปลายพระชนมชีพทรงมีลายพระ
หัตถแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ความรู  กับบรรดานักปราชญผูทรงคุณความรูในสาขาวิชาตางๆ  
เปนเคร่ืองชี้ใหเห็นถึงวาพระองคทานทรงการอานหนังสือ  ทรงรักการแสวงหาความรูกับนักปราชญ
และบัณฑิตทั่วไป   การที่พระองคทานทรงพระปรีชาสามารถ   รอบรูและชํานาญในทาง
ประวัติศาสตร  โบราณคดี  วัฒนธรรม  ภาษา  ระเบียบประเพณี  แมกระทั่งความรูทางการชาง  
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ศิลปะสาขาตางๆ  นั่นเอง  ความรูอันหลากหลายสาขานี้  ลวนมีประโยชนอยางมหาศาลในการ
สรางสรรคงานศิลปกรรมของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  โดยเฉพาะงาน
ออกแบบประณีตศิลปกรรมตางๆ   
 4. เมื่อทรงเปนอุปนายกราชบัณฑิตยสภา ทรงรวบรวมชางประณีตศิลปไวมาก 
  พ.ศ.2469  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  7  ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหรวมงานหอพระสมุดสําหรับพระนคร  งานของกรมศิลปากรเดิม  และงานของกรม
ราชบัณฑิตแตโบราณเขาเปนหนวยงานเดียวกัน  จัดต้ังหนวยงานข้ึนมาใหมมีชื่อเรียกวา  “ราช
บัณฑิตยสภา”  ซึ่งเปนที่มาของกรมศิลปากร  และราชบัณฑิตยสถานในปจจุบัน  ทรงมีพระราช
ประสงคใหราชบัณฑิตยสถานเปนหนวยงานที่รวบรวมผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการมาอยูในที่แหง
เดียวกันดวย  โดยแบงงานตามประกาศเปน  3  แผนกคือ 
  1. แผนกวรรณคดี  เปนพนักงานจัดการหอพระสมุดสําหรับพระนคร  และรวบรวม
พิจารณาวิชาอักษรศาสตร 
  2. แผนกโบราณคดี  เปนพนักงานพิพิธภัณฑสถาน  ตรวจรักษาโบราณวัตถุสถาน 
  3. แผนกศิลปากร  เปนพนักงานจัดการบํารุงรักษาชาง 
  เมื่อต้ังราชบัณฑิตยสภาแลว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหต้ังกรรมการข้ึนตาม
ประกาศ  ต้ังกรรมการราชบัณฑิตยสภา38  มีพลเอกพระเจาบรมวงศเธอกรมพระดํารงราชานุภาพ  
และมีพลเอกสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ  เปนอุปนายก  แผนก
ศิลปากร  โดยสมเด็จฯ  ทรงควบคุมแผนกวิชาชาง  และทรงมีอัครบัณฑิตผูปรีชาฉลาดอีก  5  ทาน  
ทรงความรูวิชาการตางๆ  เปนกรรมการรวมกันบริหารงานราชบัณฑิตยสภา 
  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ      ทรงบริหารงานราชบัณฑิตยสถาน
ในแผนกศิลปากร  ประสบความสําเร็จในการทําคุณประโยชนทางการชางศิลปะอยางสูงยิ่ง  ทรง
รวบรวมชางฝมืออันประณีตไวในแผนกศิลปกรเปนจํานวนมาก  ทําใหราชบัณฑิตยสภามีชางฝมือ
ชั้นสูงทั้งไทยและตางประเทศฝกสอนคนในแผนกศิลปากร  ตอมา เมื่อกอต้ังกรมศิลปากรขึ้นใน
สมัยประชาธิปไตยนั้นบุคคลเหลานี้ไดเปนอาจารยฝกสอนคนรุนหลังตอมาอีกมากมาย  ปรากฏวา
มีชางชาวตางประเทศทํางานในแผนกศิลปากรถึง  9  คน  โดยเฉพาะชางมีชื่อเสียงชาวอิตาเล่ียน  
มีนายฟอรโน  สถาปนิกมีชื่อเสียง  นายริโกลีชางเขียนฝมือดี  นายเฟโรจีชางปน  ซึ่งตอมาไดแปลง
สัญชาติเปนไทยวา  ศิลป  พีระศรี  เปนตน  โดยเฉพาะศาสตราจารยศิลป   พีระศรีเปนชางชาว
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อิตาเล่ียนคนเดียวที่รัฐบาลไทยยังรับไวทํางานในกรมศิลปากร  เมื่อพ.ศ.2477  เมื่อยุบราช
บัณฑิตยสภาลง  และจัดต้ังกรมศิลปากรข้ึนใหม  สวนชางไทยในราชบัณฑิตยสภาแผนกศิลปากร
มีพระเทพรจนา  พระเทวาภินิมมิตร  และพระพรหมพิจิตร  ลวนเปนชางช้ันเอกหาตัวจับยากในยุค
นั้น  นอกจากนั้นยังมีชางไทยที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศทางสถาปตยกรรมปจจุบันที่
สําคัญเชน  พระสาโรชรัตนนิมานต  หมอมเจาอิทธิเทพสรรพ  และหมอมเจาสมัยเฉลิม    กฤดากร  
เปนตน  เปนที่นาสังเกตวาเปนชางที่มีทักษะฝมือสูง  และมักจะรักเสรีในการทํางาน  มีความคิด
อิสระ  ดังนั้นการที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  แมเปนนายชางใหญทรงบรรลือ
พระนาม  แตงานชางใหญๆ  งานออกแบบสถาปตยกรรมไทย  สถาปตยกรรมรวมสมัยในงาน
กอสรางใหญ  และงานในแผนกศิลปากรทั้งหลายตองอาศัยการทํางานรวมมือกันเปนคณะจึงจะ
สําเร็จประณีตเรียบรอย  การที่ทานทรงหาชางฝมือมากมายมารวมไวที่เดียวกันได  ทํางานรวมกัน
ได  ตองนับวาพระองคทานมีพระปรีชาสามารถอยางมาก  เพราะพระองคทานตองเปนศูนยรวม
ประทับอยูเหนือความรูสึก  และจิตใจของชางช้ันเอกเหลานั้นนั่นเอง 
 
แรงสงเสริมดี 
 
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  พระราชบิดา  ของสมเด็จฯ เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ  เสด็จสูสวรรคตในปพ.ศ.2411  นั้น  พระองคเจาจิตรเจริญมีพระชนมายุ
ได  5  ป  6  เดือน  ทรงตรัสเลาภายหลังวาทรงจําพระราชบิดาไดนอยเต็มที  จําไดแตวาทรงพระ
ภูษาสีแดงประทับเสวยบนพระเกาอ้ีหมุนถอยหนาถอยหลังได  และเคยไดเสวยน้ําในเวลาข้ึนไปเฝา  
ส่ิงของที่ประดับพระที่นั่งก็ทรงจําไดแตวามีลูกโลกใหญหมุนไดต้ังอยูโตะเต้ียๆ  เคยบรรทมบนพ้ืน
เอาพระบาทถีบเลน  กับทรงจําไดวาทรงสังเกตเห็นมีรูปภาพราชฑูตไทยเขาเฝาถวายพระราชสาสน
แดพระเจาหลุยสที่  14  ติดอยูที่พระที่นั่งอนันตสมาคมองคเกา39  การที่ทรงจําเร่ืองลูกโลกและ
รูปภาพนี้  เปนเพราะวาพระองคทานมี  “แวว”  หรือ  พระศิลปะนิสัยสนพระทัยทางศิลปะมาแต
ทรงพระเยาวนั่นเอง  แววและศิลปะนิสัย  ไดรับแรงสงเสริมผลักดันที่ดีจนสรางพระองคทานข้ึนเปน
ชางใหญเรืองนามยุคตอมา  และแรงสงเสริมที่สําคัญคือ  แรงสงเสริมจากพระมหากษัตริยไทยทั้ง  
2  พระองคกลาวคือ 
 1. แรงสงเสริมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 2. แรงสงเสริมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
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 1. แรงสงเสริมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
  เมื่อส้ินรัชกาลที่  4  ในพ.ศ.2411  บรรดาเจาจอมมารดาสวนมากก็หมดบุญส้ินที่
พึ่ง  พากันตกทุกขไดยาก  จําตองคิดอานขวนขวายหารายไดเพิ่มเติมไวบํารุงเล้ียงพระโอรส
พระธิดาที่กําพราเหลานั้น  ดวยไมทราบเหตุการณภายหนาจะเปนอยางไร  พระเจาแผนดินองค
ใหมยังเยาวพระชันษาอยู  บานเมืองอยูในยุคหัวเล้ียวหัวตอ  เพราะรองลงมาจากพระเจาแผนดิน
พระองคใหมถึงพระเจานองยาเธอทั้งหลาย  ก็ยังทรงพระเยาวกันทุกพระองคยังไมสามารถทรงงาน
เปนแกนสารได  เหตุการณตอนนั้นมีอยูในพระราชหัตถเลขาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  พระราชทานถึงสมเด็จเจาฟามหาวชิรุณหิศ  แสดงไวอยางชัดเจนตอนหนึ่งวา  “...เวลา
นั้นอายุพอเพียง  15  ป  กับ  10  วัน  ไมมีมารดา  มีญาติมารดาก็ลวนโลเลเหลวไหล  หรือไมโลเล
เหลวไหลก็มิไดต้ังอยูในราชการอันใดอันเปนหลักฐาน  ฝายญาติขางพอคือเจานายทั้งปวง  ก็ตก
อยูในอํานาจของสมเด็จเจาพระยา  และจะตองรักษาตัว  รักษาชีวิตอยูดวยกันทุกองค  ที่ไม
เอ้ือเฟอตอการใดเลยก็มีโดยมาก  ฝายที่ราชการถึงวามีผูรักใครสนิทสนมอยูบางกเปนแตผูนอย
โดยมาก  ที่เปนผูใหญก็ไมมีกําลังสามารถอาจจะอุดหนุนอันใด  ฝายพี่นองที่รวมบิดา  หรือที่รวม
ทั้งมารดาก็เปนเด็กมีแตอายุตํ่ากวาพอลงไปไมสามารถทําอะไรไดทั้งส้ิน  สวนตัวพอเองยังเปนเด็ก
อายุเทานั้น  ไมสามารถรอบรูในราชการใดที่จะทําตามหนาที่  แมแตเสมอเทาที่ทูลกระหมอม 
(รัชกาลที่  4 )  ทรงประพฤติมาแลวได  ยังซ้ําเจ็บเกือบจะถึงแกความตาย  อันไมมีผูใดสักคนเดียว
ซึ่งเช่ือวารอด  ซ้ํายังถูกอันตรายใหญ  คือ  ทูลกระหมอมเสด็จสวรรคต  ในขณะนั้นเปรียบเสมือน
คนศีรษะขาด  แลวจับเอาแตรางกายข้ึนต้ังไวในที่สมมุติเทพเหลือที่จะพรรณาถึงความทุกข  อัน
ตองเปนกําพราในอายุเพียงเทานั้น  และความหนักของมงกุฎอันเหลือที่คอจะทานไวได  ทัง้มศัีตรูที่
มุงหมายอยูในที่เปดเผยรอบขางทั้งภายในภายนอก  หมายเอาทั้งในกรุง  และตางประเทศ  ทั้ง
โรคภัยในกายเบียดเบียนแสนสาหัส40 
  ในระยะแรกพระเจานองยาเธอหลายพระองค  ยิ่งชั้นองคที่มีพระชนมายุนอยตอง
พัดพรากไมคอยพบปะสมาคมเพราะจําแทบไมคอยไดก็มี  เรียกวาใกลเส่ือมลาภเส่ือมยศ  แตได
อาศัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  ผูเปนยอดพระเชษฐาทรงสงเคราะห
อุมชู  ฟนฟูสรางความสัมพันธระหวางพี่ระหวางนองใหกระชับแนบแนนยิ่งข้ึน  จะเห็นไดจากการ
ทรงพระราชนิพนธรายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
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เจาอยูหัว  รัชกาลที่  4  ไวทุกพระองคเรียงตามลําดับพี่นอง  และพิมพแจกบรรดาพระเจานองยา
เธอทั้งหลายไวเปนที่ระลึก  เตือนใจในหมูพระประยูรญาติทั้งปวง 
  จากส่ิงเหลานี้นับเปนขอที่บรรดาพระเจานองยาเธอทั้งหลาย  และพระบรมวงศานุ
วงศทุกพระองคทรงตระหนักในความจริงเร่ืองนี้เสมอมา  พระองคทรงชุบเล้ียงพระเจานองยาเธอไว
ใกลชิด  ทรงอบรมดวยพระองคเองตามที่ทรงสังเกตวาส่ิงใดเหมาะกับพระนิสัย  พระราชทานพระ
บรมราชานุเคราะหแทนสมเด็จพระบรมชนกนาถทุกอยาง  แตทรงเล้ียงพระเจานองยาเธอของ
พระองคอยางบังคับเข่ียวเข็ญใหหมั่นศึกษาหาความรูไมปลอยใหหมกมุนไปกับความสุขสําราญ  
และเหลิงกําหราบวาเปนเจานาย  แตใหเสงี่ยมพระองควาเปนขาแผนดิน  ดวยทรงทราบดีวา
พระองคเองนั้นก็ตองทรงรับภาระอันหนักในการปกครองแผนดินตอไป  ถาหากพระเจานองยาเธอ
ตางเขมแข็งสามารถในราชการแลว  ก็จะเปนที่ไววางพระราชหฤทัยใหสนองพระเดชพระคุณเปน
กําลังชวยราชการแผนดินไดเปนอยางดี  ดังนั้นจึงทรงฝกหัดใหมีหนาที่ปฏิบัติราชการ  รับผิดชอบ
หนักเกินพระชันษามาแตทรงพระเยาวทุกพระองค 
  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงสนพระทัยในทางศิลปะมาแตทรง
พระเยาว  ทรงรักการเขียนภาพเปนอยางยิ่ง  จนตองพกสมุดติดพระองคไวเพื่อบันทึกภาพที่
พระองคชอบ  และสนพระทัยดวยการเขียนภาพ  เชน  การเขียนรูปคัดลอกภาพเซี่ยวกาง  บนบาน
ประตูวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  และพระองคทานทรงเลาถึงความสนพระทัยการเขียนรูปในชวง
พระชนมายุ  4-5  ป  นี้วา  “เมื่อเขียนบานตูอยางที่เลามาแลว  ไดเห็นเจานายช้ันเดียวกันที่แกอายุ
กวา  ทานเขียนรูปอะไรตออะไรก็ใหนึกชอบใจ  ถึงกับมีสมุดพกไปเขียนอะไรตออะไร41 
  1.1 รัชกาลที่  5  ทรงตรัสใหสมเด็จฯ  เขียนคนคร้ังแรก 
   การที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  เมื่อยังทรงพระเยาวทรง
ประทับอยูในพระบรมมหาราชวัง  และข้ึนไปรับใชในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวง  ก็ทรงพก
สมุดเลมเล็กๆ  ติดกระเปาข้ึนไปดวย  เมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นอะไรตอมิอะไรก็ควักสมุดข้ึนมา
เขียน  จนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมาทอดพระเนตรเห็นเขา  แลเห็นแววทาง
ศิลปะจึงตรัสใหทดลองเขียนรูปกษัตริยพมาพระนามวา  “เม็งดงเม็ง (มินดง)”  โดยใหทรงเขียน
ภาพจากหนังสือพิมพซึ่งเทากับวาสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนภาพคน
คร้ังแรก  และเนื่องยังทรงพระเยาว  พระชนมายุเพียง  11  ป  และไมเคยเขียนภาพคนเลยเขียน
เสียจนเหงื่อแตกทุกขุมขน  โดยพระองคทานทรงเลาไวในหนังสือสาสนสมเด็จ  ดังจดหมายตอบ

                                                                                 

 41 ดู  พระประวัติ พระนิพนธ และภาพฝพระหัตถสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ฉบับ
พิมพดังกลาวขางตน  หนา 3-4 
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สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  เมื่อทรงไดรับรูพระเจาเม็งดงเม็ง (มินดง)จากสมเด็จกรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพวา 
   “...รูปฉายพระเจามินดงซ่ึงทรงพระเมตตาโปรดประทานมาคราวน้ี  สบชองที่
ตองใจมากที่สุด  ดวยมิใชแตจะเห็นลักษณะของพระเจาแผนดินเมืองพมาเทานั้น  ยังเปนที่ระลึก
ถึงตัวเกลากระหมอมเองเมื่อยังเล็กอยูอีกดวย  เมื่อประมาณอายุเกลากระหมอมได  11  หรือ  12  
ขวบ  ไดมีใจรักการวาดเขียนเปนกําลัง  เวลาข้ึนไปบน  เพื่อรับใชพระบาทสมเด็จพระพุทธเจา
หลวงก็เอาสมุดติดกระเปาข้ึนไปดวย  และดูอะไรตอมิอะไรอยางเหลวแหลกกําหนดใจจํามา  พอมี
เวลาวางก็ควักสมุดออกมาเขียนตามที่จํามาได  วันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวงเสด็จ
ทอดพระเนตรมาเห็นเขา  เก็บไมทัน  ตรัสเรียกเอาไปทอดพระเนตร  คงทรงพิจารณาเห็นวาจะมี
ประโยชนจึงเสด็จไปหยิบหนังสือพิมพ  “อิลัสเตรท  ลอนดอนนิวส”  หรือ  “กราฟฟก”  อะไรมาฉบับ
หนึ่งซึ่งมีรูปพระเจามินดง  คือรูปนี้เอง  แตเขาเอาไปถายทําเปนรูปแกะตีพิมพ  เพราะเวลาน้ันรูป
ฉายยังพิมพไมได  ทรงเปดพระราชทานแลวตรัสส่ังใหเขียนรูปถายรูปนั้นถวาย  เกลากระหมอม
เหมือนจะตาย  ต้ังแตเกิดมายังไมเคยเขียนรูปคนเลย  แตจะทําอยางไรได  ตองจําเพียรเขียนเลียน
ถวาย  ชางรูสึกยากเสียเหลือลนพนประมาณ  ดูเหมือนทําอยูถึงสองหรือสามวันจึงสําเร็จ  ไดนาํข้ึน
ทูลเกลาฯ ถวาย  ตามที่กราบทูลทั้งนี้ใชจะคุยวารูปที่เขียนคราวนั้นดีปานใดก็หามิได  เปนแตจะ
กราบทลใหทรงทราบวา  รูปพระเจามินดงนี้เองที่เปนส่ิงนําทางใหรูเขียน  โดยพระมหากรุณาธิคุณ
แตพระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวงเปนปฐม  แลวก็ตรัสใหเขียนอะไรๆ ตอมาจนทําการไดดี  รูสึก
วาที่ทําการไดนั้น  เพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวงทรงอุปถัมภสงเสริมเปนพระเดช
พระคุณอยูลนเกลาฯ”42 
   จากแรงสงเสริมใหเขียนรูปคนโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
ที่ตรัสใหสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงเขียนในครั้งนี้  สมเด็จฯ ทรงถือเปนปฐม
ที่ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวง  ทรงตรัสใหเขียนอะไรตอมิอะไรตอๆมา  ซึ่งพระองค
ทานก็ทรงรับสนองพระราชประสงคทั้งส้ิน  นับเปนแรงสงเสริมที่สําคัญที่พระองคทานทรงไดรับจาก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวง  และนับเปนพื้นฐานที่สําคัญที่ทําใหผลงานฝพระหัตถของ
พระองคทานกาวหนาข้ึนเปนลําดับ  จนเปนนายชางใหญคูพระราชหฤทัยของรัชกาลที่  5  ที่สุด 
  1.2 รัชกาลที่  5  ทรงสงเสริมการฝกเขียนรูปของสมเด็จ 
   หลังจากที่รัชกาลที่  5  ทรงตรัสใหสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ
ทรงเขียนรูปพระเจาเม็งดงเม็ง (มินดง)กษัตริยพมาแลว  ก็ทรงตรัสใหเขียนอะไรตอมิอะไรอยู

                                                                                 

 42 ดู  สาสนสมเด็จ  ฉบับพิมพคุรุสภา  เลม  4  หนา  129-130 
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ตลอดเวลา  จนภายหลังเมื่อสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศตามเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเจาหลวงไปที่ไหน  ก็ทรงเปดสมุดบันทึกดวยภาพ  และเขียนแผนที่ที่นั่นทุกคราวไป  โดย
ไมตองรอพระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวงตรัสส่ัง  พระองคทานไดทรงเลาเร่ืองที่รัชกาลที่  5  ทรง
สงเสริมผลักดันแววทางศิลปะที่พระองคทานสนพระทัย  และฝกการเขียนรูปของพระองคทาน
ตอไปวา 
   “...จําไดคร้ังหนึ่งวา  เสด็จไปทอดพระเนตรกองหินแลงที่เมืองสิงห  ในแขวง
กาญจนบุรีก็โปรดเกลาฯ ใหเขียนกองหินแลงนั้นเปนทีวาปราสาทเขมรทีหลังจะไดเห็นหนังฉาย  
ของสมเด็จเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต  เห็นมุดเขาไปแสดงวาปราสาทนั้นยังไมพัง  แต
รูปรางจะเปนอยางไรไมทราบ  เพราะตนไมข้ึนคลุมเสียหมด  ตอมาไดยินกรมหม่ืนเทววงศวโรทัย
พูดถึงไปเที่ยวเมืองสิงหอีก  กลาวถึงปราสาทเขมรเปนอันวาพังไปแลวก็มี  ที่ยังคงเปนรูปอยูก็มีเธอ
เอารูปฉายมาใหไวดวย  เปนอันเขาใจไดวาเมืองสิงหนั้นเปนเมืองซึ่งมีการกอสรางของเขมรมากแต
รางแลว  กรมการแหงกาญจนบุรีผูไดปกครองอยูในเวลาโนนเขาพบแตกองหินแลง  ซึ่งเปน
ปราสาทที่พังแลว  จึงนําเสด็จไปทอดพระเนตรแตเพียงเทานั้น  แลวทีหลังก็พบอีก  ที่พังแลวก็มี  ที่
ยังคงเปนรูปอยูก็มี  แตเห็นไมไดดวยตนไมข้ึนปกคลุม  ในแผนที่เขียนวา  “เมืองสิงขร”  เสียดวยผิด
ความหมายกันไป  อยางไรจะถูกก็ไมทราบ  นึกไดอีกคราวหนึ่งโปรดเกลาฯ ใหเขียนหิน  “หมวก
เจก”  ที่เขาลูกชางในแขวงเพชรบุรี  ที่เรียกวา  “หมวกเจก”  นั้นก็เพราะกอนหินกอนหนึ่งมีสัณฐาน
ขางบนกวาง  ขางลางเรียวดุจหมวกเจก  ต้ังอยูบนหินอีกกอนหนึ่งที่เรียกวา  “เขาลูกชาง”  นั้นไม
เปนเขา  แตเปนหินสองสามกอนต้ังรายๆ  อยูในทุง  ผูรูเขาวานั่นเปนทองทะเลมากอน  แตเมื่อ
เขียนหินหมวกเจกนั้นโตแลว  เขียนไดเหมือนแลว  ทั้งรูดวยวาทรงปดในสมุดซึ่งจดรายวัน  ทีหลัง
ไปตามเสด็จที่ไหนก็เขียนแผนที่ที่นั่นถวายใหทรงปดสมุดไมตองตรัสส่ัง43 
  1.3 รัชกาลที่  5  ทรงโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จฯ ทรงงานช้ินสําคัญชิ้นแรก 
   เมื่อพ.ศ.2423  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
สงเสริมใหพระเจานองยาเธอหลายพระองคที่ทรงมีแววทางดานชางศิลปะช้ินสําคัญ  แมแต
พระองคจะมีพระชันษานอย  คือ  เปนนายงานดานตางๆ  ในการซอมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เพื่องานฉลองกรุงรัตนโกสินทรครบ  100  ป  ถือเปนการเส่ียงในการสงเสริมคร้ังใหญใหพระเจา
นองยาเธอทั้งหลาย  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศขณะที่มีพระชนมายุเพียง  17  ป  
ก็ทรงรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ เปนนายงานพระองคหนึ่งดวย  ถือเปนแรงสงเสริม
ทางศิลปะคร้ังสําคัญในพระชนมชีพของพระองคทานเลยทีเดียว 

                                                                                 

 43 ดู  พระประวัติ  พระนิพนธ  และภาพฝพระหัตถฯ ฉบับพิมพดังกลาวขางตน  หนา 3-4 
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   หมอมเจาหญิงดวงจิตร   จิตรพงศ  ไดทรงเลาไวในพระประวัติเร่ือวการซอม
วัดพระศรีรัตนศาสดารามคร้ังนั้นวา  “การซอมวัดพระแกวคร้ังนั้นเปนงานใหญ  ผูหลักผูใหญที่ชํานิ
ชํานาญเคยปฏิบัติราชการกันมากอน  จะดูหมิ่นวาไมมีทางจะแลวเสร็จทันกําหนดได  ทั้งผูที่โปรด
ใหเปนหัวหนาทําการสนองพระเดชพระคุณก็ลวนแตมีพระชันษานอย   ยังไม เคยแสดง
ความสามารถใหปรากฏเสียโดยมาก  เขาตําราคบเด็กสรางบานทั้งส้ิน  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระวิตกหวงใยยิ่งนัก  จึงมีพระราชหัตถเลขาหม่ันทรงกําชับพระเจา
นองยาเธออยูเนืองๆ”44 
   สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหเปนนายงานการซอมสรางสวนตางๆ ดังนี้ 
   1. ซอมหอพระคันธารราษฎร  ทั้งภายในและภายนอก  เขียนภาพมัจฉชาดกที่
ผนังหอพระคันธารราษฎร  ทรงเปนนายตนฝพระหัตถเอง 
   2. ซอมและทําซุมพระเจดียทรงลังกาประดับกระเบ้ืองใหม 
   3. ซอมรูปทํารูปยักษหนาพระอุโบสถคูหนึ่ง 
   4. ทรงชวยประดับมุกกรอบเช็ดหนาพระทวารพระพุทธปรางค  1  วง 
   งานในหนาซอมวัดพระศรีรัตนศาสดารามในสวนหนาที่ของพระองคทาน  
บรรลุสําเร็จสมปรารถนาไปดวยดีสมตามพระราชประสงค  และทรงไดรับพระราชทานรางวัล  โดย
สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงไดรับรางวัล  3  รางวัล  กลาวคือ  1 เหรียญ
ทองคํา  สําหรับการซอมแซมส่ิงตางๆที่ทรงเปนนายงานดานตามพระราชดํารัสส่ัง  1 เหรียญเงิน  
สําหรับการแตงโคลงเร่ืองรามเกียรต์ิ 1 หองตอนสุกรสารปลอมพล  และ  1  เหรียญทองแดง  
สําหรับการชวยประดับมุกเช็ดหนาพระทวารพระพุทธปรางคปราสาท  หากพิจารณาอยางถองแท  
แรงสงเสริมของรัชกาลที่  5  ในคร้ังนี้  เปนคร้ังที่สําคัญในพระชนมชีพของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศ  เพราะทรงไดรับความรู  และความชํานาญในงานชางข้ึนเปนอันมาก  เหมือน
ไดทรงเขาฝกฝนในโรงเรียนการชางที่ดีที่สุด  ซึ่งไดทรงปฏิบัติงานศิลปะข้ันสําเร็จรูปอยางดี  แสดงฝ
พระหัตถดวยพระองคเองอยางจริงจังมีคาเทากับคําโบราณที่วา  “ไขเปนครูของหมอ  งานเปนครู
ของชาง”  แรงสงเสริมคร้ังนี้จัดไดวาทรงเขาศึกษาวิชาชางคร้ังใหญในวิชาชีพของพระองค 
  1.4 สมเด็จฯ  ทรงเปนนายชางใหญคูพระราชหฤทัยรัชกาลที่  5   

                                                                                 

 44 ดู 1. พระประวัติ  เอกสารเฉลิมพระเกียรติฯ  ฉบับพิมพที่อางถึงขางตน  หนา  11 
  2. จันทเกษม  ฉบับที่  51  มีนาคม-เมษายน  พ.ศ.2506  หนา 9 
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   หลังจากนั้นสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ก็สนองพระเดช
พระคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในงานชางศิลปะชิ้นสําคัญๆ  ตอมา  
ตัวอยางเชน 
   1. พ.ศ.2442  ขณะมีพระชนมายุ  36  พรรษา  ทรงออกแบบวัดเบญจมบพิตร  
ต้ังแตพระอุโบสถ  พระระเบียงคด  พระที่นั่งทรงธรรม  ศาลา  ประตู  ร้ัว  และในปพ.ศ.2445  ทรง
ออกแบบแผนศิลาจารึกสําหรับโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรรูปสุนทรีย  จนไดรับพระราชหัตถเลขา
จากพระบาทสมด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวความตอนหนึ่งวา  “ฉันไมไดนึกยอเธอเลยแตอด
ไมได  วาเธอเปนผูนั่งอยูในหัวใจฉันเสียแลว  ในเร่ืองการทําดิไซนเชนนี้  ไดสงแบบคืนออกมา”45 
   2. พ.ศ.2446  ขณะมีพระชนมายุ  40  พรรษา  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
ใหทําการปฏิสังขรณปราสาทพระเทพบิดรที่ถูกไฟไหม  และทรงออกแบบเสาวคนธกุฎีที่เสวยสวน
แงแตง  (ศาลาวรสภาภิรมย)  ในพระราชวังดุสิต  และพระที่นั่งราชฤดี  ปจจุบันคือ  ศาลาสําราญ
มุขอํามาตย 
   3. พ.ศ.2450  ขณะที่มีพระชนมายุ  44  พรรษา  เปนปที่ทรงออกแบบตรา
ตาลปตรพัดรองช้ินสําคัญมากมาย  แตที่สําคัญที่สุดคือ  พัดรองนารายณทรงครุฑ  เพื่องานรัช
มงคลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และงานรัชมังคลาภิเษก  พ.ศ.2451  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชขหัตถเลขายกยองตอนหนึ่งวา  “ครุฑพาหที่เขียนมานี้  งามนัก
จะวาไมใชอัดไมไดอยู  ทวงทีกระดิกไดอยูเปนที่พอใจมาก”46 
   4. ทรงออกแบบพระอุโบสถวัดราชาธิวาส  กําแพงแกว  สะพานนาคหนาพระ
อุโบสถ  เปนตน 
   ในสมัยรัชกาลที่  5  ไมวาทรงรับราชการในกระทรวงใดก็ทรงมีหนาที่ออกแบบ
อยาง  ในการชางสนองพระเดชพระคุณรวมไปดวยอยูเปนนิจตลอดมา  ทรงพิถีพิถันใหงดงาม
ถูกตองตามแบบแผนไปเสียทุกอยางไมวางานเล็กหรืองานใหญ  มีพระราชประสงคสงเสริมงาน
ศิลปกรรมของไทยทุกแขนงใหเจริญข้ึน  ดวยการนําศิลปกรรมของชาติมาเทียบเคียง  รัชกาลที่  5  
ทรงโปรดฯ  ใหชางอ่ืนคิดแบบอยางถวายก็มักไมสูพอพระราชหฤทัย  ไมถูกพระราชประสงค  สม
เด็จฯ เจาฟากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศ  จัดวาเปนชางที่สามารถสนองพระเดชพระคุณไดถุกพระ
ราชหฤทัยไดดีกวาชางอ่ืน  จะมีที่เสียที่  “ชา  ด้ือ  และเถรตรง”  จึงไมไดราชการทันพระราช
ประสงค  ตองทรงพระพิโรธอยูเนืองๆ  จนเปนที่ขอดคอนกันในสมัยนั้นวา  “ชางดี  แตไมแลว” 

                                                                                 

 45 ดู  หมอมราชวงศโต   จิตรพงศ  พระประวัติและฝพระหัตถฯ  ฉบับที่กลาวถึงขางตน  หนา  58 
 46 ดู  เลมเดิม  หนา  61 
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   กตสฺส  นตฺถิ  ปฏิการํ  ปเควตํ  ปริกฺขตํ 
   แปลวา  ส่ิงที่ทําแลว  จะทําคืนไมได  จงพิจารณาส่ิงที่จะทํานั้นกอน 
  
   สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงยึดพระพุทธสุภาษิตขอนี้
เปนหลักธรรมประจําพระองคมาตลอดพระชนมชีพ  ทั้งทรงพยายามที่จะใหเปนหลักธรรมประจํา
สกุลดวย  ฉะนั้นเมื่อทรงทําการใดๆ  ไมวาจะเปนราชการแผนดิน  หรืองานในสวนพระองคกท็รงทาํ
ไปอยางสํารวมระมัดระวัง  คิดทางไดทางเสียโดยรอบคอบกอนเสมอ  แตถายังบังเอิญพลาดผิดไป
รูสึกพระองคเมื่อใดก็ทรงพยายามบอกกลาวขอโทษผูเกี่ยวของใหรูทั่วๆ  กันไป  วาที่ทรงทําไปนั้น
ผิด  ไมดี  ไมควรถือเปนเยี่ยงอยาง  ที่ถูกนั้นควรพบใหมวาเปนอยางไร  ทรงประพฤติพระองคเชนนี้
อยูเปนนิจ  ไมวาเร่ืองเล็กนอยหรือเร่ืองสําคัญ  ยิ่งในดานชางก็ทรงพิถีพิถันหนักข้ึน  ดวยทรงถือคติ
วา  “ถาทําไมดี  ไมทําเสียเลยดีกวา”  ฉะนั้นเมื่อทรงคิดแบบอยางใดๆ  ถึงแมทรงเขียนเสร็จแลวแต
ยังไมเปนที่พอพระทัยก็ไมยอมวางพระหัตถ  ทรงแกไขไปกวาจะถูกพระทัยจนได  ยิ่งเปนงาน
ทางดานสถาปตยกรรมก็ยิ่งทรงระมัดระวังหนักข้ึน  ตรัสวา  ตองระวังเพราะสรางข้ึนเพื่อความ
พอใจ  ความเพลิดเพลินตา    ไมใชสรางข้ึนเพื่ออยากร้ือทิ้ง  ทุนรอนที่เสียไปก็ใชวาจะเอาคืนมาได  
ผลที่สุดก็ตองทิ้งไวเปนอนุสาวรียสําหรับขายความอาย  งานสถาปตยกรรมที่โปรดทํามากคือ  แบบ
พระเมรุ  ดวยเปนงานที่ทําข้ึนเพื่อใชชั่วคราวแลวร้ือทิ้งไป  เปนโอกาสไดทดลองไดใชปญญา
ความคิดแผลงไดเต็มที่  จะผิดพลาดไปบางก็ไมสูกระไร  ตองระวังอยางเดียวเร่ืองทุนเทานั้น47 
   งานชางที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบถวาย
รัชกาลที่  5  นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตนมีอาทิเชน  การออกแบบธงตางๆ  แบบเคร่ืองแตงกาย
ทหาร  แบบพระราชลัญจกรประจําคร่ังประจําชาด  แบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  และเหรียญตราท่ี
ระลึกตางๆ  แบบตาลปตรพัดรองในงานพระราชพิธีใหญๆ  ออกแบบงานจิตรกรรมประดับผนัง  
เพดาน  พระอุโบสถ  พระที่นั่ง  ออกแบบประติมากรรม  และออกแบบสถาปตยกรรมสิ่งปลูกสราง
แบบสากล  และสถาปตยกรรมนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตนอีกมาก  รวมทั้งทําหนาที่ซอมแซม
ศิลปวัตถุสถานซ่ึงสรางในสมัยกอน  ที่ชํารุดอีกเปนอันมาก  นับเปนการสงเสริมต้ังแตใหศึกษา  
ฝกฝน  จนเติบใหญกลาแข็งจนมีพระปรีชาสามารถสรางสรรคของชาติดวยฝพระหัตถไวเปน
จํานวนมาก 
 2. แรงสงเสริมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

                                                                                 

 47 ดู  พระประวัติและเอกสารเฉลิมพระเกียรติฯ  ฉบับที่อางถึงขางตน  หนา  15-16 
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  ในปลายสมัยรัชกาลที่  5  พ.ศ.2452  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
มีพระชนมายุ  45  พรรษา  ทรงเร่ิมประชวรดวยโรคพระหทัยโต  แพทยประจําพระองคไดแนะนํา
ใหทรงพักผอนรักษาพระวรกาย  จึงทรงลาออกจากราชการประจําและทรงยายมาประทับ ณ  
ตําหนักปลายเนินที่คลองเตย  แมสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  มิไดทรงทําราชการ
ประจํา  แตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  6  ทรงสงเสริมพระองคใหทํางาน
ชางตามพระราชประสงค  เปนงานในสวนพระองคดานศิลปะ  อันเปนศิลปะอยางประณีตถวายอยู
เนืองๆ  ที่สําคัญเชน 
  พ.ศ.2454  พระชนมายุ  48  พรรษา  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหออกแบบอยาง
พระโกฐิพระบรมอัฐิ  กับพระวิมานทองคําลงยาราชาวดีที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  และทรงออกแบบพระราชลัญจกรพระวชิระประจําพระองครัชกาลที่  6   
  พ.ศ.2461  พระชนมายุ  55  พรรษา  ทรงออกแบบปกหนังสือ  ปกนอก  ปกใน  
และภาพประกอบ  13  ภาพ  ของหนังสือพระราชนิพนธธรรมาธรรมะสงคราม  ตามเคาโครงเร่ือง
ธรรมะชาดกเอกาทศนิบาต 
  แมอยูในชวงที่พระวรกายไมสมบรูณ  ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่  6  ทรงไดรับแรงสงเสริมจากรัชกาลที่  6  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ให
พระองคทานออกแบบพระเมรุมาศ  และพระเมรุมาศหลายองคที่สําคัญ  ที่พระราชทานเพลิงศพ
เจานายช้ันสูงหลายองค  เชน 
  พ.ศ.2464  ทรงออกแบบพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี  พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง ทรงออกแบบพระเมรุสมเด็จพระสมณเจา  กรมพระวชิรญาณวโรรส และทรง
ออกแบบพระเมรุสมเด็จเจาฟากรมขุนพิษณุโลกประชานารถ 
  พ.ศ.2466  ทรงออกแบบพระเมรุสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟาสุธาทิพรัตน  
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงสนองพระเดชพระคุณในงานชางประณีตตางๆ  
เชน  เคร่ืองราชูปโภค  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  ธงประจํากองลูกเสือ  ทรงออกแบบงาน
ประติมากรรม  เชน  ภาพแมพระธรณีบีบมวยผมที่เชิงสะพานผานพิภพลีลา  และอนุสาวรียหมูริม
คลองหลอด  ทรงรางภาพจิตรกรรมเขียนสีฝาผนังวัดราชาธิวาส  ตอนตนรัชสมัยรัชกาลที่  6  ทรง
รางภาพจิตรกรรมเขียนสีโดมพระที่นั่งบรมพิมาน  และผลงานออกแบบที่มีชื่อเสียงที่สุด  คือการ
ออกแบบตาลปตรพัดรองซึ่งมีเปนจํานวนมาก  เชน  พัดสมเด็จพระพันป  และพัดกุนนักษัตร(พ.ศ.
2456)  พัดคาถาหัวใจพระพุทธศาสนา(พ.ศ.2447)  พัดพระวิมานไพชยนต(พ.ศ.2456)  พัดมะโรง
นักษัตร(พ.ศ.2459)  และพัดหงสคําเปลว(พ.ศ.2461)  เปนตน 
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  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  พระองคทานก็สนองพระเดช
พระคุณทางการชาง  ดังเชนเคยสนองพระเดชพระคุณในรัชกาลกอนๆ  ตราบจนรัชกาลที่  7  ทรง
สละราชสมบัติขณะรักษาพระองคอยูตางประเทศ  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศซึ่ง
เปนผูสําเร็จราชการในขณะนั้น  ก็ทรงพนจากตําแหนงผูรักษาราชการแผนดินดวย  แลวบรรลุถึงรัช
สมัยของรัชกาลที่  8  และรัชกาลที่  9  ปรากฎวาสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรง
ใชชีวิตวางอยางสงบเสมอมา  ทรงประทานความรูทางศิลปวิทยาการ  ทรงชวยแบบอยางทางการ
ชางที่ทรงรอบรูและทรงสันทัด  การทรงงานศิลปะชุดทายๆ  ของพระชนมชีพ  คือปพ.ศ.2483  ใน
สมัยรัชกาลที่  8  ทรงเขียนลายพัดรวม  3  เลม  คือ  พัดเชื้อ   วัฒนวงศ   พัดบุษบัน  และพัดวไล  
ทรงไมสามารถเขียนเสนดังพระทัยปรารถนา  เพราะทอดพระเนตรเสนไมเห็นลาย  ตองใชแวน
ขยายสองทีละเสนดวยความยากลําบาก  จนสําเร็จก็ไดดีไมสมพระทัย  ตอแตนั้นก็ไมรับเขียนแบบ
ประทานผูใดอีก  เพราะมีพระชนมายุ  77  พรรษา  ทรงชราภาพเต็มทีแลว  คงประทานแต
แนวความคิดแกผูมาทูลปรึกษาเทานั้น 
  จากปจจัยทั้ง  4  ที่สงเสริมพระปรีชาสามารถของพระองคทาน  จนทรงคุณวิเศษ
ทางศิลปะอยางลํ้าเลิศ  ทั้งยังทรงรอบรูสันทัดวิชาการหลายแขนง  การทรงมีสายพระโลหิตที่ดี    มี
ส่ิงแวดลอมที่ดีและมีแรงสงเสริมที่ดี  แมส่ิงทั้งส่ีประการนี้เปนปจจัยสรางเสริมพระปรีชาสามารถที่
สําคัญ  แตสวนพระปรีชาสามารถจริงๆ  อยูที่พระองคทานเองเปนสําคัญ  จะเห็นไดวาทรง
ปฏิบัติงานทุกดานดวยความมานะพยายาม  บากบ่ันขยันหมั่นเพียร  มีความละเอียดประณีตมา
โดยตลอด  ทรงทํางานอยางสํารวมระมัดระวัง  รอบคอบทุกเร่ืองไมวาเร่ืองเล็กนอยหรือเร่ืองสําคัญ  
โดยทรงยึดคติวา  “ถาทําไดไมดี  ไมทําเสียเลยจะดีกวา”  ฉะนั้นถาทํางานใดแมทรงเขียนเสร็จ
แลวแตยังไมเปนที่พอพระทัย  ก็ไมยอมวางพระหัตถ  ทรงแกไขไปจนกวาจะถูกพระทัยจนได   
ผลงานฝพระหัตถทุกช้ินจึงทรงคุณคาทางความรูสึกดุจมีชีวิต  “ภาพกระดิกได”  ตามพระ
ราชหัตถเลขารัชกาลที่  5  ที่ทรงรูสึกกับภาพครุฑพาหของพระองคทาน  ฉะนั้นการที่พระองคทาน
ทรงเปนยอดชางศิลปน  พระปรมาจารยและจอมปราชญทางศิลปะอันทรงอัจฉริยะและบันลือพระ
นาม  และทรงเปนนักวิชาการที่อุดมวิทยาคุณอันยิ่งใหญของชาติ  นาจะเกิดจากเหตุปจจัยทั้ง  4  
ดานที่กลาวมาขางตน   ผนวกกับเชาวและไหวพริบทางศิลปะ   ความมานะพยายาม  
ขยันหมั่นเพียรโดยสม่ําเสมอตลอดพระชนมชีพของพระองคทานนั่นเอง 
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บทที่ 3 
 

พระปรีชาญาณทางศลิปะ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

 
 ในสายตาของคนทั่วไป มักจะรูจักสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศในดานการชางและศิลปะทรงเปน “สมเด็จครู” ของเหลาชางศิลปนมากกวางานราชการ
อันไดเจริญกาวหนาอยางยิ่งเสียอีก  และเนื่องจากพระองคทานทรงเกียรติคุณวาทรงสันทัดและ
ทรงปรีชาสามารถในงานศิลปะหลายแขนงและลวนเปนงานศิลปะที่ปราณีตงดงาม ละเอียดออน 
วิจิตรบรรจง พระองคทรงรอบรูงานศิลปะอันเปนวิจิตรศิลปทั้ง 5 สาขา  ทรงเขียนภาพลายเสนและ
ระบายสีจิตรกรรมไดงามวิจิตร  ทรงออกแบบกอสรางสถาปตยกรรมไทย   สถาปตยกรรมไทย
ประยุกตไดอยางโดดเดน  ทรงออกแบบปราณีตศิลปตาง ๆ ไดอยางละเอียดปราณีตลํ้าคุณคา  
ทรงออกแบบปนหลอทางประติมากรรม  ทรงสามารถเลนดนตรีและแตงเพลงท้ังไทยและสากลได
อยางไพเราะ ทรงนิพนธหนังสือที่เปนบทรอยกรองและรอยแกว มโหรีและละครไดอยางอมตะทรง
แสดงละครไดอยางดีเยี่ยม และเคยแสดงความรูทางทฤษฎีวิชาชางศิลปะใหปรากฏอยูหลายแหง  
งานศิลปะทั้งหลายทั้งปวงที่กลาวเปนที่นาอัศจรยเปนอยางยิ่งที่ปรากฏเดนชัดอยูในพระองคทาน
ทุกดานดุจพระนามในพระสุพรรนบัฏคําประกาศเล่ือนเปนกรมพระบางสวนที่วา “สรรพศิลปสิทธิ
วิทยาธร  สุรจิตกรศุภโกศล ประพนธปรีชาชาญ โบราณคดี สังคีตวาทิตวิธีวิจารณ”  ซึ่งพระเทพกวี
(ประยูร) วัดเทพสิรินทราวาศไดแปลวา “ทรงดํารงไวซึ่งความสําเร็จและความรอบรูในสรรพศิลปะ  
ทรงเปนจิตรกรผูเกงกลาสามารถ จัดเจนเปนเลิศ  ทรงปรีชาชาญในการประพันธและในโบราณคดี  
ทรงจัดวิธีแหงดนตรีการฟอนรําขับรองและทํานองเพลง”1   จากความในพระสุพรรณบัฏ สะทอน
พระกรณียกิจ และผลงานฝพระหัตถไดเปนอยางดี  ตลอดพระชนมชีพของพระองคทรงสรางสรรค
งานศิลปกรรมหลายหลากประเภท พอจําแนกไดดังตอไปนี้ 
 
 
                                                 
 1 ดู สุจริต ถาวรสุข ธ.บ.  หนังสือประกวดเร่ืองพระประวัติ และงานศิลปะของสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ เจาฟา    กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  พระนครโรงพิมพหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลไทยวัฒนาพานิช
(แผนกการพิมพ) 2511  หนา 131-132 
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1. ภาพลายเสนและงานจิตรกรรม 
 
 ภาพลายเสนเปนการเขียนภาพโดยใชเสนเปนสําคัญ  เปนจุดเร่ิมตนของการรางภาพ  
เขียนภาพและออกแบบทุกชนิด  นับไดวาจุดเร่ิมตนในการทรงงานฝพระหัตถทางศิลปะตั้งแตทรง
พระเยาว ทรงรางภาพ เสก็ตภาพในสมุดพกที่ทรงพกติดพระองคไปตามที่ตางๆเสมอ  จนทรงงานฝ
พระหัตถทางจิตรกรรม  ปรากฎวามีหลายลักษณะทั้งภาพที่เขียนบนแผนกระดาษ  แผนผา  บนฝา
ผนัง  เปนภาพราง  ภาพลายเสน  ภาพลงสีที่เปนสีน้ํา  สีฝุน  เปนภาพชาดก  ภาพเทวดา  ภาพ
นางฟาเทพอัปสร  ภาพลวดลายไทย  เปนภาพที่นําไปขยายบนฝาผนัง  บนเพดาน  บนกําแพง  
เปนภาพที่นํามาทําแมพิมพใชพิมพในหนังสือตางๆ  ก็มีไมนอย  ทรงออกแบบภาพระบายสีเปน
จิตรกรรม  แลวนําไปใหชางนําไปประดิษฐเปนงานประณีตศิลป  เชน  แบบธง  แบบเหรียญ  เคร่ือง
ราชอิสริยภรณ  หรือเปนงานเกี่ยวกับการประดิษฐตกแตง 
 งานจิตรกรรมฝพระหัตถเปนศิลปะในสาขาที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ  เปนงานศิลปะทีทรงศึกษาและปฏิบัติงานที่สุด  นับแตยังทรงพระเยาวจนวัยชราภาพ  นบัเปน
งานท่ีทรงสันทัดจัดเจนอยางสุด  และพระองคทรงรักการวาดภาพเขียนภาพ  ถายิ่งเปนงานที่
ลายเสน  เสนทุกเสนคมคายดุจมีชีวิต  ตลอดพระชนมชีพของพระองคทานมีภาพลายเสนและงาน
จิตรกรรมอยูมากมาย  แตเนื่องจากดํารงพระองคดวยการถอมพระองคเปนที่สุด  มีพระอุปนิสัย
สุภาพออนโยน  ทรงเปดโอกาสใหทุกคนไดเขาเฝาใกลชิด  และไมวาหนวยราชการหรือสวนบุคคล
ขอประทานรูปเขียนทางศิลปะ  ก็ทรงเขียนรูปประทานใหมิไดขัด  ทําใหบางทีทราบไดยากวาเปน
ภาพฝพระหัตถหรือไม  ทั้งเปนการยากที่จะรวบรวมภาพฝพระหัตถของพระองคทานไดครบถวน  
ภาพลายเสนและจิตรกรรมฝพระหัตถที่สําคัญ  คือ 
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ตารางภาพลายเสนและงานจิตรกรรมฝพระหัตถ 
 

ศักราช 
พระชันษา/
พรรษา ภาพ เนื้อหา ที่มา 

2411 5 ภาพเส้ียวกาง ภาพคัดลอกลายเสนโดย
คัดลอกภาพจิตรกรรมบน
บานประตูวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม 

ทรงเขียนดวยความ
สนพระทัย 

2416 10 ภาพพระเจาเม็งดงเม็ง 
(มินดง) กษัตริยพมา 

ภาพคัดลอกจากหนังสือ 
พิมพอินลิสเตรทลอนดอน
นิวสหรือกราฟฟค 

ทรงเขียนตามรับส่ัง
รัชกาลที่  5 

2417 11 ภาพสุริยุปราคา ภาพเขียนดวยดินสอดํา  
เสนหยาบเขียนขณะที่มี  
การประกวดแขงขันการ
เ ขียนภาพสุ ริยุปราคาที่  
หน าพระที่ นั่ ง จั ก รีมหา
ปราสาท 

ทรงเขียนดวยความ
สนพระทัย 

ไมทราบ
ป 

- ภาพกองหินแลง   
เมืองสิงห   

ภาพลายเสนสเก็ตช รูป  
ปราสาทเมืองสิงห   

ทรงเขียนตามรับส่ัง
เมื่อตามเสด็จ 

ศักราช 
พ ร ะ
ชันษา/ป 

ภาพ เนื้อหา ที่มา 

ไมทราบ
ป 

-  
ภาพหินหมวกเจ็ก 

กาญจนบุรี 
ภาพเขาลูกชางที่จังหวัด 
เพชรบุรี 

 
 

2423 17 ภาพมัจฉชาดก ภาพจิตรกรรมสีฝุนบนฝา  
ผนัง  หอพระคันธราษฎร  
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ทรงเขียนตามรับส่ัง
ใ ห เ ป น น า ย ง าน
ซอมหอพระคันธ
ราษฎร เพื่อเตรียม
งานฉลองกรุงรัตน
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โกสนทรครบ  100  
ป 

2430 20 ภาพโพนชาง 
 
 
 
 
 
ภาพพระศรีสุริโยทัย 
ขาดคอชาง 
 
 
 
 
ภาพอุณรุท 
 
 
ภาพอิเหนา 

ภาพจิตรกรรมสีฝุนเปน
ภาพ เขียนชนะเลิศรางวัล
ที่   1  ภาพพงศาวดาร
แผนดิน พระเจาทายสระ
ตอนช าง  ทรงพระมหา
อุปราชแทง ชางพระที่นั่ง 
ภาพจิตรกรรมสีฝุนเปน 
ภาพเขียนชนะเลิศรางวัลที่  
3ภ า พ พ ง ศ า ว ด า ร ใ น
แผนดิน สมเด็จพระมหา
จัก รพรร ด์ิ  ตอนพระศ รี
สุริโยทัยขาดคอชาง 
ภาพจิตรกรรมสีฝุนทรง
เขียนภาพอุณรุทตอนนาง
อุษาอุมสม 
ภาพจิตรกรรมสีฝุน  ทรง
เขียนภาพเร่ืองอิเหนา ตอน 
บุษบาเลนธาร 

ทรงเ ขียนภาพสง
ประกวดจิตรกรรม 
 
 
 
ทรงเขียนภาพเขา
ประกวดจิตรกรรม
ในคราวเดียวกัน 
 
 
 
 
อยูพระที่นั่งการัณย
ส ภ า ใ น
พระบรมมหาราชวัง 
อยูพระที่นั่งการัณย
ส ภ า ใ น
พระบรมมหาราชวัง 
 

ศักราช 
พ ร ะ
ชันษา/ป 

ภาพ เนื้อหา ที่มา 

2445 39 ภาพสุนทรีย ภาพลายเสนออกแบบภาพ 
สุนทรีย ทรงออกแบบ  4 
ภาพเพื่อทําแผนศิลาจารึก 
สําหรับโรงเรียนวัดเบญจม 
บพิตร  รัชกาลที่  5  ทรง
เลือกแบบที่ 1 และทรงมี

ทรงเขียนตามรับส่ัง
ของรัชกาลที่  5 
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พระราชหัตถเลขายกยอง
พระองคทานวา “เธอเปนผู
นั่งในใจฉันเสียแลวในเร่ือง
ทําดิไซนเชนนี้” 

2446 40 ภาพครุฑพาห เขียนเพือทําเปนตราพระ
ราชลัญจกรครุฑพาห และ
ออกแบบหนาพัดรอง “พัด
รองนารายณทรงครุฑ หรือ 
พัดรองครุฑพาห” รัชกาลที่ 
5 ทรงมีพระราชหัตถเลขา 
ยกยองพระองคตอนหนึ่ง
วา “ครุฑที่เขียนมานี้งาม
นักจะไมอัดไมไดอยู ทวงที
กระดิกไดอยูเปนที่นาพอใจ
มาก” 

เขียนตามพระราช
ประสงคของรัชกาล
ที่ 5 เพื่อทําเปนตรา
พระราช ลัญจกร 
และ เปนหน าพัด
รองงานรัชมงคลที่ 
จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 
และงานรัชมังคลา
ภิเษก พ.ศ.2451 

2450 44 ภาพอรุณเทพบุตร ออกแบบเปนภาพลายเสน 
เป นภาพอ รุณเทพบุตร 
เทพสารถีขับรถของพระ
อาทิตยคร่ึงองค 

เขียนตามพระราช
ประสงครัชกาลที่ 5 
ทํารูปอรุณเทพบุตร
ใน คูหาหน าพระ
ตําหนักราชฟทธิ์
รุ ง โ ร จน  และทํ า
ห น า พั ด อ รุ ณ
เทพบุตรในงานข้ึน 

ศักราช 
พ ร ะ
ชันษา/ป 

ภาพ เนื้อหา ที่มา 

    พระตําหนัก พ.ศ.
2452 ยังนําไปทํา
นมพัดทําดวยโลหะ 
พัดอรุณเทพในงาน 
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พระศพพระองคเจา 
อุรุพงษ  รัชสมโภช 

2451 45 ภาพมหาชาติ ท ร ง ร า ง ภ าพ เป น ภ าพ
ลายเสนภาพเวสสันดร
ช าดก  12 กัณฑ   นค ร
กัณฑ 

ทรงรางภาพเพื่อให
นายคาร โล  ริ โกลี 
ขยายแบบข้ึน  10
เทา และเขียนเปน
ภ า พ จิ ต ร ก ร ร ม 
ระบายสีฝุนบนฝา
ผนังพระอุโบสถวัด
ราชาธิวาส  ยกเวน
ภ า พ กั ณ ฑ น ค ร
กัณฑ นายคารโล ริ
โกลิ  ผูกเขียนภาพ
เองทั้งหมด 

2460 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 ภาพพระอินทร  พระ
วรุณ  พระอัคนี   และ
พระยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพพระอาทิตยชักรถ
ไปในพระเวหา 

เปนภาพรางลายเสนเทพ
ทั้ ง4องค   อันไดแกพระ
อินทร  พระวรุณ  พระอัคนี 
และพระยม 
 
 
 
 
 
 
 
เปนภาพจิตรกรรมสีน้ํ า
ลั กษณะ เป น ภาพพ ร ะ
อ า ทิ ต ย แ ล ะ พ ร ะ อ รุณ
เทพบุตรสารถีกําลังชักรถ

ทรงเขียนตามพระ
ราชประสงคของ
รัชกาลที่6  ทรงราง
ภาพ เพื่ อ ให น าย
คารโล ริโกลิ  นําไป
ขยายแบบ ข้ึนไป
เ ขียนเพดานโดม
พระท่ีนั่งภาณุมาศ
จํารูญ คือพระที่นั่ง
บ ร ม พิ ม า น ใ น
ปจจุบัน 
ทรงเขียนตามพระ
ราชประสงครัชกาล
ที่6 ทรงรางภาพให
นายคาร โล  ริ โกลิ 
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วิ่งตะบึงไปขางหนา ธงทิว 
ปลิวสะบัดเพราะถูกพายุ
จากพื้นโพยมบนเวหาพัด
มาตอง   

นํ า ไปขยายแบบ
เขียนเพดานพระที่
นั่งภาณุมาศจํารูญ 
คือพระที่ นั่ งบรม
พิมานในปจจุบัน 

2461 55 ภาพเทวดาฝายธรรมะ 
และเทวดาฝายอธรรม 

เปนภาพลายเสนสําหรับ
ภาพเทพเทวดาฝายธรรมะ
และภาพลายเสนพรอม
การแรเงาของเทวดาฝาย
อธรรม 

ทรงเขียนตามพระ
ราชประสงครัชกาล
ที่6 เพื่ อประกอบ
พ ร ะ ร า ช นิ พ น ธ
ห นั ง สื อ ธ ร ร ม า
ธรรมะสงตามเคา
เ ร่ื อ ง ใ น ธ ร ร ม ะ
ช า ด ก  เ อ ก า ท ส
นิ บ า ต )  โ ด ย
พระองคทานทรง
เขียน 15 ภาพ ปก
นอก 1ภาพ ปกใน1
ภ า พ  
ภาพประกอบ  13
ภาพ ทุกภาพดุจมี
ชี วิ ต  มี ค ว ามคม
คายทุ ก เ ส นสาย
งดงาม 

2462 56 ภาพปูชนียสถาน ท ร ง อ อ ก แ บ บ ภ า พ
จิตรกรรมสําหรับเขียนบน
หนาพัดรองรูปปูชนียสถาน 
4 แหง ไดแก 
1. ภาพพระ อุ โ บสถวั ด
ราชาธิวาส 

ทรงออกแบบภาพปู
ชนียสถานเพ่ือให
นายคาร โล  ริ โกลิ 
ให สี เปนตาลปตร
พัดรอง ชื่อพัดรอง
รูปปูชนียสถาน ใน
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2. ภาพซุมประตูพระ
อุโบสถวัดเบญจมบพิตร 
ดุสิตวนาราม   เปนภาพ
สิงหนั่ งมี เสากลม  2 ตน 
ดานหนาพระอุโสถ 
3. ภาพองคพระปฐมเจดีย 
4. ภาพสัง เวสนียสถาน
พุ ท ธ ค ย า  ใ นป ร ะ เ ท ศ
อินเดีย 

งานพระศพหมอม
เจาหญิงปล้ืมจิตร 
จิตรพงศ 

2464 58 ภ า พ ร จ น า เ ส่ี ย ง
พวงมาลัย จากเร่ือง
สังขทอง 

ทรงเขียนภาพลายเสนแบบ
เหมือนจริงจากวรรณคดี
ไทย  เ ร่ืองสังขทอง  ตอน
รจนาเ ส่ียงพวงมาลัย  มี
ตรา น. ในดวงใจ และมี
ตัวอักษรเขียนวาถวายกรม
พระดํารง  21 มิถุนายน 
2464 

ท ร ง เ ขี ย น ถ ว า ย
สมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ 

2466 60 ภาพพระอินทรทรง
ชางเอราวัณ 

ทรงร า งภาพจิ ตรกรรม 
ภาพพระอินทรทรงชาง
เอราวัณ   ค ล่ีคลายจน
สมบูรณที่สุด 

ท ร ง เ ขี ย น เ พื่ อ
ทู ล เ ก ล า ถ ว า ย
รัชกาลที่6 โดย มี
นายคาร โล  ริ โกลี 
เปนผูลงสี 

2467 
 
 
2468 
 
 
2469 

61 
 
 
62 
 
 
63 

ภาพใบเบิกเสียงสอน 
(เตมียชาดก) 
 
ภาพเพียรกลา 
(ชนกชาดก) 
 
ภาพเมตตา 

เ ขียนเปนภาพลายเสน
เกี่ยวกับทศชาติ  โดยสวน
ใหญเขียนปละ 1 ชาติ  เวน
ป  พ.ศ. 2470  เขียน 2 
ชาติ และภาพแรงอธิษฐาน 
(เนมียราชชาดก )  เ ขียน
ลายเสนแรเงา 

ในเบ้ืองตนทรงวาด
ทีละภาพ และพิมพ
ออกมาประทาน 
และมอบถวายแดผู
มารดน้ําพระองค 
    ตอมาพระองค
ทานทรงทราบวา
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2470 
 
 
 
 
 
2472 
 
 
2473 
 
 
2474 

 
 
64 
 
 
 
 
 
66 
 
 
67 
 
 
68 

(สุวรรณสามชาดก) 
 
ภาพแรงอธิษฐาน 
(เนมียราชชาดก) 
 
ภาพปญญาเลิศ 
(มโหสถชาดก) 
 
ภาพคงแกศีล 
(ภูริทัตชาดก) 
 
ภาพจันทกุมาร 
(จันทกุมารชาดก) 
 
ภาพนารถ 
(นารถชาดก) 
 

สมเด็จพระสังฆราช
เจ า   เจ าฟ ากรม
หลวงชินวรสิริวัฒน
ทรงแปลทศชาติป
ละ  1 เร่ืองเพื่อให
ประทานแจกเปน
ของชํารวยเนื่องใน
วันประสูติ ต้ังแตป
พ .ศ .  2470 ดังนั้น
ต้ั ง แ ต ป  พ . ศ . 
2471-2479  ทรง
เขียนภาพจากทศ
ช า ติ ถ ว า ย  เ มื่ อ
เ ขี ย น ไ ด  8 ภาพ 
สมเด็จพระสังฆราช
ก็ส้ินพระชนม 
   ภาพทั้ งหมดได
พิ มพ เ ผยแพร ใ น
หนังสือทศชาติ ซึ่ง
พิมพแจกเนื่องใน
งานพระเมรุ 

 
 นอกจากภาพลายเสนและจิตรกรรมที่สําคัญที่กลาวถึงในตารางขางตนแลวยังมีภาพ
ลายเสนและจิตรกรรมที่ไมทราบปที่เขียนที่แนชัดอีกหลายภาพที่สําคัญ คือ ภาพที่ผนังศาลาแดง
ในวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม  เปนภาพพระพุทธเจาประทับใตตนโพธิ์พฤกษ  มีนางฟาธิดามาร
ทั้งสามมาฟอนรําอยูขางหนา  มีฉากปาประกอบอยางสวยงาม   ศาลาแดงนี้ทานทรงสราง
ประทาน ม.ร.ว. โต งอนรถ อุทิศถวาย ม.จ.ชายแดง  งอนรถ  สําหรับใชเปนที่เรียนพระธรรมของ
พระสงฆ   ภาพนี้เปนภาพที่นายคารโล ริโกลี ขยายแบบละลงสี 



 85 

 ภาพพวงดอกไมหนาปกหนังสือสุขุมาลยนิพนธ  ทรงคิดเขียนถวายสมเด็จเจากรมพระ
นครสวรรควรพินิตร2   นาจะเขียนในป พ.ศ. 2470 
 ภาพเงาะปาหนาปกหนังสือพระราชนิพนธเงาะปา  และภาพเขียนลายเสนทิศปาลก
เปนเทวดารักษาทิศทั้ง 8  ประทาน พระยาประเสริฐศุภกิจ  เพื่อนําไปลายขันน้ํามนตถมตะทอง 
 งานลายเสนและจิตรกรรม ที่กลาวมาขางตนลวนเปนงานที่มีชื่อเสียงและทรงคุณคา
ทางศิลปไทยสูงสมที่พระราชนิพนธคํานําในหนังสือธนนมาธรรมะสงครามของพระบามสมเด็จพระ
มงกุฏเกลาเจาอยูหัวที่ทรงสดุดีพระองคทานวา ... 
 ...”ขาพเจาหวังใจวาทานผูไดพบไดอานหนังสือนี้จะมีความพอใจ  พราะจะไดทราบ
ความคิดเห็นแลภูมิธรรมของคนโบราณวามีสูงอยูเหมือนกัน  และจะไดมีโอกาสดูภาพอันวิจิตร
งดงามเปนตัวอยางอันดีแหงภาพที่ผูเขียนไดเขียนข้ึนโดยใชความพิจารณาอยางดี  ควรเปนแผน
แหงศิลปะของไทยเราไดโดยไมนอยหนาชาติอ่ืน”...3 
 
2. งานดานดุริยางคศิลปและนาฏศิลป 
 
 สมเด็จเจาฟากรมพระยานิศรานุวัดติวงศ   ทรงมีความรอบรูในดุริยางคศิลปทั้งไทย
และสากล  ทรงสามารถในการแสดงละครอันเปนงานดานนาฏศิลปเปนอยางดี  ทั้งยังนิพนธงาน
ดานดุริยางคและนาฏศิลป   สามารถกํากับการแสดงดานนาฏศิลปจัดฉาก  แตงตัว  แตงหนาตัว
ละครดวยพระองคเอง  นับวาพระองคทานทรงรอบรูในดานดุริยางคศิลปและนาฏศิลปในทุกดาน  
สมกับจารึกพระนามในพระสุพรรณบัฏ  เมื่อทรงเล่ือนเปนสมเด็จเจาฟากรมพระซ่ึงสวนหนึ่งของ
พระนามคือ “สังคีตวาทิตวิธีวิจารณ”  ซึ่งหมายความวา “ทรงจัดวิธีแหงดนตรีการฟอนรํา  ขับรอง
และทํานองเพลง”  ซึ่งพระนามตามพระสุพรรณบัฏยอมชี้ชัดความที่ทรงมีพระปรีชาสามารถดานนี้
ของพระองค 
 2.1 งานดานดุริยางคศิลป 
  การสนพระทัยทางดานดนตรี  มีมาต้ังแตทรงพระเยาวและเปนไปพรอมการเขียน
ภาพ เพราะเมื่อพ.ศ. 2411  ขณะที่พระองคทรงมีพระชนมายุประมาณ 5 ป เมื่อพระองคทรงทํา
หนาที่ประเคนของถวายพระฉันเวรแลวนอกจากไปเดินดูภาพจิตรกรรมที่พระระเบียงวัดพระศรรััตน
ศาสดารามแลว   พระองคทานก็มักทรงไปประทับอยูกับพวกเลนปพาทยที่ประโคมเวลาพระฉัน  

                                                 
 2 คู  คํานําในหนังสือสุขุมาลยนิพนธ  ฉบับพิมพ  พ.ศ. 2470 หนา 8 
 3 ดู  พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว,พระบาทสมเด็จ,ธรรมาธรรมะสงคราม  หนา 2 
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หมอมเจาหญิงดวงจิต  จิตรพงศทรงเลาวา “ เมื่อฟงจนพอพระทัยบางแลว  ก็ขอเขาลองตีฉ่ิงบาง  
หัดตีกลองบาง “4  นับเปนจุดสนพระทัยเร่ิมแรกเร่ืองดนตรีไทยของพระองคทาน  และพระองคทาน
เองทรงเลาวา “...เมื่อฉันเวรน้ัน  ไมไดเรียนทางปพาทยมิได  แตเรียนกลองแขก  สวนปพาทยไม
กระดิกหู  เพราะเปนของละเอียดมาก  จนโตแลวไดฟงแตรวงทหารเขาเปาเพลงไทยนําแถว  จึง
ชอบใจจําเขา  แมกระนั้นก็เปนแตไลไดดวยปากเทานั้น  แตไดยินเขาเปาขลุย  จึงหาขลุยมาคลํานิว้
มันก็นําใหรูวาเขาเปากันอยางไรก็เปาได  ทีหลังเด็กรับใชคนหนึ่งเขาสีซอได  เขาวาถาเขาสีซอแลว
จะเขากันได  แตเวลานั้นซอเขาไมไดเอาไวในที่อยู  จึงใหเขาไปเอามา  แลวก็สีและเปาเขากัน  ที
หลังอยากสีซอใหเปนบางจึงขอเรียนจากเขา  เขาก็สอนให  การสีซอที่ยากมาก  เพราะไมมีอะไร
เปนกําหนด  แมวางนิ้วตํ่าไปหรือสูงไป เสียงก็เพี้ยนไปอยาหาแตคนเปาๆอยางเราเลยถึงคนที่ตี
เคร่ืองอะไรได  มาจับซอเขา  เสียงก็เพี้ยน”5 (ทรงพระนิพนธตอนทายไวเพียงเทานี้) 
  จากขอความในพระนิพนธทําใหทราบวาทรงตีฉ่ิง  กลองแขก และฝกเปาขลุย สี
ซอ แตในการตีปพาทยในชวงแรกยังไม “กระดิกหู”  เวลาลวงมาก็คอยรอบรูและชํานิชํานาญมาก
ข้ึน  ภายหลังทรงสามารถเลนไดทุกอยางเชน  ตีฉ่ิง กลองแขก ฆอง ระฆัง ขลุย ซอ (ซอที่เลนบอย
คือซอดวงและซออู)  และปพาทย  และตอมาภายหลังเคร่ืองดนตรีไทยที่เคยตรัสวาเปนของ
ละเอียดมากและไมกระดิกหู กับทรงโปรดมากที่สุดอีกดวย  จนถึงกับเวลาที่เสด็จที่ตาง ๆก็มักทรง
นําปพาทยหรืแระนาดไปดวย  ถาที่ทางคับแคบก็ทรงนําผืนระนาดไป เมื่อจะทรงตีก็ผูกกับตนไม
หรือกระทงเรือ  เวลาทรงนิพนธเพลงก็มักทรงเทียบเสียงกับปพาทยเปนหลักเสมอ 
  ดานดนตรีสากลปรากฏวาทรงสามารถเปาฟลุต และเลนปอาโนได  แมการเขียน
โนตและแตงเพลงดนตรีสากลก็ทรงมีความสามารถเปนพิเศษ   นายมนตรี  ตราโมทยสดุดีพระองค
ทานวา “ ฝพระหัตถที่ทรงเขียนโนตเพลงสากลตาง ๆ เทาที่ขาพเจาพบ  เห็นวาเรียบรอยมาก  ซ้ํา
ยังทรงแยกเสียงประสานเพลงบางเพลงไวดวย  นับวาเปนปรากฏการณที่ชี้ใหเห็นถึงพระ
สมรรถภาพในการเรียนนอยแตไดรูมากของพระองคเปนอยางดี”6  และในคําเลากราบทูลสมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพในหนังสือเวรฉบับหนึ่งที่กลาววา “เพลงชั้นเดียว  สองชั้น  สามชั้น  

                                                 
 4 ดู  พระประวัติและเอกสารเฉลิมพระเกียรติฯ  ฉบับพิมพที่อางถึงขางตน หนา 4-5 
 5  คัดจาก  พระประวัติ พระนิพนธและภาพฝพระหัตถของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ  ฉบับพิมพสํานักพิมพกาวหนา  หนา 2 และหนา 4-5 
 6 ดู  มนตรี  ตราโมทย  สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ในดานดุริยางคศิลปในจันทร
เกษม ฉบับที่ 51 มีนาคม-เมษายน 2506 หนา 78 
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เกลากระหมอมไดเรียนทราบจนถึงตัวเองยืดตัดไดทุกอยาง...”7  ขอความดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวา
พระองคทานทรงมีพระปรีชาสามารถเร่ืองแตงเพลงเลนดนตรีจนจัดเจนยืดตัดได 
  กลาวกันวาสมัยที่พระองคทานทรงรับราชการทหารตลอดมาจนเปนเสนาบดีใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงฝกใฝในดุริยางคศิลปเปนอันมาก  ทรงรักศิลปะดานดุริยางคศิลปและการทรง
พระนิพนธเพลงรองลงมาจากการวาดภาพ  ขณะทรงรับราชกาลทหารทรงมักจพทรงรวมเลนดนตรี
ทั้งไทยและสากลกับวงดนตรีทหารหรือที่ทรงรักใครชอบพอเสมอ  พระองคทานเพิ่งหางเหินการกน
ตรีและงานนาฏศิลปเมื่อปพ.ศ. 2457  เมื่อมีพระชนมายุ 51 ป หลังลาออกจากราชการเพราะเร่ิมมี
พระอาการประชวร  นอกจากทรงเลนดนตรีเองแลวยังทรงนิพนธเพลงตาง ๆ ไวเปนจํานวนมาก  
อันเปนพระปรีชาสามารถดานดุริยางคศิลป  มีเพลงที่สําคัญที่จะขอยกมาดังนี้ 
 
ตารางผลงานพระนิพนธทางดุริยางคศิลป 
 
ศักราช พระชันษา/ป   
2422 16   ทรงแสดงละครเร่ือง  นิทรา

ชาคริต เปนตัวนางนอซาตอล 
ในทองเร่ืองตองสีซอดวย 

   ทรงเรียนสีซอกับพระเจาบรมวงศ
เธอกรมหม่ืนทิวากรวงศประ วั ติ
เพิ่มเติม 
     ตอมาเสร็จจากเลนละครสมเด็จ
กรมพระยาสุดารัตนราชประยูรทรง
ทราบวาพระองคทานโปรดดนตรีจึง
รับส่ังใหทรงฝกหัดกับครูถึก ดุริยาง
กูร(บุตรพระประดิษฐไพเราะ มี ดุริ
ยางกูร หรือครูมีแขก) 
     ตอมาเรียนระนาดกับพระประดิษฐ
ไพเราะ (ตาด) ครูประจําวงปพาทย
ของเจาพระยาเทเวศนวงวิวัฒน     

2430 24 ทรงนิพนธเนื้อรองเพลง เตาเห 
 
 

    เปนเพลง 2 ชั้น ของเกาอยูในชุด
เพลงเร่ือง นิยมใชแสดงโขน ละคร 
แตสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรา

                                                 
 7 ดู  สาสนสมเด็จ ฉบับพิมพคุรุสภา เลม 23 หนา 140 
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ทรงนิพนธเนื้อรองเพลง อาหนู 

นุวัดติวงศ ทรงนิพนธเนื้อข้ึนใหม 
      
     เปนเพลงสําเนียงจีน  ภายหลังนํา
เพลงนี้มาบรรเลงรวมกับเพลงเตา เห
ในทํานองเพลงระบํานางใน    

2431 25 ทรงนิพนธเพลงเขมรไทรโยค 
(เพลงขอมกลอมลูก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ เคยตามเสด็จประพาสไทร
โยค   กาญจนบุ รี  เมื่อพ .ศ .  2420  
ตอมาปพ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชปรารภ
จะเสด็จไทรโยคเปนคร้ังที่2   สมเด็จฯ 
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
ทรงพอพระทัยในความงามของไทร
โยคจึงไดนําเพลง “ขอมกลอมลูก” 
ของเกามาขยายทํานองจาก 2 ชั้น
เดิม  เพิ่มมาเปน 3 ชั้น แลวทรงแตง
เนื้อรองใหม และทําโนตดวย แตทรง
ใชชื่อวา “เพลงขอมกลอมลูก”   ตาม
ชื่อเพลงเกาเนื้อรองพรรณาความงาม
ของไทรโยคที่เคยทอดพระเนตร 
     ทรงปรับปรุงวงดนตรี  โดยรวม
นายและพลทหารต า ง  ๆ  เป น ผู
บ ร ร เ ล ง   แ ล ะ ใ ช ค น ร อ ง ข อ ง
เจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน  เมื่อถึง
วั น  เ ฉ ลิ มพ ร ะ ชนม พ ร รษ า  2 0 
กันยายน ในปพ.ศ. 2431  ทรงนําวง
ดนตรีและคนรองไปบรรเลงและรอง
ถวายตอหนาพระพักตรรัชกาลที่ 5 
เ ป น ที่ พ อ พ ร ะ ร า ช ห ฤ ทั ย ม า ก 
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ทรงนิพนธเนื้อรองเพลงลาวเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
ทรงนิพนธ เนื้อรองเพลง  อก
ชะเล หรือ  อกทะเล 
 
 
 
 
 
 
 
ทรงนิพนธเนื้อเพลง ทยอยเขมร 

เนื่องจากเปนเพลงบรรยายความงาม
ขอ ง ไ ท ร โ ยค   และ เ มื่ อ เ พ ล ง นี้
แพรหลายตอมาคนท่ัวไปจึงเรียก
เพลงนี้วา เพลงเขมรไทรโยค 
 
ในวาระที่เสด็จเปดศาลายุทธการเมื่อ 
20 กันยายน 2431  พระองคทานได
ทรงนิพนธเนื้อรองเพลงใหมข้ึนและ
นําทํานองเพลงลาวเล็ก 2 ชั้น มา
บรรเลงและรองถวายโดยใหคณะ
นักรองตนบทชาย และมีลูกคูรอง
ประสานเสียง 
 
     เพลงอกทะเลของเดิมมีมาแต
โบราณในอัตรา 2 ชั้นใชในการร่ําลา  
ในวา ระ เ ดี ย วกั บ เพลงลาว เ ล็ ก 
พระองคทานทรงเลือกเพลงอกทะเล
เปนเพลงลาโดยไดทรงนิพนธเนื้อรอง
ข้ึนมาใหมใหนักรองชาย-หญิงขับรอง
ประสานเสียงกันกับการบรรเลง
เคร่ืองสาย 
 
เ พ ล ง ท ย อ ย เ ป น เ พ ล ง อํ า ล า มี
ทวงทํานองเปนไปอยางเศราสรอย 
ห รื อ ก า ร เ ดิ น ท า ง ด ว ย ค ว า ม
ยากลําบากมีการนํามาขยายเปน
อัตรา 3 ชั้นจะมีลีลาสนุกสนานและ
แพรวพราวไปดวยลูกเลนมากมาย  
สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุ
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วัดติวงศทรงนิพนธเนื้อรองข้ึนใหม  มี
ความหมายในความรูสึกรํ่าลา   แบง
ผูขับรองเปนฝายหญิง  ฝายชาย  มี
ตนบทรองนําและมีลูกคูรองรับในแต
ละฝายบรรเลงคร้ังแรกในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาและทรงเสด็จมาเปด
ศาลายุทธนาธิการ  เมื่ อวันที่  20 
กันยายน  2431 

2437 31 ทรงนิพนธ เพลง   ตับในบท
ต า โ บ ล วิ วั ง ค (  TABLEAUX  
VIVANTES) เปนเพลงตับส้ันๆ  
ประกอบการบรรยายละคร
ภาพนิ่ง มีอยู 8 ตับ คือ 
1. เพลงตับแมงู  อิเหนา 
2. เพลงตับเร่ืองราชาธิราช 
3.เพลงตับเร่ืองสามกก  ตับจูลง  
ตอนคนหาครอบครัวเลาป 
4.เพลงตับเร่ืองนิทราชาคริต 
ตอนวิวาหอาบูหะซัน 
5. เพลงตับเร่ืองซิลเดอเรลลา 
6. เพลงตับเร่ืองขอมดําดิน 
7. เพลงตับเร่ืองพระลอ ตอนปู
เจาส่ังไกและไปลอพระลอ 
8. เพลงตับอุณรุทตอนนางศุภ
ลักษณ อุมพระอุณรุท 

     เปนการดัดแปลงจากการแสดง
ดนตรีตามแบบตะวันตกโดยทรง
นิพนธ ข้ึนในป พ.ศ. 2437  ถวาย
สมเด็จพระบรมโอสาธิราช  เจาฟา
มหาว ชิ รุณหิศ    เพื่ อจั ด ใหพระ
ราชวงศรุนเยาวแตงองคใหแตกตาง
กันไปตามเนื้อเร่ือง   ใชเพลงบรรเลง
และขับรองประมาณ  4 -6  เพลง
เทานั้น 

2440 34 ทรงนิพนธเพลงมหาชัย เพลงนี้มี อัตรา  2 ชั้น   ของเดิมใช
บรรเลงประกอบการทําขวัญหรือ
เวียนเทียน  อันเปนพิธีมงคลเชน พิธี
โกนจุก  บวชนาค เปนตน  ตอมาในป
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พ.ศ. 2440  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศไดทรงนําเพลง
มหาชัยของเดิมมานิพนธใหมีทํานอง
ฝร่ัง  และใหพระยาวาทิตบรเทศเปน
ผูเรียบเรียงเสียงประสาน8 
     ใชบรรเลงคร้ังแรกโดยดุริยางค
ทหารประกอบการแสดงการเดินธง
สวนสนาม  ในวาระที่พระเจาบรม
วงศเธอ กรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช  
เสด็จกลับจากทวีปยุโรป9 
     ภายหลังราชการใชเพลงนี้แสดง
ความเคารพประธาน  ที่ดํารงพระยศ
ต้ังแตสมเด็จเจาฟาลงมา 

2441 35 ทรงนิพนธเนื้อรองบทคอนเสิรต
เร่ืองรามเกียรต์ิ  เรียกกันวา ตับ
รามเกียรต์ิ มี 
     ตับนางลอย 
     ตับนาคบาศ 
     ตับพรหมาศตร 
     และมีการนิพนธ เนื้อรอง
เร่ือง อิเหนา ตอนบวงสรวงวิ
ลิศมาหรา 
 
 

     เปนเพลงในบทมโหรีประสมวง
คอนเสิรต สมเด็จฯ เจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงนิพนธตาม
คํารองของเจาพระยาเทเวศรวง
วิวัฒน เปนผูจัดนักรองนักดนตรี จน
สําเร็จไดเลนคร้ังแรกเม่ือวันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ. 2411 เพื่อตอนรับ
เคานออฟ  ตริน แหงอิตาลี  ณ. พระ
ที่ นั่ ง จั ก รีมหาปราสาท   และใช
ตอนรับแขกบานแขกเมือง อีกหลาย
ตอหลายคร้ัง10 

                                                 
 8 สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ,สาสน
สมเด็จ เลม 23  หนา 143 
 9 มนตรี  ตราโมท  “สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศในดานดุริยางคศิลป”  จันทรเกษม 
(มีนาคม –เมษายน)  หนา 81 
 10 ดู  สุจริต  ถาวรสุข  รบ.  หนังสือประกวดเร่ืองพระประวัติฯ ฉบับที่อางถึงขางตน หนา 221 
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ทรงนิพนธเพลงสรรเสริญพระ
บารมี 

 
     ในปพ.ศ. 2413พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จกลับ
จากประพาสชวาและสิงคโปรมีพระ
ราชประสงคใหมีการบรรเลงเพลง
ไ ท ยทํ า ค ว า ม เ ค า ร พต าม แบบ
ประเทศสหราชอณาจักร 
     คร้ังแรกนําเพลง  “บุหลันลอย
เล่ือน” ซึ่งเปนเพลงพระราชนิพนธ
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ในอัตรา 2 ชั้นมาใช โดยมี
เนื้อรองเปนโครงส่ีสุภาพของพระยา
ศรีสุนทรโวหารมารอง  ตอมาทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯใหนายฮาวุตเซ็นต 
นําทํานองเพลงฝร่ังมาแตงใหม  ให
ครูฟุตโค เปนผูแยกเสียงประสาน ซึ่ง
เพลงนี้คือเพลงสรรเสริญพระบารมีที่
ใชกันมาจนถึงปจจุบันนี้ 
     สําหรับเนื้อรองเพลงสรรเสริญ
พระบารมีนั้น  ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯใหสมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศทรงนิพนธเนื้อรอง
ข้ึน 
     ตอมาพระองคทานไดทรงแกไข
เปล่ียนแปลงถอยคําสําหรับนักดนตรี
หญิง  ชายรองรวมและร องแยก
รวมถึงทรงนิพนธสําหรับละครดึกดํา
บรรพของเจาพระยาเทเวศรฯ  แสดง

                                                                                                                                            
 11 ดู  เลมเดิม  หนา 119-120 
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เร่ืองสังขทองอีกอยางหนึ่ง  จนถึง
รัชกาลที่ 6 ทรงนิพนธแกไขเนื้อรอง
บางเล็กนอย และใชกันมาทุกวันนี้  
แตเนื้อรองสวนใหญเปนของพระองค
ทาน11 

2456 50 ทรงนิพนธเพลงสรรเสริญเสือ
ปา 

     เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เกลาเจาอยูหัวทรงจัดต้ังกองเสือปา
ข้ึนและทรงมีพระราชดําริใหมีเพลง
ประจํากองเสือปา  ในทํานองเพลง
สรรเสริญพระบารมี  และทรงโปรด
เกล า ให สม เ ด็จ เจ าฟ ากรมพระ
นครสวรรควรพินิจทําทํานองโดย
ดัดแปลงมาจากเพลงบุหลันลอย
เล่ือน  ซ่ึงเปนเพลงพระราชนิพนธของ
รัชกาลที่ 2 ใหเปนทางฝร่ังประกอบ
จังหวะสโลวมารชและใหสมเด็จฯเจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรง
นิพนธเนื้อรองเพลงพระนิพนธนี้เมื่อ
แลวเสร็จจึงถวายสมเด็จฯเจาฟากรม
พ ร ะ น ค ร ส ว ร ร ค ว ร พิ นิ จ   เ พื่ อ
ทูลเกลาฯถวายพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกลาเจาอยูหัวตามพระบรม
ราชโองการ 

 
 2.2 งานดานนาฏศิลป 
  ใหสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงแสดงพระปรีชาสามารถ
ทางดานดุริยางคศิลปเปนที่ประจักษ  เจาพระยาเทเวศรวงวิวัฒน(ม.ร.ว. หลาน  กุญชร)  อธิบดี
กรมมหรสพในสมัยนั้น  มักจะเชิญพระองคทานปรึกษาเร่ืองงานดนตรีและละครเปนประจํา 
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  เมื่อ พ.ศ. 2434 เจาพระยาเทเวศรวงวิวัฒนไดไปดูละครโอเปรา (OPERA) ของ
ฝร่ัง   ติดใจกลับมาเลาถวายพระองคทานก็โปรด  และใหทรงรวมกันคิดปรับปรุงละครอยางไทย
แบบโอเปราข้ึน  โดยเจาพระยาเทเวศรวงวิวัฒนสรางโรงละครข้ึนใหมเรียกวา “โรงละครดึกดํา
บรรพ” สวนพระองคทานคิดบทและจัดวิธีการเลนแลวเรียกช่ือวิธีการเลนละครดังกลาววาละครดึก
ดําบรรพ12  ซึ่งแตกตางจากละครรําแบบเกา  ใชศิลปะการฟอนรําประกอบชวย  ทําใหผูดูเกิด
จินตนาการ  จัดใหมีเพลงประกอบการแสดง  มีสูจิบัตรแจกผูมาชม  จัดใหมีการแสดงโดยดําเนิน
เร่ืองไดรวดเร็วกวาเดิม  จึงเปนเร่ืองแปลกใหมติดตาตองใจผูไดดูเปนอันมาก 
  ในการจัดแสดงละครดึกดําบรรพ  นอกจากเปนงานความคิดของพระองคทานกับ
เจาพระยาเทเวศรวงวิวัฒนแลวยังมีหมอมเข็ม กุญชร ณ อยุธยา เปนผูประดิษฐทารําใหเขากับบท
และทํานองเพลง  พระประดิษฐไพเราะ(ตาด)เปนผูควบคุมวงดนตรีปพาทย   หลวงเสนาดุริยางค 
(ทองดี) เปนผูควบคุมการขับรอง13  การแสดงละครดึกดําบรรพนี้จัดแสดงเปนคร้ังแรกในการ
ตอนรับเจาชายเฮนรี แหงปรัสเซีย  เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 244214  แตนั้นมาการรับแขกเมืองก็ใช
ละครดึกดําบรรพแทนการเลนคอนเสิรต  เจาพระยาเทเวศรวงวิวัฒนไดแตงละครของทานไปแสดง
ที่ริมถนนอัษฎางคใหคนดูไดแสดงติดตอแตพ.ศ. 2442 มาจนถึง 2452 จนเจาพระยาเทเวศรวง
วิวัฒนปวยเจ็บทุพพลภาพออกจากราชการจึงเลิกละคร  คนทั้งหลายพากันเสียดายเปนอันมาก 
  งานทางดานนาฏศิลปทรงเขาไปชวยเหลือในกิจการทุกดาน  การจักแตงหนาตัว
ละคร  จัดฉาก  แตงเวที  จัดไฟ และใหสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงพระนิพนธ
เพลงประกอบ เร่ืองบทละครดังกลาวนี้หลายเร่ืองไดแก 
  เร่ืองสังขทอง ตอนทิ้งพวงมาลัย ตีคลีและถอดรูป 
  เร่ืองคาวี ตอนเผาพระขรรค  เทาสนนุราชชุบตัว และนางคันธมาลีข้ีหึง 
  เร่ืองอิเหนา ทรงนิพนธไว 4 ตอน แตนํามาแสดง 3 ตอนคือ  ตัดดอกไมฉาย
กริช ไหว         พระ  และบวงสรวง สําหรับตอนเผาเมือง นิพนธแตไมเคยฝกซอมและแสดง 
  เร่ืองสังขศิลปชัย  มี 2 ภาค  ภาคตนตอนตกเหว  ตามหา   เห็นนิมิตร    ภาค
ปลายตอน คืนลําเนา  เขาเมืองตอนรับ 
  เร่ืองอุรุณ ตอน กรุงพาณชมทวีป และตอนปราบกรุงพาณ 

                                                 
 12 ใหสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ประชุมบทละครดึกดําบรรพ หนา 3 
 13 ใหสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และศาสตราจารย พระยาอนุมานราชธน  บันทึก
ความรูทั่วไป เลม 1 หนา 277 
 14 ธนิต  อยูโพธิ์, เคล็ดลับในการสรางละครดึกดําบรรพศิลปากร (กรกฎาคม 2490) หนา 24 
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  เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน ศูรปณขาติสีดา  และตอน ปศาจนางอดูร(ตอนนี้ยังไมได
นํามาแสดง) 
  เร่ืองขุนชางขุนแผน  มีตอนเดียวคือ  นางวันทองหึงซึ่งนิพนธคางไว 
  เพลงละครของพระองคทานที่เปนที่ติดใจผูดูผูฟงเปนอยางยิ่ง  ทรงสามารถเลือก
ตัวแสดงใหเหมาะสมแกเร่ืองไดอยางดีดวย  ทรงถือเอาจากเลนไดถึงบทบาท  รํางาม  และเสียง
ไพเราะเปนเกณฑ  และเพิ่มความรูสึกความสวยงามดวยการแตงหนา  นอกจากนั้นทรงจัดการ
ออกแบบฉาก  จัดระบําชุดเปนชุดเสริมบางบทยังเปนที่นิยมเลนกันอยูในปจจุบันนี้  เชน  ระบํา
ดาวดึงส  บทฉุยฉาย  ตอนนางเบญจกายแปลงเปนนางสีดา  เปนตน 
  ดวยเหตุที่พระองคทานทรงมีพระปรีชาสามารถในงานดนตรี  ขับรองและงาน
นาฏศิลปนี้เองในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ใหเล่ือนพระฐานันดรศักด์ิทานเปน สมเด็จเจาฟากรมพระ จึงมีสรอยพระนามบางสวนในพระ
สุพรรณบัฏวา “สังคีตวาทิตวิธีจารณ” ซึ่งแปลวา “ทรงจัดวิธีแหงดนตรีการฟอนรําขับรองและ
ทํานองเพลง”  อันหมายถึงพระปรีชาสามารถเจนจัดในขบวนการขับรองฟอนรําดนตรีและเพลง
เปนอยางดี 
 
3. งานดานวรรณศิลป 
 
 ดวยพระนิสัยที่สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงมีความรักในการอาน 
การบันทึกส่ิงตางๆ ดวยภาพและตัวอักษร กอปรกับทรงรักในการทํางานศิลปะ  ทําใหพระองคทาน
ทรงมีนิพนธอยูหลายประเภท  ซึ่งงานนิพนธสวนใหญจะมีกําเนิดมาจากบันทึกตาง ๆ ซึ่งมีมาแต
ทรงพระเยาวจวบจนตอนทายแหงพระชนมวาร   งานนิพนธเหลานี้นับเปนงานที่ทรงคุณคาใน
ฐานะที่เปนหลักฐานทางประวัติศาสตร  เปนวิชาการอันทรงคุณคาทางมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   แมงานพระนิพนธจะมีไมมากนักแตมีอยูหลายดาน พอจะแยกประเภทไดดังนี้ 
 วรรณกรรมเพลงและบทละคร 
 วรรณกรรมรอยกรอง 
 วรรณกรรมประวัติบุคคล 
 วรรณกรรมทองเที่ยวการเดินทาง 
 วรรณกรรมลัทธิธรรมเนียม ตํานานและการวิจารณ 
 วรรณกรรมบันทึกและจดหมาย 
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 วรรณกรรมเบ็ดเตล็ด 
 3.1 วรรณกรรมเพลงและบทละคร  วรรณกรรมประเภทนี้ไดกลาวมาในขอ 2 ของ
บทนี้ เฉพาะเพลงของพระองคทานที่มีอยูมากมาย  ทั้งการนิพนธเปนเอกเทศ เชน  เพลงสรรเสริญ
พระบารมี  เพลงเขมรไทรโยค  เพลงเตาเห ฯลฯ และเพลงท่ีอยูในบทมโหรีประสมวง   เพลงตับใน
บทตาโบลวิวังค  และในบทละครดึกดําบรรพตามที่กลาวมาแลว 
 3.2 วรรณกรรมรอยกรอง  วรรณกรรมประเภทนี้มีไมมากนัก มีทั้งโคลงส่ีสุภาพ  
กาพยหอโคลง   กาพยเหเรือ  ทุกบทมีความไพเราะ มีความงามในการใชถอยคํา มีดังนี้ 
  3.2.1 โคลงส่ีสุภาพประกอบภาพจิตรกรรมที่ไดรับรางวัลที่ 1 
  3.2.2 โคลงส่ีสุภาพประกอบภาพจิตรกรรมพงศาวดาร ภาพที่ 5 
  3.2.3 โคลงทายประวัติพระยาศรีภูมิปรีชา (กมล สาลักษณ) 
  3.2.4 โคลงประกอบภาพรามเกียรต์ิ ตอน สุกรสารปลอมพลที่พระระเบียงวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม 
  3.2.5 กาพยหอโคลงลงในวชิรญาณสุภาษิต 
  3.2.6 กาพยเหเรือ 
 3.3 วรรณกรรมประวัติบุคคล  เปนแนววรรณกรรมที่พระองคทานทรงโปรดในการ
นิพนธนอยที่สุด  เคยนิพนธประวัติของเชื้อพระวงศ และขุนนางเพียง 3 คร้ังเทานั้น 
  3.3.1 พระประวัติ เสวกเอกหมอมเจาประวิช15 
  3.3.2  ประวิติพระยาศรีภูริปรีชา (กมล สาลักษณ)16 
  3.2.3  ประวัติพระยาเสถียรฐาปนกิจ17 
 3.4 วรรณกรรมทองเท่ียวการเดินทาง  สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศเวลาเด็จไปที่ใดก็มักทรงจดบันทึกถึงสถานที่หรือเหตุการณที่ทรงทอดพระเนตร  และพรอมกับ
การบันทึกดวยลายพระหัตถเปนลักษณะจดหมายเหตุระยะทางไปพรอมกับทรงเขียนแผนที่  หรือ

                                                 
 15  ดู  รายละเอียดในสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และสมเด็จกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ ,ประวัติเสวกเอกหมอมเจาประวิช  พิมพเนื่องในพิธีพระราชทานเพลองศพ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 
2496 
 16 ดู   ราบละเอียดสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,ประวัติพระยาศรีภูริปรีชา(กมล สา
ลักษณ)  พิมพเนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 2463 
 17  หมอมเจาหญิง ดวงจิตต  จิตรพงศ ยังทรงคนหาหนังสือไมพบ 
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รางภาพลายเสนเปนภาพประกอบในพระนิพนธ วรรณกรรมทองเที่ยวการเดินทางในทํานอง
จดหมายเหตุมีดังนี้ 
  3.4.1 จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก18     เมื่อคร้ังทรงดํารงพระยศเปนเจาฟา
กรมขุนนริศรานุวัดติวงศ  และเปนเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการและตองเดินทางไปพิษณุโลกเพื่อ
ทรงตรวจงานการสรางพระพุทธชินราชจําลอง  ซึ่งจะนํามาเปนพระพุทธปฏิมาประธานในพระ
อุโบสถวัดเบญจมบพิตร   ทรงบันทึกการเดินทางเปนรายวัน พรอมไดทรงเขียนภาพรางลายเสน  
แผนที่  แผนผัง ตลอดจนภาพประกอบไวตลอด  โดยไดทรงอรรถาธิบายถึงสภาพภูมิประเทศ  
สภาพความเปนอยูของชาวสยาม โบราณวัตถุสถานตลอดจนวัดวาอารามทั้งปวง  ทําใหคนอาน
ทราบถึงพระกรณียกิจขณะทรงเดินทาง และลักษณะพระนิสัย  ความสนพระทัยตลอดจนลักษณะ
ชีวิตความเปนอยูและสภาพภูมิประเทศในอดีต 
  3.4.2 จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี19      เมื่อคราวที่สมเด็จฯเจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศไดเสด็จไปตรวจราชการในมณฑลราชบุรีในระหวางวันที่ 3 ถึง 13 มีนาคม 
ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445)  เพื่อทอดพระเนตรการวางสายโทรเลขและทางรถไฟสายใต ซึ่งการสราง
ทางรถไฟในชวงเวลานั้นไดดําเนินการไปจนถึงจังหวัดเพชรบุรี    พระนิพนธฉบับนี้ทรงบันทึกพื้นที่
ภูมิประเทศ  ชีวิตความเปนอู  ศิลปะวัดวาอารามไวอยางละเอียด  และไดนําการบันทึกบางสวนมา
ใชในการทํางานศิลปะ เชน นําลวดลายมาใชในสวนละเอียดของวัดเบญจ   นําเสียงธรรมชาติ 
เสียงนกมาแตงเพลงแมศรีทรงเครื่องเปนตน 
  3.4.3 จดหมายระยะทางไปราชการแหลมมาลายู  ร.ศ. 12120   ในปพ.ศ. 2445 
สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศไดเสด็จไปตรวจราชการมณฑลชุมพร  มณฑลภูเก็ต 
และมณฑลนครศรีธรรมราช  ทรงบันทึกเปนจดหมายเหตุรายวัน  เลาถึงการเดินทางโดยอาศัย
พาหนะอันหลากหลาย  เรือ  เกวียน  มา และการเดินทางเทา บรรยายถึงสภาพภูมิประเทศ  
ภูมิอากาศ  ชีวิตความเปนอยู  โบราณวัตถุ และโบราณสถาน 

                                                 
 18 ดูรายละเอียดใน สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก  
พิมพเปนอนุสรณในการฉลองวันประสูติครบ 100 ป วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2506 
 19 ดูรายละเอียด สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  จดหมายระยะทางไปราชบุรี 
(กรุงเทพ : (ม.ป.พ.) 2516 
 20 ดูรายละเอียด สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  จดหมายระยะทางตรวจราชการ
แหลมมาลายู ร.ศ. 121 (กรุงเทพ: ประจักษการพิมพ 2516) 
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  3.4.4 จดหมายชวงไปชวา21  สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเคย
เสด็จไปชวา 2 คร้ัง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กันยายนพ.ศ. 2480  และคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม ถึง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2481 และการเดินทางท้ัง 2 คร้ังลวนไปเปนการสวนพระองคเพื่อ
เยี่ยมเยียนสมเด็จเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิจ   ซึ่งเสด็จไปประทับอยูที่เมืองบันดุง  ประเทศ
อินโดนีเซีย  ต้ังแตมีการเปล่ียนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 
   พระนิพนธไปชวามีความแตกตางจากพระนิพนธการเดินทางอ่ืนๆ   เพราะ
ประกอบไปดวย  สวนของพระหัตถเลขา ระหวางสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศกับ
สมเด็จฯเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิจ กอนจดหมายเหตุเดินทางไปชวา  คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 
นอกจากจะทราบมูลเหตุของการประพาสชวาแลว  พระหัตถเลขายังปรากฏแนวปุจฉา-วิสัชนา  ถึง
ปญหาทางวัฒนธรรมเชนเดียวกัน   และสวนอ่ืนจะเปนการบันทึกรายวันตลอดระยะทางที่เสด็จ
ผาน ทั้ง 2 คร้ัง 
  3.4.5 จดหมายระยะทางไปพมา  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
โปรดเกลาฯใหสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศไปศึกษาเร่ืองการวางผังเมืองของ
ประเทศเพื่อนบานในแถบเอเชียอาคเนยเชน  พมา  มาเงเซีย  การเสด็จพมาคร้ังนี้ทรงบันทึกการ
เดินทางในลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะบานเมือง  และเร่ืองศิลปวัฒนธรรมไว 
  3.4.6 จดหมายเหตุไปศรีลังกา  ทรงนิพนธบทความเร่ืองพระเข้ียวแกว  อันเปน
มงคลวัตถุอันสําคัญของเมืองลังกาและของพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
 3.5 วรรณกรรมลัทธิธรรมเนียม ตํานานและการวิจารณ  สมเด็จฯเจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศทรงนิพนธหนังสือธรรมเนียมและการวิจารยอยางละ1เร่ือง และการวิจารยไว2 
เร่ืองกลาวคือ 
  3.5.1 ลัทธิธรรมเนียมตาง ๆ ภาค 2  เร่ืองพิธีราชาภิเษก   สมเด็จพระมณีวงศ 
กษัตริยกัมพูชา เร่ืองนี้สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงแปลมาจากภาษาเขมร  
สมเด็จกามพระยาดํารงราชานุภาพแจกเปนมิตรพลีเมื่อพ.ศ. 2472  
  3.5.2 ตํานานโกศและหีบศพบรรดาศักด์ิ22  ตํานานเร่ืองนี้ทรงนิพนธรวมกับ
เจานายอีก 2 องคคือ  กรมพระสมมตอมรพันธุ   สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดจัดพิมพใน

                                                 
 21 ดูรายละเอียดใน   สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ,ไปชวา ,พิมพในงานพระราชทาน
เพลิงศพ  หมอมเจาหญิงประโลมจิตร (จิตรพงศ) ไชยันต  2514 
 22 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศและพระสมมต
อมรพันธุ  ตํานานพระโกศและหีบศพบรรดาศักด์ิ(กรุงเทพฯ.สํานักพระราชวัง,2514 
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งานพระราชทานเพลิงสพพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจานารีรัตนา  ครบปญญาสมวารเมื่อ พ.ศ. 
2468 
  3.5.3 วิจารณเร่ืองตํานานเสภาและระเบียบการเลนตํานานเสภา23 
  3.5.4 วิจารณเร่ืองธรรมเนียมราชสํานักกรุงศรีอยุธยา 
 3.6 วรรณกรรมบันทึกและจดหมาย  พระนิพนธประเภทนี้เปนงานพระนิพนธที่
ทรงคุณคาประเภทหนึ่ง  เปนหนังสือที่ถูกนําไปอางอิงถึงในผลงานการเขียนทางวิชาการมากมาย  
สวนใหญจะเปนพระหัตถเลขาประทานโตตอบกับนักปราชญของสยามประเทศในสาขาตาง ๆ  
ทรงอธิบายขอซักถามและประทานความรูตาง ๆ ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดซึ่งกันและกันไดแก 
  3.6.1 บันทึกประทานพระพินิจวรรณการ (แสง  สาลิตุล)  ตอนท่ีราชบัณฑิตสภา
พิมพหนังสือวรรณคดี 2 เร่ือง คือพระอภัยมณีของสุนทรภู และประชุมบทละครดึกดําบรรพดังได
กลาวมาแลวขางตน 
  3.6.2 ลายพระหัตถประทานหมอมเจาหญิงพัฒนายุ(หญิงเหลือ) เร่ืองมงคล 8 
ประการเกี่ยวกับดอกไมไหวครู 
  3.6.3 ลายพระหัตถตอบหลวงบริบาลบุรีภัณท  เร่ืองปฐมบรมราชานุสรณ 
  3.6.4 ลายพระหัตถกราบทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  เร่ือง
รามเกียรต์ิ   กรมศิลปากรเคยนํามาจัดพิมพรวมในชุมนุมบทละครและบทคอนเสร์ิต ของทานเลม
หนึ่งแลว 
  3.6.5 บันทึกวินิจฉัยศัพท  ถอยคํา  ประทานสมาคมวรรณคดี  2474-2475 
  3.6.6 ลายพระหัตถโตตอบกับสมเด็จเจาฟานครสวรรควรพินิจ  เร่ืองดนตรี 
(ขณะนี้ยังไมไดจัดพิมพ) 
  3.6.7 ลายพระหัตถประทานพระยาเทวาธิราช   เ ร่ืองวัฒนธรรม ระเบียบ  
ประเพณี  (ขณะนี้ยังไมไดจัดพิมพ) 
  3.6.8 ลายพระหัตถประทานความรูพระสารประเสริฐ24  พระนิพนธฉบับนี้เปน
พระหัตถเลขาโตตอบกับพระสารประเสริฐ(ตรี  นาคะประทีป)   เนื้อหาสาระของพระนิพนธฉบับนี้

                                                 
 23 สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศและสมเด็จกรมพรยาดํารงราชานุภาพ  วิจารณเร่ือง
ตํานานเสภาและระเบียบการเลนตํานานเสภา(กรุงเทพฯ. โรงพมพมิตรไทย, 2499 ) พิมพในงานพระราชทาน
เพลิงศพขุนสมรรถครุการ(ชวน  มัณยานนท) ณ ฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมนัสวิหาร 31 มีนาคม พ.ศ. 2499 
 24 สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  และพระสารประเสริฐ  บันทึกความรู (กรุงเทพฯ:  
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย 2506) 
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จะเนนหนักทางดานภาษาศาสตร   ภาษาไทย  และศาสนาแนวทางการตอบโตกันเปนไปใน
ลักษณะการสอบทานความรูซึ่งกันและกันในการหาผลสรุปที่ดีที่สุด 
  3.6.9 ลายพระหัตถโตตอบกับหมอมเจาหญิงพิไลเลขา  ดิศกุล25 เปนพระธิดา
องคหนึ่งของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพและทรงใฝพระทัยทางศิลปะ   มักจะทูลถาม
ความรูความเขาใจทางศิลปะทั้งศิลปะแบบประเพณีและศิลปะสมัยใหม 
  3.6.10 ลายพระหัตถบันทึกความรูทั่วไป26  พระนิพนธฉบับนี้จะเปนพระหัตถ
เลขาประทานโตตอบกับศาสตรจารยพระยาอนุมานราชธน (ยง  เสฐียรโกเศส)  ระหวางปพ.ศ. 
2479-2486   โดยที่สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงอธิบายขอซักถามและประทาน
ความรูตาง  ๆตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดดาน  อักษรศาสตร  วัฒนธรรม  วรรณคดี   การชาง
ศิลปะ  ประวิติศาสตร  โบราณคดี  รวมถึงความรูตาง  ๆ  อีกหลายดานแลกเปล่ียนกับศาสตรจารย
พระยาอนุมานราชธน  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสมาคมธรรมศาสตรแหงประเทศไทยไดจัดพิมพ
เมื่อคราวงานฉลองวันประสูติครบรอยปของพระองคทานเปนหนังสือรวม 1 ชุด 5 เลม โดยใชชื่อวา
บันทึกความรูตาง ๆ   ประกอบดวยสารัตถะคุณคาเปนอันมาก   จัดเปนวรรณกรรมล้ําคาชุดหนึ่ง
รองลงมาจากจดหมายเวรหรือสาสนสมเด็จ 
  3.6.11 จดหมายเวรหรือสาสนสมเด็จ27  เปนวรรณกรรมลํ้าคาที่สุดชุดหนึ่งเปน
ลายพระหัตถเลขาโตตอบกันระหวางสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศกับสมเด็จกรม
พระยาดํารงราชานุภาพซ่ึงทรงโตตอบกันเปนประจําทุกสัปดาห  ระหวางพ.ศ. 2457-2486  และ
ทรงเรียกกันวา “หนังสือเวร”  สาสนสมเด็จนี้เปนพระราชนิพนธในแนวพระดําริ  พระวิจารณและ
อธิบายตลอดจนเลาเร่ืองเก่ียวกับความรูและพระประสบการณตาง ๆ ซึ่งกันและกันโดยทรงเขียน
โตตอบในปญหาวิชาการ  อักษรศาสตร  ประวัติศาสตร  โบราณคดี  วัฒนธรรม  ศัพทภาษา
วรรณคดีและเร่ืองอ่ืนๆอีกมากมาย  เปนชุดที่นิยมนํามาจัดพิมพมากที่สุด   แตชุดที่ไดรับความ
นิยมคือ สํานักพิมพคุรุสภามีจํานวน 26 เลม   นับเปนวรรณกรรมลํ้าคา   เพราะเพียบพรอมไปดวย
สารัตถะอยางสูง 

                                                 
 25 สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ    หมอมเจาหญิงพิไลเลขาดิศกุล  และศาสตราจารย
ศิลป  พีระศรี,พิไลเลขา(กรุงเทพฯ :  รัชรินทรการพิมพ 2512) 
 26 ดูรายละเอียดใน  สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,บันทึกความรูตาง ๆ เลม 1-5 
(กรุงเทพฯ ,สํานักพิมพมหาวิทยาลัย  สมาสังคมศาสตรแหงประเทศไทย ,2506) 
 27 ดูรายละเอียดในสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ   สาสนสมเด็จ เลม1-26  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา 2506) 
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 3.7 วรรณกรรมเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  นอกจากที่กลาวมาแลวยังมีวรรณกรรมอ่ืน ๆ อีก
กลาวคือ 
  3.7.1 วรรณกรรมเก่ียวกับประวัติของชางหรือศิลปน  ซึ่งบางสวนเขียนลงใน
สาสนสมเด็จ  แตทรงเขียนประทานหนังสืออ่ืนเชน หนังสือศิลปน เชนประวิติขรัวอินโขง  ครูทองอยู  
หลวงเทพรจนา(กัน)  หรือ เร่ืองชาง เปนตน 
  3.7.2 วรรณกรรมเร่ืองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวลงในหนังสือ
ศิลปน 
  3.7.3 วรรณกรรมเกี่ยวกับการตรวจแกไขหนังสือทานผูอ่ืนเชน  ตรวจแกไขเร่ือง
พระลัญจกรและตราประจําตําแหนงของศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธน  เปนตน 
  3.7.4 พระนิพนธคํานําหนังสือตาง ๆ เชน หนังสือเนื่องในงานพระราชทานเพลิง
ศพหมอมเจาหญิงปล้ืมจิตร  จิตรพงศ  พระธิดาในปพ.ศ. 2463 
 นอกจากงานนิพนธหนังสือตาง ๆ แลว  พระองคทานยังทรงจัดพิมพหนังสือสําคัญใน
งานสําคัญของพระองคทานอีกบางเร่ือง  ทําใหเกิดหนังสือสําคัญอันทรงคุณคาและประโยชน
ใหแกวงวรรณกรรมของชาติอีกบางเร่ืองเชน  พิมพประดิษฐานสยามวงศในลังกาทวีป   พระนิพนธ
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพในงานพระราชทานเพลิงศพพระองคเจาหญิงพรรณราย   พระ
มารดาเมื่อ พ.ศ. 2459   ทรงจัดพิมพหนังสือเร่ืองเรารบพมาคร้ังกรุงธนฯ และกรุงเทพฯ  ของ
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เมื่อ พ.ศ. 2463  ในงานพระราชทานเพลิงศพหมอมเจาหญิง
ปล้ืมจิตร  จิตรพงศ  พระธิดาและทรงนิพนธคํานําในหนังสือตามที่กลาวมาแลว  และทรงพิมพ
หนังสือพงศาวดารดึกดําบรรพ  เปนหนังสือแปลของพระยาอนุมานราชธน  เมื่อพ.ศ.2466   เนื่อง
ในการฉลองอายุครบ 60ทัศ  มีพระนิพนธคํานําดวยเปนตน  ทุกส่ิงที่กลาวมาลวนชี้ใหเห็นถึงพระ
ปรีชาสามารถในดานวรรณศิลปเปนอยางมาก 
 
4. งานดานการออกแบบประติมากรรม 
 
 ยอนดูตามพระประวัติของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศไมปรากฏวาทรง
เคยปนรูปใดๆ  จึงสรุปไดแนนอนวาแมทรงสนพระทัยทางศิลปะ  เคยทรงงานทางจิตรกรรมแตไม
เคยปรากฏวาทรงงานฝพระหัตถทางประติมากรรมนอกจากปรากฏขอความทางลายพระหัตถที่
ทรงกราบทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่  5 มีความตอนหน่ึงวา  
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“ขาพระพุทธเจาขอคัดมาดวย คร้ังนั้นจะหัดปนพระ”28  แตไมมีหลักฐานวาทรงหัดปนพระจริงจัง
หรือไม  ฝพระหัตถและผลงานคร้ังนั้นของพระองคทานเปนเชนไร แตระยะตอมาไมปรากฏงาน
ประติมากรรมฝพระหัตถของพระองคทานแทๆ ที่สําคัญเลย 
 แมพระองคทานไมใชชางปนก็จริง  แตปรากฏวาทรงควบคุมงานปนงานหลอคร้ัง
สําคัญหลายคร้ัง  และทรงเปนผูออกแบบการปนและการหลอที่เปนงานสําคัญๆ หลายคร้ังและทรง
ไดรับการยอมรับกันวาผลงานการออกแบบประติมากรรมของพระองคทาน งามวิจิตร  เหมาะสม
กลมกลืนกับความเปล่ียนแปลงของยุคสมัย 
 ทรงเปนตนเหตุใหสยามไดประติมากรคนสําคัญ   ในปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 ทางกรมศิลปากรกระทรวงวัง ไดจางศาสตราจารย ซีเฟโรจี   ประติ
มากรหนุมฝมือดีชาวอิตาลี   เมื่อแรกมาถึงประเทศไทยทางกรมศิลปากร  โดยเจาพระยาธรรมาธิ
กรณาธิบดี  เสนาบดี  ไดทดลองใหปนพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  โดย
ใหปนจากพระบรมฉายาลักษณ  ซึ่งเปนการยากที่จะใหไดพระราชลักษณะครบถวนถูกตอง  ทํา
ใหผลงานของศาสตราจารย ซี เฟโรจี  ในคร้ังนั้นไมสูเปนที่ตองการของเสนาบดี เพราะทําใหไม
แนใจในฝมือของชางปนคนนี้  เมื่อสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงทราบเร่ือง  ทรง
ใหทดลองการปนใหม  ใหปนจากคนจริงๆ  โดยพระองคทานทรงประทับนั่งเปนแบบให
ศาสตราจารย ซี เฟโรจีปน  ตามกระบวนการและข้ันตอนของการปนแบบเหมือนจริงตามหลักวิชา   
ผลงานที่ไดพระรูปดีถึงขนาดดุจมีชีวิตจริง  จึงใหรับศาสตราจารย ซี เฟโรจีไวในกรมศิลปากร  ซึ่ง
ตอมาทานนี้คือ ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี  เปนจิตรกรและประติมากร คนสําคัญของชาติไทยได
แปลงสัญชาติเปนไทย ทํางานดานปนหลออนุสาวรียชิ้นสําคัญ   เปนอาจารยฝกศิษยในเมืองไทย  
กอต้ังมหาวิทยาลัยศิลปากร   เปดงานแสดงศิลปกรรมแหงชาติ  และเปนผูวางรากฐานศิลป
สมัยใหมในประเทศไทย  นับไดวาสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศเปนจุดเปล่ียนที่
สําคัญ ทรงเปนตนเหตุที่ทําใหไดประติมากรคนสําคัญ   ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี ไวทํางานให
ชาติไทยในระยะตอมาดวย 
 ในพระชนมชีพของพรองคทานเขาไปเกี่ยวของกับงานประติมากรรมทั้งการควบคุม  
การอนุรักษ  การปน  การหลอ  และออกแบบใหประติมากรปนที่มีอยูมากมายหลายคร้ัง   แต
หลักฐานที่ปรากฏจะพบขอจํากัด  จึงขอยกมาแสดงเทาที่มีหลักฐานแนชัดและเปนงานครั้งสําคัญ  
ยกมาเปนขอมูลตารางไดดังนี้ 

                                                 
 28 ดูพระประวิติและภาพฝพระหัตถฉบับที่อางถึงขางตน หนา 49 และดูลายพระหัตถเดิมใน
เอกสารแนบทายหมายเลข 7 
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ตารางงานการออกแบบประติมากรรม 
 
ศักราช พระชันษา/ป ผลงาน เนื้อหา-ที่มา 
2423 
 
 
2442 

17 
 
 
36 

ซอมรูปยักษหนาพระอุโบสถวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม 
 
ทรงออกแบบประติมากรรม พระ
โพธิ สัตว   พระศรีอริยเมตไตร  
และซุมคูหาดานหลังพระอุโบสถ
วัดเบญจมบพิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทรงจําลองแบบพระพุทธรูปแบ
ตาง ๆ ทั่วประเทศ 52 องค  ที่มี
ขนาดใหประมาณเทากัน  มาเปน
พ ระ พุทธ รูปพ ระ ระ เบี ย ง วั ด
เบญจมบพิตร 
 
 

 
 
 
ตามหนังสือทูลเกลาฯถวายณัช
กาลที่ 5 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 
ร.ศ. 118 (พ.ศ. 2442) ความตอน
หนึ่งวา “โดยพระราชประสงคใน
ขาพระพุทธเจากํากับการปนรูป
พ ร ะ เ ม ต ไ ต ร ย โ พ ธิ สั ต ว นั้ น 
ขาพระพุทธเจารับใสเกลาฯ  สนอง
พระ เดชพระ คุณโดยพระราช
ป ร ะ ส ง ค . . . . . . . . . . . เ ว ล า นี้
ขาพระพุทธเจากําลังขียนรูปพระ
โพธิสัตวเกือบเสร็จอยูแลว.....”29 
 
รัชกาลที่ 5 มีพระราชประสงคใช
ระเบียงคดวัดเบญจมบพิตรเปนที่
ประดิษฐานพระพุทธรูป ประดุจ
พิพิธภัณฑ  ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ  ใหสรางใหม เลียนแบบ
พุทธลักษณะที่คัดเลือกมาจากท่ี
ตาง ๆ โดยใหสมเด็จฯเจาฟากรม

                                                 
 29 1. ดู  หมอมราชวงศ โต  จิตรพงศ,พระประวัติ และฝพระหัตถของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ  พิมพสนองพระเดชพระคุณในงานพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุทองสนามหลวงพ.ศ. 2493 หนา 51 
  2. อยางไรก็ดีในปจจุบันนี้พระพุทธรูปที่ประดิษฐานที่ซุมดานหลังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร  
มิใชพระโพธิสัตวแตเปนพระพุทธรูปยืนปางหามญาติแทน 



 104 

 
 
 
 
 
ทรงควบคุมการปนหลอพระพุทธ
ชินราชจําลอง 

พระยานริศรานุวัดติวงศทรงจําลอง
แบบ30  ทรงจัดหาชางฝมือดี ๆ มา
จําลองพระพุทธรูปรวม 52 องค จน
แลวเสร็จดวยดี 
 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหปน
หล อจํ า -ลองพระพุ ทธ ชิน ราช
จําลองขนาดเทาจริง   โดยทําพิธี
ปนหลอจากวัดพระศรีมหาธาตุ
จังหวัดพิษณุโลก โดยสมเด็จฯเจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
ท ร ง เ ดิ นท า ง ไปต ร ว จ จดก า ร
ดํา เนินการด วยพระองค เองที่
จังหวัดพิษณุโลก 

2451 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรงออกแบบสะพานนาคขาม
คลองเล็กๆหนาพระอุโบสถวัด
ราชาธิวาส 
 
 
ทรงออกแบบพระพุทธรูปปาง
ไสยาสน  วัดราชาธิวาส 
 
 
 
 
 
 

ทรงออกแบบเพื่อการสรางศาสน
สถานสําคัญของวัดราชาธิวาสใหม
หมดเชน  พระอุโบสถ  กําแพงแกว 
และสะพานนาคหนาพระอุโบสถ 
 
เดิมมีวัตถุประสงคเพื่อประดิษฐาน
ไวดานหลังพระอุโบสถวัดราชาธิ
วาสที่บูรณะปฏิสังขรณใหม 
พระพุทธรูปปางไสยาสนที่พระองค
ทานทรงออกแบบมีลักษณะเหมือน
จริง  ผสมความสําคัญของมหา
บุรุษซึ่งเปนลักษณะทางอุดมคติ  
ทางพุทธศาสนา  ทาทางไสยาสน

                                                                                                                                            
 30 กรมราชเลขาธิการ   เอกสารแฟมที่ 41 ,สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ   กราบบังคม
ทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว( 7 สิงหาคม ร.ศ. 128 ) 
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2456 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทรงออกแบบแมพระธรณีบีบมวย
ผม  ประดิษฐานอยูเชิงสะพาน
พิภพลีลา   หนาศาลยุ ติธรรม  
สนามหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เ ป น ก า รป ร ะทั บบ ร รทมแบบ
ธรรมชาติ  มีลักษณะกายวิภาค 
และขนาดเทาคนจริง  เปนการ
ประสานกันอยางดีระหวางแบบ
แผนตะวันตกกับตะวันออกและ
เมื่อทรงออกแบบไดแลวเสร็จนั้นได
มอบใหหลวงเทศรจนา(สิน) เปนผู
ปน31 
ปจจุบันอยูในหอประชุมโรงเรียนวัด
ราชาธิวาส 
 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 ทรงมีพระ
ประสงค เพื่ อประโยชน ในการ
แจกจายน้ําแกประชาชน   มีจุด
แจกจายน้ําในรูปอนุสาวรียโดยทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จฯ
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
ทรงออกแบบเปนภาพพระแมธรณี
บีบมวยผมในลักษณะตามคติ
โบราณของไทยอันวิจิตร  สวนสถูป
นั้นพระยาจินดารังสรรค   เปน
ผู อ อ กแบบ เป น ก า รนํ า ค ติ ใ น
วัฒนธรรมน้ําของไทยที่เปนภาพ
สัญญาลักษณที่คนไทยรูจักกันดี

                                                                                                                                            
 31 สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  หมอมเจาพิไลเลขา  ดิศกุล และศาสตราจารยศิลป  
พีระศรี “พิไลเลขา” หนา 69 
 32 คําประทานสัมภาษณของหมอมเจาหญิงดวงจิตร จิตรพงศ และหมอมเจาหญิงกรณิการ  จิตร
พงศ 
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อนุสาวรียหมู  ริมคลองหลอด(คู
เมืองธนบุรีฝงตะวันออกเดิม) 

จากพุทธประวัติตอนมารผจญมา
ใชเขากันดีกับประโยชนใชสอย 
 
ในการออกแบบอนุสาวรีย เพื่ อ
แจกจายน้ําสะอาดแกประชาชนนั้น
ท ร ง อ อ ก แ บ บ อ นุ ส า ว รี ย ห มู
ประดิษฐานบนแทน  ลอมดวยกอน
หินลักษณะคลายเขามอ  ลูกขนาด
ยอม เพื่อถวายแดสมเด็จพระศรีพัช
รินทราบรมราชินีนาถ  พระบรม
ราชชนนีพระพันปหลวงโดยปนและ
หลอในวังทาพระอันเปนวังประทับ
ของพระองคทาน32  รูปหมูเปนป
นักษัตรประจําพระองคพระพันป
หลวง 

2469 63 ทรงออกแบบพระชัยวัฒนประจํา
รัชกาลที่ 7 

 

2471 65 ทรงออกแบบรูปจําหลักใบเสมา
พระอุโบสถวัดปฐมเจดีย  จังหวัด
นครปฐม33 
 
 
 
 
 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระอุโบสถ
เดิมของวัดพระปฐมเจดียที่บูรณะ
มาแตพ.ศ. 2403 ในสมัยรัชกาลที่ 
4 ทรุดโทรมลง  จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จฯเจาฟากรม
พระยาน ริศ รา นุ วั ด ติ ว งศ ท ร ง
ออกแบบพระอุโบสถใหมพรอม
ออกแบบรูปจําหลักบนในเสมาของ
พระอุโบสถ 

                                                 
 33 สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  สาสน
สมเด็จ เลม 3 หนา 48 
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เปนภาพเทวดาทาวจตุโลกบาล
ตามคติความเชื่อในไตรภูมิ  คือ 
ทาวธต รัฐ   ท าววิ รุฬหก   ท าว
วิรูปกษ  และทาวกุเวร เปนภาพ
เทวดารูปรางกํายําประทับนั่งบน
บัลลังก  มีผาทิพยหอยดานหนา
ภายใตซุมเร่ือนแกวและแตละองค
จะมีเคร่ืองหมายประดับแตกตาง
กันไปใชเทคนิคจําหลักบนหินออน  
วัสดุที่ทําใหลวดลายเดนชัดและ
นุมนวล 

2474 68 ทรงออกแบบพระอนุสาวรียพระ
ปฐมบรมราชานุสรณ ติดต้ัง ณ 
เชิงสะพานพระพุทธยอดฟา 

ในวาระเฉลิมฉลอง พระนคร กรุง
รัตนโกสินทรครบ 150 ป ในปพ.ศ. 
2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจ าอยู หั ว รัชกาลที่  7  ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯใหสมเด็จฯเจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
ทรงออกแบบโดยไดทรงทําแบบราง
ข้ึนมาและมอบหมายใหนาย ซี เฟ
โรจี  หรือศาสตราจารยศิลป  พีระ
ศรี  ซึ่งเขามารับราชการในสมัย
รัชกาลที่ 6 เปนผูขยายแบบปน 
หลอ 

2476 70 ทรงออกแบบพระบรมราชานุสาว
รียพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล า เ จ าอยู หั ว  ณ  โ ร ง เ รี ยน
วชิราวุธวิทยาลัย 

พ.ศ. 2470  โรงเรียนวชิราวุธมีมติ
ว า จ ะ ส ร า ง พ ร ะ บ ร ม รู ป
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เ จ า อ ยู หั ว รั ช ก า ล ที่  6  จึ ง ต้ั ง
คณะกรรมการสรางฯ และเฝาทูล
ขอใหสมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
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นริศรานุวัดติวงศทรงพระกรุณา
ชวยออกแบบให  เพื่อปนหลอมา
ประดิษฐานภายในบริเวณโรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัย34 

  
 ผลงานออกแบบประติมากรรมที่สําคัญตามขอมูลตารางตามที่กลาวมาแลวนี้พระองค
ทานยังไดทรงออกแบบประติมากรรมในการสรางพระพุทธรูปอีกหลานแหงเชน ทรงออกแบบพระ
พุทธคันธราษฎร”ปางขอฝน”  ไมมีขอมูลวาสรางปใด แตสรางข้ึนตามคติของชาวสยามประเทศใน
สมัยรัตนโกสินทรที่เชื่อกันวาจะทําใหฝนตกตองตามฤดูกาล  จึงมีการสักการะเมื่อยางเขาฤดูฝน  
สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบพระพุทธรูปแบบใหม เปนแบบมนุษยตาม
ธรรมชาติแตยังรักษาบางสวนของแบบไทยประเพณีด้ังเดิมไว   ถาพิจารณางานการออกแบบ
ประติมากรรมของพระองคทานจะพบวางานโดยสวนใหญตามแนวคิดของพระองคทานมักจะใช
เหตุผล  หลักการ ตามธรรมชาติความเปนจริง  เปนสวนหลัก และยังผสมรักษาความวิจิตรบรรตง  
ความออนหวานนุมนวล และอุดมคติแบบไทยไปพรอมๆกัน 
 
5. งานดานการออกแบบสถาปตยกรรม 
 
 งานดานสถาปตยกรรมนี้เปนงานที่คนทั่วไปรูจักพระนามของพรองคทานในชวงพระชน
มวาร  ความจริงสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศนาจะทรงออกแบบทางสถาปตยกรรม
และทําการกอสรางส่ิงตาง ๆ ไวเปนจํานวนมากแตเนื่องจากพระองคไมคอยแสดงพระองคนับเปน
การยากที่จะรวบรวมผลงานไดครบถวนจึงขอนํามากลาวเฉพาะผลงานฝพระหัตถ 
 การทรงงานดานสถาปตยกรรมของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศเร่ิมทรง
เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรมตั้งแตพ.ศ. 2423 เมื่อมีพระชนมายุเพียง 17 ปแตไดรับพระกรุณา
โปรดเกลาฯใหเปนนายงานควบคุมการซอมแซม หอพระคันธราษฎรและซุมพระเจดียทรงลังกาใน
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเม่ือพ.ศ. 2437 เมื่อทรงมีพระชนมายุ 31 ป ทรงรับโปรดเกลาฯ ให
บัญชาการกอสรางถาวรวัตถุทํานองเมรุ (หอสมุดวชิรญาณเดิม)  จนทรงงานออกแบบ
สถาปตยกรรมวัดเบญจมบพิตรเมื่อพ.ศ. 2442 พระชนมายุ 36 ป และทรงกระทําเร่ือยมาจน พ.ศ. 

                                                 
 34 สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ,สาสน
สมเด็จ เลม 3หนา 48 
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2472 เมื่อพระชนมายุ 66 ป  49 ปของการทรงงานดานสถาปตยกรรม 30 ปของการทรงออกแบบ
สรางสรรคงานสถาปตยกรรมจะพบความหลากหลายของผลงานอยางมากมาย  ที่ตางกันเพราะ
ประโยชนใชสอยสถานภาพ  เทคนิค  รูปแบบของงานสถาปตยกรรม 
 5.1 ประเภทงานสถาปตยกรรมของ สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศแบง
ไดปน 2 กลุม กลาวคือ 
  5.1.1 สถาปตยกรรมถาวร   สรางดวยวัสดุคงทน ถาวร เดนชัด เปนถาวรวตัถทุีย่งั
สงางาม มีประโยชนใชสอยในปจจุบัน เชนพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรพรอมพระระเบียง    พระ
อุโบสถวัดราชาธิวาส กําแพงแกวพรอมสะพานนาค  พระที่นั่งราชฤดี ปจจุบันคือ ศาลาสําราญมุข
อํามาตย และซุมประตู และกําแพงวังทาพระ เปนตน 
  5.1.2 สถาปตยกรรมชั่วคราว  สรางข้ึนเพื่อกิจใดกิจหนึ่งดวยวัสดุที่ร้ือถอนไดเมื่อ
หมดภาระกิจนั้นแลว  ซึ่งไดแกงานพระเมรุมาศ และงานพระเมรุตาง ๆ หลายช้ินเมื่อใครไดเหน็กจ็ะ
ติดอยูในความทรงจําและเปนที่เลาขานกันตอๆมาเชน  พระเมรุมาศสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถ  พระราชชนนีพระพันปหลวง  หรือพระเมรุสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิน
ญาณวโรรส เปนตน 
 5.2 ลักษณะโดยรวมของสถาปตยกรรมกับชวงพระชันษา 
  การออกแบบสถาปตยกรรมฝพระหัตถของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัด
ติวงศ  ถามีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางรูปแบบ  สุนทรียภาพทางการแสดงออกทางศิลปะ  ผลงาน
พัฒนาและกาวหนาข้ึนลวนมาจากความเปล่ียนแปลงไปตามชวงพระชันษา  ประสบการณการทรง
งาน  ทักษะความชํานาญ การที่พระองคมีพระทัยกวางเปดรับความดีงาม  ความทันยุคทันสมัยใน
พระรสนิยมของพระองคทานที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่งดงามนํายุคทันสังคม ปรับตัว
สอดคลองกับเทคโนโลยีอยูเสมอ  การพัฒนาของการออกแบบสถาปตยกรรมแยกตามชวงพระ
ชันษาไดเปน 3 กลุมเพื่อความชัดเจน ดังนี้คือ 
  กลุมที่  1 ชวงพระชันษาวัยหนุมฉกรรจ   มีพระชนมายุระหวาง  17-40 ป 
สถาปตยกรรมในกลุมนี้จะเร่ิมต้ังแต พ.ศ. 2423-2450 เปนชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  งานฝพระหัตถในชวงนี้เกือบทั้งหมดเปนงานสถาปตยกรรมถาวรแบบ
ประเพณีนิยม  เปนสถาปตยกรรมที่มีเคร่ืองบนเปนชอฟา ใบระกา  หางหงส  ยังมีการทรงออกแบบ
ที่มีอิทธิพลที่พัฒนาการสืบตอจากสถาปตยกรรมจารีตโบราณ  แตเปนสถาปตยกรรมไทยแหงยุค
สมัยรัชกาลที่ 5 และงานสถาปตยกรรมเหลานี้มีลักษณะประจําพระองคออกมาดวย  การวางผัง  
การสรางรูปแบบ  โครงสราง  ทรวดทรงสัดสวน  งดงามลงตัวสมประโยชนใชสอย 
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  กลุมที่ 2 ชวงพระชันษาสูงข้ึน  มีพระประสบการณและพระปรีชาแกกลามากข้ึน  
มีพระชนมายุระหวาง 45-60 ป สถาปตยกรรมในกลุมนี้จะเร่ิมต้ังแตพ.ศ. 2451-2468  อันเปนรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  งานสถาปตยกรรมฝพระหัตถในชวงนี้มี
สถาปตยกรรมถาวร 2 ชิ้นที่แสดงรูปแบบพัฒนาการไปจากกลุมแรกอยางส้ินเชิง  เปนงานที่แสดง
พลังของความงามรูปทรงเปนความงดงาม  ความชาญฉลาดในการออกแบบงานที่เหลือเปน
สถาปตยกรรมช่ัวคราว 4 ชิ้น แมพระเมรุมาศและพระเมรุเหลานั้นมีขนาดเล็กกวาโบราณมาก แต
สมสวน  โดดเดนและสงางามโดยการแกปญหาทางการออกแบบของพระองคทาน 
  กลุมที่ 3  ชวงพระชันษาที่เร่ิมเขาสูวัยชรา  ทรงมีลายพระเนตรยาวไกล พระชันษา 
62-66 ป  สถาปตยกรรมในกลุมนี้จะเ ร่ิม ต้ังแต  พ .ศ .  2468-2472  อันเปนชวง รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เศรษฐกิจการเงินขิงประเทศในยุคนี้ที่มีปญหา สงผลกระทบ
ในการสรางงานสถาปตยกรรมดวยสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศตองออกแบบโดย
ลดทอนสวนรายละเอียดทรงนําคอนกรีตเสริมเหล็กมาใช  รูปทรงเรียบงาย  คงที่แข็งแรงตกแตง
นอย เนนเนื้อที่ใชสอย  ทั้งงานสถาปตยกรรมถาวร  และสถาปตยกรรมชั่วคราวมีขนาดเล็กสม
ประโยชน  แตงดงาม  งานตกแตงแมมีไมมากแตส่ือความหมายเปนสัญญาลักษณ 
  ผลงานฝพระหัตถสถาปตยกรรมสวนใหญจะช้ีใหเห็นวาพระองคทานทรงเปนชาง
ของราชสํานักอยางแทจริง  ทรงทํางานเพื่อคนท่ัวไปไมมาก  พระองคทรงงานออกแบบทุกชนิด
อยางมีระบบโดยระบบของชางตะวันตกยุคใหม เชน ใชระบบพิกัดเขาไปใชในการออกแบบ  การ
ทรงงานรวมกับนายชางวิศวกร และนักโบราณคดีชาวตะวันตก  หรือผลจากการไปดูงานที่ปนังและ
สิงคโปรใหอิทธิพลในการนํากระดาษกราฟมาใชในการออกแบบและอิทธิพลอ่ืน ๆ ดวย อันเปน
ระบบที่ทันสมัยนาจะเปนคนไทยทานแรกที่นําวิธีการนี้มาใชเปนพระองคแรก 
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ตารางงานดานสถาปตยกรรม 
 
ศักราช พ ร ะ

ชันษา/
ป 

รัชกาล
ที่ 

ผลงาน สถาปตยแบบ เนื้อหา-ที่มา 

2423 17 5 ซ อ ม ห อ พ ร ะ คั น ธ
ราษฎรและซอมแซม
ซุมพระเจดียทรงลังกา 
ใ น วั ด พ ร ะ ศ รี รั ต น
ศาสดาราม 

ถาวร พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯให
สมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศเปนนาย 
งานซอมแซมหอพระคันธ
ราษฎรและซุมพระเจดีย  
ท ร ง ลั ง ก า ใ น วั ดพ ร ะศ รี  
รัตนศาดาราม 

2437 31 5 บัญชาการกอสรางตึก
ถาวรวัตถุ  หอสมุดวชิ
รญาณเดิม 

ถาวร ทรงไดรับพระกรุณาโปรด
เกล า ให บัญชากา รกา ร
ก อ ส ร า ง ถ า ว ร วั ต ถุ ใ น  
ทํ า น อ ง เ ม รุ โ ด ย  
พระราชทานนามวา  “สัง  
มิก เสนาส ราชวิทยาลัย ”  
ข้ึนในวัดมหาธาตุ(ปจจุบัน  
คือตึกถาวรวัตถุ หอสมุดวชิ
รญาณเ ดิม )   มี อิ ท ธิ พล  
เขมรดูเขมแข็ง   สงางาม  
และมีสวนในแรงบันดาล  
ใจในงานสถาปตยกรรม  
ของพระองคชิ้นตอๆมา 

2442 36 5 วัดบญจมบพิตรดุสิต
วนาราม มี 

ถาวร พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
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-พระอุโบสถจตุมุข 
-พระระเบียงคต 
-พระวิหารคต 
-ศ า ล า ห น า พ ร ะ
อุโบสถ 2 หลัง 
-ซุมประตูและกําแพง
วัด 
-พระที่นังทรงธรรม 

พระก รุณา โป รด เ กล า ฯ
สถาปนาวัดเบญจมบพิตร
ข้ึนทดแทนวัด เก า เ ดิม  2  
วั ด  โ ด ยท ร งพ ร ะก รุณา  
โปรดเกลาฯ  ใหสมเ ด็จฯ  
เจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศทรงออกแบบใหม
ทั้ งหลังและมีพระยาราช
ส ง ค ร า ม ( ก ร )  เ ป น  
ผู ค ว บ คุ ม ก า ร ก อ ส ร า ง  
โดยเนนไปตามพระราช  
ดําริของรัชกาลที่ 5 ที่ 
1.เปนวัดสําหรับพระราชวัง
ดุสิต 
2.เปนพิพิธภัณฑรวบรวม
พ ร ะ พุ ท ธ รู ป โ บ ร า ณ  
สมัยตาง ๆ  
3 .  เ ป น ศู น ย ก ล า ง ท า ง
ศาสนาพระปริยัติธรรม 
4 . เ ป น เ ค ร่ื อ ง แ ส ด ง
แบบอยางของศิลปกรรมอัน
วิ จิ ต ร แบบ ใหม ป ร ะ ณีต
งดงาม เปนศิลปไทยแหงยุค
รัชกาลที่ 5 

2444 38 5 สถานีรถไฟบางกอก
นอย 

ถาวร สถาปตยกรรมชิ้นนี้สูญหาย
ถู ก ทํ า ล า ย ด ว ย ภั ย
สงครามโลกครั้งที่ 2 สวนที่
ถูกร้ือทิ้งในพ.ศ. 2490 
นับเปนงานสาธารณูปโภค
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ชิ้นเดียวของพระองคทาน 
2446-
2461 

40-55 5 ปฏิสังขรณปราสาท
พระเทพบิดร วัดพระ
ศ รี รัตนศาสดาราม  
โดยซ อม เค ร่ือ งบน
ปราสาท ยอดปรางค 

ถาวร พ .ศ .  2 4 4 6  ใ น รั ช สมั น
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ  
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
เกิดเพลิงไหมองคปราสาท
พระเทพบิดร  รัชกาลที่ 5 
ทรงโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จฯ
เจาฟากรมพระยานริศรา  
นุ วั ด ติ ว ง ศ ท ร ง เ ป น  
ผูปฏิสังขรณ โดยเฉพาะชวง
บนขององคปราสาทยอด
ปรางค  โดยพระองคทรง
เ ลือกใช สี ใน โทน สีขาว -
เ ห ลื อ ง -เ ขี ย ว  อั น ทํ า ใ ห  
พร ะป ร า ง ค ดู เ รี ย บ ง า ย
กลมกลืนดี 

2446 40 5 พระที่นั่งราชฤดี(ศาลา
สําราญมุขอํามาตย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถาวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
น ริ ศ ร า นุ วั ด ติ ว ง ศ ไ ด  
ทูลเกลาถวายแบบพระที่นั่ง
ราชฤดีและพระเสาวคน 
ธกุฎีที่เสวย  ณ สวนแงแตง 
พ ร ะ ร า ช วั ง ดุ สิ ต   ซึ่ ง  
พ ร ะ เ จ า อ ยู หั ว ท ร ง พ อ 
พ ร ะ ทั ย  ต อ ม า ไ ด ป รั บ  
พระที่ นั่ ง ร า ชฤ ดี เ พื่ อ ใ ช  
สรงน้ําศักด์ิสิทธิ์ ในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา และ
สรงน้ําพระพุทธในวโรกาส
เดียวกัน  ตอมารัชกาลที่ 6 
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พระเสาวคนกุฎีที่เสวย
ส ว น แ ง แ ต ง   ใ น
พระราชวังดุสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถาวร 

ทรงพระราชทานนามใหม 
ว า  “ศ า ล า สํ า ร า ญ มุ ข
อํามาตย” 
พระ ท่ี นั่ ง ร า ชฤ ดี (ศาลา
สําราญมุขอํามาตย) เปน
ศิ ลป ไทยประ เพ ณีแบบ
แปลกใหม เนนความคิด  
เชิงสรางสรรค  เปนมณฑป
ทีหลังคาไมแหลม  2 ขาง 
ด า น ส กั ด เ ห มื อ น กั น  
ป จ จุ บั น รั ช ก า ล ที่  6  
ทรงโปรดเกลาฯใหยายมา
ต้ังไว ณ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระนคร 
 
สมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศทรงเขียน
แบบ  พระเสาวคนธกุ ฎีที่
เสวยสวนแงแตง พรอมกับ
พระที่นั่งราชฤดี  ซึ่งเปนที่
พอพระทัยมาก  หลังนี้ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯให
สรางไวในพระราชวังดุสิต
เปนศิลปสถาปตยกรรมแบบ
ไ ท ย ที่ มี ข น า ด เ ล็ ก แ ล ะ  
สวนรายละเอียดนอยกวา
พ ร ะ ที่ นั่ ง ร า ช ฤ ดี  
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
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ใ ช ป ร ะ ทั บ พั ก ผ อ น  
พระอริยาบทในยามวาง 
จากพระกรณียกิจ 

2456 45  วัดราชาธิวาสวรวิหาร 
-พระอุโบสถ 
-กําแพงแกว 
-สะพานนาคหนาพระ
อุโบสถ 

ถาวร วัดราชาธิวาสเ ดิมที่  “วัด
สมอราย ”  คู กั บวั ดสมอ
แครงหรือเทวราชกุญชร  
ซึ่ ง เ ป น วั ด เ ก า แ ก  
ปฏิสังขรณมาหลายค ร้ัง  
ใ น รั ช ส มั ย รั ช ก า ล
พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 
วัดนี้เปนวัดปา และวัดแรก 
ที่ ก อ กํ า เ นิ ด คณ ะ ส ง ฆ
ธรรมยุตินิกายที่ เครงครัด
วิ ป ส น า ธุ ร ะ จึ ง ไม สน ใ จ 
สะสมบริษัทศาสนสถาน
ทั่วไปจึงทรุดโทรมจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาให
ปฏิสังขรณใหมโดยให ร้ือ
เ กื อบทั้ ง หมด 35และทรง
โ ป ร ด เ ก ล า ใ ห ส ม เ ด็ จ ฯ  
เจาฟากรมพระยานริศรา  
นุวัดติวงศเปนผูออกแบบ
พระอุโบสถ   กําแพงแกว
แ ล ะ ส ะ พ า น น า ค ห น า  

                                                 
 35 ดูรายละเอียดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว อันวาสมอรายหรือวัดราชาธิวาส 
สหธรรมิกสํานักวัดราชาธิวาส พิมพถวายเปนธรรมบรรณาการ พระราชทานเปนที่ระลึกในงานถวายพระเพลิง
พระศพสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ณ เมรุสนามหลวง วันที่ 22 เมษายน 2499 
หนา 60-61 
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พระอุโบสถและใหนายซีอา
เลกรี(C.ALEGRI) วิศวกร
โ ย ธ า เ ป น ผู ดํ า เ นิ น ก า ร
กอสราง36 
พ ร ะ อุ โ บ ส ถ แ ส ด ง ก า ร
สรางสรรคเปนแบบเฉพาะ
พระองคเองไมเหมือนแบบ
แผนจารีตเดิมคือไมออน
ชอย  ไมมีชอฟา ใบระกา 
ห า ง ห ง ส  ห รื อ หั ว เ ส า  
คันทวยตามแบบโบราณ  
แ ต ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ  
เ รียบงาย  ของโครงสราง
สัดสวน รูปทรง  การตกแตง
ไปพรอมกัน  และเนนมิ ติ 
และระนาบทั้งดานสกัดและ
ดานขาง  มีอิทธิพลศิลปะ
เขมรปน 

2453 47 6 ทรงออกแบบประตูวัง
ทาพระ เชิงเทินและ
กําแพงวัง 

ถาวร เมื่ อสมเ ด็จฯ เจ าฟ ากรม  
พระยานริศรานุวัดติวงศ
เสด็จมาประทับ ณ วังทา
พระ  กําแพงและประตูวัง
ทาพระทรุดโทรมลงไป มาก  
จึ ง ท ร ง อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
สรางใหมแตยังทรงสราง
กําแพงวังที่มีใบเสมาอยาง
วั ง เ จ า ฟ า แ ล ะ เ ชิ ง เ ทิ น

                                                                                                                                            
 36 ก.จ.ช. เอกสาร ร.5 ศ. 6/37 “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ถึง
กรมขุนสมมตอมรพันธุ (24 กรกฎาคม ร.ศ. 127) 
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เหมือนเดิม  โดยใชเทคนิค
ทางสถาปตยกรรมแบบใหม
มาใชในการกอสราง  คือ 
การ ใช เ ทคนิ คคอนก รีต 
เสริมเหล็ก 

2464 58 6 พระเมรูมาศสมเด็จ
พระศรีพัชริทราบรม
ราชินีนาถ พระบรมรา
ชนนี พระพันปหลวง 
 
 
 
 
 
พระเมรุมาศสมเด็จ
พระมหาสมณเจากรม
พระยาวชิรญาณวโร
รส 
 
 
 
 
พระเมรุสมเด็จพระ
อนุชาธิราชเจา  เจา
ฟ า ก ร ม ห ล ว ง
พิษณุโลกประชานารถ 
 
 
 

ชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
ชั่วคราว 

สมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
น ริ ศ ร า นุ วั ด ติ ว ง ศ ท ร ง
ออกแบบสถาปตยกรรม
แบบชั่วคราวเปนคร้ังแรก 
เ ป น เม รุท ร งปราสาท  3  
ย อด  มี ย อ ด เ ป น พ ร ห ม 
พักตร  บนเ รือนพระ เม รุ
จตุรมุข 
 
สืบเนื่องจากเปนพระเมรุ
พระสงฆ  สมเด็จฯเจาฟา
ก รมพระยาน ริศ รานุ วั ด  
ติวงศจึงทรงออกแบบพระ
เม รุแบบเ รียบง าย   สงบ 
ลักษณะเปนทรงมณฑป
ยอดเจดียยอมุมสิบสอง 
 
สมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
น ริ ศ ร า นุ วั ด ติ ว ง ศ ท ร ง
ออกแบบเปนพระเมรุทรง
มณฑปยอดไทยผสมพมา
และเขมรอันเปนลักษณะที่
พระองคทานชอบพระทัย
และทรงโปนดปรานเปน
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 พิเศษ เชนที่พระองคทาน
เคยกลาวไววา “เพรความ
จริงไทย  ลาว  เขมร  พมา 
กระบวนอาคิเต็กเปนแบบ
อั น ห นึ่ ง อั น เ ดี ย ว กั น  
ข า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ า เ ค ย 
ตัดสินใจวาใครเช่ียวชาญ
กวาใคร   เห็นดวยเกลาฯ  
วา พมาที่ 1 ไทยที่ 2 เขมร  
ที่ 3 ลาวที่ 4 ...” 

2468 62 7 พ ร ะ เ ม รุ ม า ศ
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ชั่วคราว กอนพระบาทสมเด็จพระ
ม ง กุ ฎ เ ก ล า เ จ า อ ยู หั ว  
จะเสด็จสวรรคต  ไดมีพระ
บรมราชโองการในวันที่จะ
ให จั ดงานตพระบรมศพ  
ของพระองคไวในทํานอง
พินัยกรรม 17 ขอ โดยสรุป
ใจความ ได ว า  ทรง เน น 
ความประหยัด รวบรัด ตัว
เม รุ ใหป ลูกตรง ตึกถาวร 
วั ต ถุ แ ล ะ ใ ห ถ า ว ร วั ต ถุ  
เป นพ ลับพลาทรงธร รม  
โปรดใหงดโปรยโยงและ
ขอใหบรรจุพระอังคารใต
ฐานพระรวงโรจนฤทธิ์  ที่
พระปฐมเจดีย 
สมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
น ริ ศ ร า นุ วั ด ติ ว ง ศ ท ร ง
ออกแบบเปนพระเมรุมาศ
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ท ร ง บุ ษ บ ก ย อ ด น ภ ศ ล  
รู ป ท ร ง เ ค ร่ื อ ง ป ร ะ ดั บ  
งดงามประหนึ่ งจะทําไว
ถาวร กลาวกันวาพระองค
ทานทรงครํ่าเครงพิถีพิถัน 
ในการออกแบบเขียนแก
แบบพระ เม รุมาศนี้ เ ป น
พิ เศษทรงทําอยางถวาย 
ชีวิตทีเดียว  ดวยเหตุนี้จึง
เ ป น ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ช้ิ น  
เยี่ยมงดงามเปนที่ สุดกวา
พระเมรุอ่ืน 

2470 64 7 พระอุโบสถวัดศรีมหา
ราชา  ชลบุรี 

ถาวร สมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
น ริ ศ ร า นุ วั ด ติ ว ง ศ ท ร ง
อ อ ก แ บ บ ป ร ะ ท า น แ ก
คุณหญิงสงวน   สุ ร ศัก ด์ิ
มนตรี (เจิม แสงชูโต)  เปน
สถาปตยกรรมแบบเรียบ
งาย  ไมมีชอฟา  ใบระกา  
ห า ง ห ง ส   ไ ม มี แ ม แ ต
ลวดลายตกแตงหนาบันคัน
ทวย  ปจจุบันเนื่องจากเปน
สถาปตยกรรมไม  ผุพังและ
ถูก ร้ือไปหมดแลว  ต้ั งแต 
พ.ศ. 2518 

2471 
 
 
 

65 
 
 
 

7 
 
 
 

พระอุ โบสถวัดพระ
ปฐมเจดีย   จังหวัด
นครปฐม 
 

ถาวร 
 
 
 

เปนพระอุโบสถขนาดเล็ก
หลังคาเปนแบบสมัยใหม
เ รี ย บ ง า ย ไ ม มี  ช อ ฟ า 
ใบระกา หางหงส  มีหลังคา
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2472 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเมรุสมเด็จพระ
ป ตุจฉาเจา  สุ ขุมาล
มารศรี  พระอัครราช
เทวี 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเมรุสมเด็จพระ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั่วคราว 

ชั้นเดียว ชายคาปกนกกวาง
ใหญมากจึงเพิ่มมุขประเจิด
หน า ห ลั ง ด า น สกั ด เ ป น  
มุขทึบ  และรับกับเสาใน 
ผนังเหนือใตพอดี 
การวางผังพื้นนพระอุโบสถ
เป น ส่ี เ ห ล่ี ยม ผืนผ า ว า ง  
ตามแนวแกน เ หนื อ -ใ ต  
มีประตูทางเขาทิศ เหนือ  
3 ประตู  ดานใต 2 ประตู 
และทางดานทิศตะวันออก
อีก 1 ประตู  ดานทิศใตวาง
พระพุทธรูปปฏิมาประธาน
ทํา ซุ ม โค ง เข ากับซุ ม โค ง  
ของพระประธาน 
 
สมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
น ริ ศ ร า นุ วั ด ติ ว ง ศ ท ร ง
ออกแบบพระเมรุทรงยอด
มณฑปสมัยใหม  เรียกวา
ยอดมณฑปแปลงยอดเปน
บุษบกสวบปลายชั้น  เคร่ือง
ยอด  5  ชั้ น   สัมพันธ กั บ  
บั ว ก ลุ ม แ ล ะ ป ลี ย อ ด  
ยอดแหลมเพรียวยอดสุด
เ ป น ฉั ต ร เ บ ญ จ ม ป ฎ ล
เศวตฉัตร 
 
สมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
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ปตุลาบรมพงศาภิมุข  
เจาฟาภาณุรังษีสวาง
วงศ  กรมพระยาภานุ
พันธุวงศวงวรเดช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเมรุสมเด็จพระพี่
ย า เ ธ อ เ จ า ฟ า ก รม
หลวงสงขลานครินทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั่วคราว 

น ริ ศ ร า นุ วั ด ติ ว ง ศ ท ร ง
อ อ ก แ บ บ พ ร ะ เ ม รุ เ ป น 
อาคารทรงมณฑปเปนงาน
สมั ย ใ ห ม เ ป น ส่ี เ ห ล่ี ย ม  
ยอมุมมีลักษณะแข็งแนน
เ รียบง าย  มี อิทธิพลของ  
ง า น ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม  
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก  
หลังคายอดรวมเปนทรง
มงกุฏ มีมุข 4 ดาน มีคําวา
มุ ข  หมายถึ งนํ าหน า อัน
ห ม า ย ถึ ง พ ร ะ อิ ส ริ ย ย ศ 
พิเศษของสมเด็จพระราช
ปตุลา  เพราะขณะนั้นทรง
อาวุโสกวาเจานายอ่ืนใน
พ ร ะ ร า ช ว ง ศ   หน า บั น
ต ก แ ต ง เ ป น ล า ย ด ว ง  
อาทิตยซึ่งหมายถึง “ภาณุ
รั ง ษี ”  พ ร ะ อ า ทิ ต ย  
เปลงแสงสวาง 
 
สมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
น ริ ศ ร า นุ วั ด ติ ว ง ศ ท ร ง
ดั ด แ ป ล ง จ า ก พ ร ะ เ ม รุ 
สม เ ด็ จ พ ร ะ ป ตุ ล า บ ร ม
พงศาภิมุขฯ สืบเนื่องจาก 
ใ น ป นี้ มี ก า ร อ อ ก แ บ บ  
พระเมรุซอนกันหลายงาน
และทรงพระชราภาพ 
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ทรงตัดสวนชารากากบาศ
และสวนที่เปนสะพานนาค
ออกทําใหองคเมรุวางอยู
ฐานเต้ียๆ ถอดมุขประเจิด
เหนือมุขเด็ดทุกดานออก
เหลือหลังคามุขธรรมดาโดย
กล า ย เ ป น ซุ ม บั น แ ถ ล ง  
ของช้ันเคร่ืองยอด 
ที่เปนพิเศษคือสมเด็จฯเจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัด  
ติ ว ง ศ ท ร ง ค ว บ คุ ม ง า น  
พระเมรุองคนี้อยางใกลชิด 
และทรงเปนผูชักฉัตรยอด
พระเมรุดวยพระองคเอง 

 
 ในบรรดางานสถาปตยกรรมของพระองคทานทั้งหมดนั้น  ควรจัดไดวา พระอุโบสถวัด
เบญจมบพิตร เปนงานสถาปตยกรรมชิ้นเอกชิ้นเยี่ยมทไดรับการยอมรับกันมาจนถึงปจจุบัน  เปนที่
ดึงดูดตาชาวไทยและชาวตางชาติมากที่สุด 
 
6. งานดานประณีตศิลป 
 
 งานประเภทนี้เปนงานที่ สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงงานมากที่สุด  
มีมากมายหลายแบบ  เปนทั้งงานนิเทศศิลป(GRAPHIC ART)  และงานประยุกตศิลป(APPLIED 
ART)   มีทั้งงานสวนพระองค  งานทูลเกลาฯ  ถวายสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและงานราชการ  ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก  อันจําแนกไดเปนประเภทใหญ กลาวคือการ
ออกแบบตราพระราชลัญจกรประจําคร่ังประจําชาด  รวมทั้งตราบางชนิด    
 งานออกแบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณและเหรียญที่ระลึกตาง ๆ  
 งานออกแบบธงชนิดตาง ๆและเคร่ืองแตงกายทหาร 
 ทรงออกแบบปกหนังสือ และเขียนภาพประกอบเร่ือง 
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 ทรงออกแบบภาพลวดลายบนตาลปตรหรือลายพัดรอง 
 ทรงออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับตกแตงอาคารศาสนสถาน 
 ทรงออกแบบตัวอักษร  ตัวอักษรประกอบภาพ  ภาพบนที่ตาง ๆ 
 ทรงออกแบบฉากเคร่ืองตกแตงเวที และแตงหนาละคร 
 ซึ่งรายละเอียดของงานประณีตศิลปประเภทตาง ๆ ดังกลาว  จะกลาวโดยละเอียดทีละ
ประเภทในบทถัดไป 
 สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงใชพระทักษะที่ปรีชาสามารถทางดาน
จิตรกรรมมาสงเสริมงานทางดานการออกแบบประณีตศิลป  ถาจะพิจารณาถึงงานศิลปะของ
พระองคทาน  ทั้งดานรูปแบบ ประเภทแหงศิลปะ และการแสดงออกแหงศิลปะจะเห็นวามีปริมาณ
มาก และลวนแตทรงคุณภาพสูง  งดงามลํ้าเลิศวิจิตร  มีความประณีตละเอียดลออ  ยากจะหางาน
ของศิลปนใดเทียบได  กลายเปนแบบอยางที่สําคัญตอวงการวิจิตรศิลปและประยุกตศิลปรุนตอๆ 
มา 
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 จิตรกรรมฝพระหัตถสมเด็จฯ ชื่อ “โพนชาง” ทรงเขียนข้ึนขณะมีพระชนมายุได 24 
พรรษา  เปนภาพเขียนชนะเลิศรางวัลที1่  ภาพพระราชพงศาวดารแผนดินพระเจาทายสระ  ตอน
ชางทรงพระมหาอุปราชา เทคนิคสีฝุน ขนาด 36.5 x 59.5 ซ.ม.  ในการประกวดภาพจิตรกรรม
ประดับงานพระศพสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาพาหุรัตมณีมัย  สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟา
เพ็ชรุตนธาํรง  สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาศิริราชกกุธภัณฑ และพระอัครชายาเธอพระองคเจา
เสาวภาคนารีรัตน  ณ พระเมรุทองสนามหลวง พ.ศ.2530 ปจจุบันภาพฝพระหัตถนี้อยูที่พระที่นัง่ว
โรภาษพิมาน  พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 
 
 

 
 

 จิตรกรรมช่ือ “พระอาทิตยชกัรถ” พ.ศ. 2460  พระทีน่ัง่บรมพิมาน เทคนิคสีปูนเปยก 
ขนาด 270x420 ซ.ม.  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบ  นายคารโล ริโกลี  
ขยายลงสี 
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พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม  รูปดานหนา 
สถาปตยกรรมฝพระหัตถ  ที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดของสมเด็จฯ 

 
 

 
 

แบบรางลายเสนฝพระหัตถพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวรวหิาร 
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แบบรางลายเสนฝพระหัตถพระเมรุ 
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พ.ศ. 2464 

 
 

 
 

พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั พ.ศ. 2468  
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บทที่ 4 
 

ประณีตศลิปกรรม : พระราชลัญจกรและดวงตราตางๆ 
ฝพระหัตถสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

 
 พระราชลัญจกร  และตราประจําตัวประจําตําแหนง  ใชประทับเปนเคร่ืองหมายประจํา
พระองค  ประจําตัวและประจําตําแหนง  โดยเฉพาะพระราชลัญจกร  คือ  พระตราสําหรับใช
ประทับของพระเจาแผนดิน  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงตรัสอธิบายวา  “...
แตกอนไมไดใชเซ็นช่ือเพราะฉะนั้น  พระเจาแผนดินกับทั้งบรรดาคนสามัญซึ่งจะมีธุระในการ
หนังสือ  ก็ทําตราข้ึนใชประจําตัว  เวนแตลางคนลางตําแหนง  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โปรดปราน  จึงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชลัญจกรไปใชเปนตราประจําตัว  นับกันเปน
เกียรติยศใหญยิ่ง  ไมมีไดอยางนั้นกันกี่คนนัก  ตัวอยางเชนพระเจาบรมวงศเธอ  กรมหลวงวงศาธิ
ราชสนิท  ไดรับพระราชทานพระราชลัญจกรนารายณเกษียรสมุทรไปใช”  ตามที่พรรณนามานี ้ พอ
ใหเห็นเปนอยางวาตราสําคัญเพียงไร1 
 
ประวัติความเปนมาของดวงตราสยาม 
 
 ส่ิงที่เปนเคร่ืองแสดงประวัติความเปนมาของดวงตรา  ที่เกี่ยวของกับสยามประเทศ  
กลาวคือ  ในพงศาวดารจีนราชวงศหงวนฉบับหลวง  บันทึกเร่ืองตราท่ีจักรพรรด์ิจีนที่พระราชทาน
ใหอาณาจักรสยามในยุคสุโขทัย  “พ.ศ.1842  ชาวสยาม  มลายู  ละโว  ตางนําของพื้นเมืองมา

                                                  
 1 เร่ืองพระราชลัญจกร  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ตรัส
อธิบายศาสตราจารย  พระยาอนุมานราชธน  บันทึกตอไปจะจดยอวา  “บันทึกพระราชลัญจกรลางองค”  เม่ือ 
พ.ศ.2431  มีประกาศกระแสพระบรมราชโองการใหเสนาบดีเจากระทรวง  ลงชื่อในทายทองตราท่ีจะมีไปยังหัว
เมือง ดําเนินพระบรมราชโองการ  เพื่อเปนหลักฐานม่ันคงขึ้น  แตกอนในทองตรามีแตชื่อเสนาบดีอยูขางตนและ
ประทับตราอยูขางทาย  ไมมีเซ็นชื่อ 
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ถวายเปนเคร่ืองบรรณาการ  จักรพรรด์ิพระราชทานตราฮูใหแกรัชทายาทประเทศสยาม2  ตราฮูใน
สมัยราชวงศหงวนเปนเหรียญตรารูปส่ีเหล่ียมผืนผาแกะสลักเปนรูปหัวเสือ  ใชพระราชทานแก
ขาราชการชั้นผูใหญฝายการทหาร  และพลเรือนตลอดจนฑูตานุฑูต3 
 พงศาวดารราชวงศเหม็ง  บันทึกเกี่ยวกับดวงตราและความสัมพันธกับสยามในสมัย
กรุงศรีอยุธยา  ในบันทึกพงศาวดารฉบับดังกลาวนี้  บันทึกไววา  “...พ.ศ.1920  เจาสูฉินอิง  ไดรับ
คําส่ังพระราชบิดาไดเดินทางมาถวายเคร่ืองราชบรรณาการ  จักรพรรด์ิคงพอพระทัยทรงมีรับส่ังให  
หวังเหิง(เฮงทั้ง)  อํามาตยผูใหญในกระทรวงพิธีการ  อัญเชิญพระบรมราชโองการและดวงตราไป
ให  ดวงตรานั้นจารึกวา  ดวงตราของกษัตริยประเทศเสียนหลอ...”4  พระมหากษัตริยอยุธยาสมัย
นั้นคือ  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่  1  (พงั่ว)  ครองราชยแผนดินกรุงศรีอยุธยาระหวางพ.ศ.1913-
1931  และในพ.ศ.1941(ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระรามราชา  ทรงครองราชยระหวางพ.ศ.
1938-1952)  ราชฑูตสยามถวายเคร่ืองราชบรรณาการ  จักรพรรด์ิประทานดวงตราเงินกะไหลทอง
ที่จับเปนรูปอูฐ5  ตราท่ีประทับและมีที่จับเปนรูปอูฐนี้เรียกวา  “ตราโลโต”  ตรานี้พระมหากษัตริย
ไทยไดรับพระราชทานสืบมา  จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  4  ของ
ราชวงศจักรีแหงกรุงรัตนโกสินทรใชสําหรับประทับตราพระราชสาสน  ตราโลโตเปนตราหยกที่ยอด
เปนรูปอูฐหมอบ  ดวงตราแกะเปนตัวอักษรจีน  4  ตัว  อานวา  เสียม  โล  กก  อ อง  จีนถือวา
ประเทศที่สงเคร่ืองราชบรรณาการไปถวายจักรพรรด์ิจีน  อยางที่ไทยเรียกวา  “จิ้มกอง”  นั้น  เปน
การกระทําของประเทศเมืองข้ึน  แตสยามประเทศไมไดถือตามนั้น  ถือการสงเครื่องราช
บรรณาการ  รวมถึงการใชการประทับตราที่จีนมอบใหเปนการแลกเปล่ียนทางการฑูต  การเจริญ
สัมพันธไมตรีในการติดตอคาขาย  จนรัชกาลที่  4  แหงกรุงรัตนโกสินทรพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว  ทรงโปรดใหเลิกประเพณีนี้เสีย6 

                                                  
 2 คณะกรรมการสืบคนประวัติศาสตรไทยเก่ียวกับจีน  ในเอกสารภาษาจีน  สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี,ความสัมพันธทางการฑูตระหวางไทย-จีน  พ.ศ.1825-2394  (แปลจากเอกสารทางราชการจีน) 
กรุงเทพฯ,โรงพิมพสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,2523  หนา  4 
 3 เอกสารเลมเดิม  เชิงอรรถที่  4  
 4 เอกสารเลมเดิม  หนา  9   
 5 เอกสารเลมเดิม  หนา  12 
 6 กรมศิลปากร  ตราประจําจังหวัด  กรุงเทพฯ บริษัท เอ.พี กราฟฟค ดิไซนและการพิมพ  จํากัด  
พ.ศ.2542  หนา  15 
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 ตนรากของตรา  เห็นวาอยางเสนชาดนั้นมาทางตะวันออก  ถาจะวากันไปก็เปนมาแต
จีน  จึงใชแตตราเปลาเพราะจีนเขาไมเซ็นชื่อ  สวนตราคร่ังนั้นมาทางตะวันตก  มีอินเดียเปนตน  
จึงมีคําวา ”มุทรา”  แปลวา  “แหวนตรา”  อินเดียใชตราและเซ็นชื่อดวยหรือไม  ไมทราบ  แต
ประเทศทางตะวันตกเห็นเซ็นช่ือและประทับตราคร่ังดวย 
 ในสยามประเทศตราเร่ิมสรางข้ึนเมื่อใดไมทราบหลักฐานไมปรากฏชัด  แตถาศึกษา
จากเงินพดดวงทําใหเชื่อกันวา  มีการใชตรากันมาแลวแตสมัยสุโขทัย  ตราบนเงินพดดวงมีอยู  2  
ตรา  ตราหนึ่งเปนรูปจักรถือเปนตรายืน  อีกตราหน่ึงเปนรูปแตกตางกันออกไป  เชนรูปชาง  กินรี  
ราชวัตร  กระตาย  ดอกบัว  พุมดอกไม  พุมขาวบิณฑ  ครุฑ  สังข  และตรี  รูปเหลานี้ลวนเปนรูป
สัญลักษณที่ลวนมาจากความเชี่อในศาสนาฮินดูของพราหมณ  ซึ่งเปนลัทธิความเช่ือของชนชั้นสูง
ของไทยโบราณ  และพราหมณพวกนี้ลวนมีบทบาทสูงตอพระราชพิธีในสํานักของไทยทุกยุคทุก
สมัย 
 ที่เปนหลักฐานวาไทยมีการใชตราประทับมาแลวต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  กลาวคือ  
ในกฏหมายอยุธยาที่เรียกวาพระธรรมนูญ  ตราข้ึนเมื่อมหาศักราช  1555  ตรงกับพ.ศ.2186  รัช
สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง  ไดกําหนดตราประจําตําแหนงตางๆ  ข้ึน  เชน  สมุหนายก  คือ
ตราพระราชสีห  สมุหกลาโหม  คือ  ตราพระคชสีห  จตุสดมภทั้ง  4  พระยาโกษาธิบดี  คือ  ตราบัว
แกว  พระยายมราช  ถือตราพระยมข่ีสิงห  พระยาธรรมาธิบดี  ถือตราเทพยดาข่ีพระนนทกิาร  และ
พระยาพลเทพ  ถือตราพิทยาธรถือดอกจงกลนี  รวมทั้งตรารองลงมาระดับขุน 
 บันทึกของชาวตะวันตกที่เขามาในกรุงศรีอยุธยา  คร้ังในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ
มหาราช  มีหลายฉบับเลาถึงการจารึกพระราชสาสน  พระราชสาสนภาษาไทยจะจารึกบนแผน
ทองคํา  สวนฉบับแปลจะเขียนลงบนกระดาษและประทับตราพระราชลัญจกร  และตราประจํา
ตําแหนงเสนาบดี  โดยตองมีโหรหาฤกษการประทับตราพระราชลัญจกรและอัญเชิญพระราช
สาสนเขาผนึก  แลวจัดใหมีขบวนเชิญพระราชสาสนดวย  มองซิเออร  เดอ  ลาลูแบร  ราชฑูต
ฝร่ังเศสไดบันทึกไววา  “องคพระมหากษัตริยก็ทรงมีพระราชลัญจกรสําหรับพระองค  ซึ่งมิได
มอบหมายผูใดรักษาไวเลย  และทรงใชพระราชลัญจกรนั้นในพระราชหัตถเลขากับศุภสารอ่ืนๆ  ที่
มีพระบรมราชโองการพระราชทานไป”7  หรือในจดหมายของบาทหลวงกีย  ตาชารด  ชาวฝร่ังเศส
ไดลงหนังสือรับรองสิทธิพวกนิกายเยซูอิตในการสรางโบสถและส่ิงปลูกสรางในราชธานีไทย  กอน
ขอความโดยพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  หนังสือรับรองสิทธินี้

                                                  
 7 มร.เดอ  ลาลูแบร  จดหมายเหตุลาลูแบร  แปลโดยสันต    ท.โกมลบุตร  พระนคร  กาวหนา  
2510  หนา  424 
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ประทับตราพระราชลัญจกรที่ตรงตน  และตรงกลางของหนังสือนี้มีขอความอยูดวยกัน  25  
บรรทัด  เขียนลงบนกระดาษญ่ีปุน8  มีตราลัญจกรนาจะเปนตราครุฑพาห  เพราะเปนรูปนารายณ
ทรงครุฑอยูตอนบน  ตรานี้นาจะเปนพระราชลัญจกรประจําพระองคของสมเด็จพระนารายณ
มหาราช  จากหลักฐานดังกลาวพอสรุปไดวาในสมัยอยุธยามีตราใชกันแลว  ทั้งตราพระราช
ลัญจกร  ตราประจําแผนดินของพระมหากษัตริย  ตราประจําตัวและตราประจําตําแหนงสําหรับขุน
นาง  และมีพระราชประเพณีหรือพิธีกรรมเกี่ยวกับการใชตรา  เพราะคนไทยทุกคนถือวาตรา
สัญลักษณตางๆ  เหลานี้เปนของสูง 
 ในสมัยธนบุรีมีการใชตราประทับพระราชสาสนเชน ประมวลไดจากรางพระราชสาสน
คําหับ9ถึงจักรพรรดิ์จีนและหมายรับส่ังกรุงธนบุรีมีพระราชลัญจกรเปนสัญญาเทพเจาทั้งสาม
กลาวคือ  พระราชโองการ  หมายถึง  พระอิศวร  พระครุฑพาห  หมายถึง  พระนารายณ  และพระ
ไอยราพต  หมายถึง  พระอินทร  และมีตรามังกรหก  ตราโลโต  ไมมีหลักฐานวาตราสองประเภทนี้
หนาตาเปนเชนไร  และยังมีหลักฐานการใชตรา  และการอัญเชิญตราที่วาเปนของสูง  เชน  ใน
หมายรับส่ังใหพนักงานเชิญพระราชโองการออกไปพระราชทานมอบเมืองใหเจานครเปนเจา
นครศรีธรรมราช  ยังกลาวถึงพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฎเขากลองใสถุง  ประทับตราประจํา
ข้ีผ้ึงปากถุง  การอัญเชิญลงเรือพระที่นั่ง  แหและประโคมไปตลอดเสนทางจนแหพระราชโองการ  
และตราพระครุฑพาหกับถึงกรุง10 
 พระราชลัญจกร  และตราตางๆ  อันถือเปนเกียรติยศแหงแผนดินไดรับการฟนฟูสราง
เสริมกันตอมา  มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบการใชพระราชลัญจกรและตราตางๆ  รูปแบบ
ของตราจึงมีการพัฒนาตามลําดับ  ต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  และเมื่อ
ยางเขาสูรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  การใชตราพระราชลัญจกรตางๆ  ตรา
ประจําตัวและตราประจําตําแหนง  เร่ิมใชกันอยางแพรหลายข้ึน  และเจานายนายชางที่เปนชาง
ชวงยุคกลางสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวองคสําคัญ  และนับเปนนายชางใหญ
คูพระราชหฤทัยรัชกาลที่  5  คือ  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
ที่มีพระบรมราชโองการสั่งใหทรงออกแบบตราเหลานี้มาจนถึงสมัยรัชกาลที่  6  พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  และตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่  7 

                                                  
 8 กรมศิลปากร  จดหมายเหตุการเดินทางคร้ังที่  2  ของบาทหลวงตาชารด  ค.ศ.1687-1688  แปล
โดยสันต   ท.โกมลบุตร  กรุงเทพฯ  กรมศิลปากร  2519  หนา  189 
 9 พระราชสาสนที่สงไปพรอมกับพระราชสาสนสุพรรณบัฎ  เขียนบนกระดาษขอความเหมือนกัน  
แตเพิ่มบัญชีส่ิงของส่ิงที่สงไปบรรณาการ 
 10 กรมศิลปากร  ตราประจําจังหวัด  เลมเดิม  หนา  17 
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 งานออกแบบตราเหลานี้ดูเสมือน  เปนงานฝพระหัตถที่ทรงพอพระทัยปฏิบัติเปนอัน
มาก  พระราชลัญจกรและตราเหลานี้  เปนตนวา  พระราชลัญจกรมหาโองการ  พระราชลัญจกร
ครุฑพาห  พระราชลัญจกรวชิราวุธ  พระราชลัญจกรหงสพิมาน  และตรามหาเทพทรงพระนนทกิาร  
เปนตน  และพระองคทานทรงมีความรอบรูเร่ืองตราเปนอยางดี  เพราะเร่ืองตราเหลานี้ศึกษาได
จากหนังสือสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานวัดติวงศ  ทรงบันทึกเร่ืองประทานเร่ืองความรูตางๆ  
ประทานศาสตราจารย  พระยาอนุมานราชธน  เลม  3  และหนังสือเร่ืองพระราชลัญจกรและตรา
ประจําตัวประจําตําแหนง  ของศาสตราจารย  พระยาอนุมานราชธน  งานฝพระหัตถที่ทรง
ออกแบบสรางสรรคเขียนตรา  รูปพระราชลัญจกรและตราตางๆ  ตามพระบรมราชโองการเปนอัน
มาก  พอแบงประเภทงานฝพระหัตถประเภทตางๆ  ของพระองคทานไดดังนี้ 
 1. พระราชลัญจกร 
 2. ดวงตราขุนนาง  และตราสวนราชการ 
 3. ตราบุคคล  และตราประจําตระกูล 
 
 1. ตราพระราชลัญจกร  ฝพระหัตถสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
  พระราชลัญจกร  คือ  ตราสําหรับใชประทับของพระเจาแผนดินไดมีใชมาต้ังแต
สมัยอยุธยา  แตไมพบหลักฐาน  พบเพียงเคร่ืองหมายประจํารัชกาลปรากฏในเงินพดดวง  จะเห็น
ตราประทับรูปจักร  สังข  และตรี  ซึ่งลวนเปนอาวุธพระนารายณทั้งส้ิน  ตราพระราชลัญจกร
สําหรับพระเจาแผนดินที่เปนของเกา  และทรงใชในราชการตางๆ  จนถึงสมัยรัชกาลที่  5  มีองค
สําคัญคือ พระราชลัญจกรมหาโองการ  พระราชลัญจกรพระครุฑพาห  พระราชลัญจกรหงสพิมาน  
พระราชลัญจกรไอยราพต 
  พระราชลัญจกรทั้ง  4  องคนี้  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรง
สันนิษฐานวา  “หมายเอาองคเทวราช  เดิมจะไมกลาทําองคเทวรูปทําแตเคร่ืองหมาย  คือ  “มหา
โองการ”  หมายองคพระอิศวร  เอาตาท่ีสามของพระองคซึ่งอยูกลางหนาผากใชเปนเคร่ืองหมาย  
“พระครุฑพาห”  ตามช่ือควรมีแตรูปครุฑเปลา  ที่มีทํารูปพระนารายณดวยนั้น  เห็นจําทําชั้นหลังที่
คลายความนับถือแลว  “หงสพิมาน”  คงหมายพระพรหมใชรูปหงสพาหนะ  และ  “ไอยราพต”  ก็
ควรมีแตชางไอยราพต  ที่มีรูปพระอินทรดวยอยางเดียวกับครุฑพาห11  การใชตราพระราชลัญจกร
แบบเกามีการกําหนดแบงเปน  3  ประเภท  ใชตกทอดกันมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร  คือ   

                                                  
 11 ลายพระหัตถสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ลงวันที่  2  
มีนาคม  ร.ศ.129 (พ.ศ.2453)  กราบบังคมทูลเร่ืองพระราชลัญจกร 
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  1.1 พระราชลัญจกรประจําแผนดิน  หรือเรียกกันทั่วไปวา  ตราแผนดิน  หมายถึง
ตราประจําชาดดวงที่สําหรับประทับกํากับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย  หรือกํากับนามผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค  ซึ่งลงนามแทนในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
  1.2 พระราชลัญจกรประจําพระองค  หมายถึงตราประจําชาดที่ใชประทับกํากับ
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยในตนเอกสารสําคัญสวนพระองคที่ไมเกี่ยวดวยราชการแผนดิน 
  1.3 พระราชลัญจกรสําหรับแผนดิน  หมายถึงตราประจําชาดตางๆ  ที่ใชประทับ
กํากับเอกสารสําคัญที่ออกในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย  แตไมใชประทับกํากับพระ
ปรมาภิไธย 
  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงมีพระราชดําริปรับปรุง
เปล่ียนแปลง  และสรางตราพระราชลัญจกรทั้ง  3  ประเภทนี้ข้ึนใหมหลายองค  และนายชาง
ออกแบบที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไววางพระราชหฤทัยคือ  สมเด็จฯ เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ  เพราะพระองคทานเปนผูมีทักษะความรู  ความสามารถ  ทางการ
ออกแบบประณีตศิลปไมยิ่งหยอนไปกวางานออกแบบดานสถาปตยกรรม  ที่ทรงมีชื่อเสียงเกียรติ
คุณ  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการมาโดย
ตลอดชวงยุคหลังสมัยรัชกาลที่  5  ทรงสรางสรรคการออกแบบตราตางๆ  มาตลอดรัชกาล  และ
ทรงกระทําตอเนื่องมาถึง  2  รัชกาลตอมา  พอที่จะจัดลําดับการออกแบบพระราชลัญจกรเทาทีจะ
รวบรวมและมีหลักฐานแนชัดวาเปนผลงานฝพระหัตถของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ  ตามภาพขอมูล  และภาพขอมูลตารางดังนี้ 
  ขอมูลพระราชลัญจกรฝพระหัตถ 
  พระราชลัญจกรประจําแผนดิน 
  พ.ศ.2446 พระราชลัญจกรครุฑพาห (องคกลาง) 
   พระราชลัญจกรครุฑพาห 
   พระราชลัญจกรประจําพระองค 
  พ.ศ.2454 พระราชลัญจกรประจําพระองคพระบาทสมเด็จ 
   พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  6   
  พ.ศ.2468 พระราชลัญจกรประจําพระองคพระบาทสมเด็จ 
   พระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  7   
   พระราชลัญจกรสําหรับแผนดิน 
  พ.ศ.2446 พระราชลัญจกรมหาโองการ 
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   พระราชลัญจกรจักรรถ 
  พ.ศ.2454 พระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ 
   พระราชลัญจกรหงสพิมาน 
 

ตารางขอมูลพระราชลัญจกรฝพระหัตถเรียงการสรางตามพุทธศักราช 
 
ศักราช พระชันษา รัชกาลที่ ตรา ประเภท 
2446 40 5 พระราชลัญจกรครุฑพาห (องคกลาง) พระราชลัญจกรประจําแผนดิน 

   พระราชลัญจกรครุฑพาห พระราชลัญจกรประจําแผนดิน 
   พระราชลัญจกรมหาโองการ พระราชลัญจกรสําหรับแผนดิน 
   พระราชลัญจกรจักรรถ พระราชลัญจกรสําหรับแผนดิน 

2454 48 6 พระราชลัญจกรประจําพระองคพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 6 

พระราชลัญจกรประจําพระองค 

   พระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ พระราชลัญจกรสําหรับแผนดิน 
   พระราชลัญจกรหงสพิมาน พระราชลัญจกรสําหรับแผนดิน 

2468 62 7 พระราชลัญจกรประจําพระองคพระบาท 
สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 

พระราชลัญจกรประจําพระองค 

 
  1.1 พระราชลัญจกรประจําแผนดิน 
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา เจาอยูหัว   ทรงมีพระราชดํา ริว  า
พระมหากษัตริยสมัยกรุงศรีอยุธยาไดใชตราครุฑพาหเปนตราพระราชลัญจกรประจําพระเจา
แผนดินอยุธยา  พระราชลัญจกรครุฑพาหองคเดิมเปนราชลัญจกรครุฑพาหองคใหญ  เปนรูป
นารายณทรงครุฑ  รูปนอกเปนวงกลมเรียกกันวา  พระราชลัญจกรครุฑพาหองคเดิม  และมีองค
กลางคลายกันแตยอมกวา  รูปกลมรี  นอกจากนี้ยังมีพระครุฑพาหประจําคร่ังอยูสององค  ใหญ  1  
เล็ก  1  จะสรางเมื่อใดไมปรากฎ12 

                                                  
 12 1.ตราครุฑทั้งหมดดังกลาวนี้อยูในราชพิพิธภัณฑ 
  2.ดู  ศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธน  พระราชลัญจกรและตราประจําตัวประจําตําแหนง  
พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปณกิจ  นางสะอาด    ภูพาณิชย  ณ  เมรุวัดไตรมิตรวิทยาราม  วันที่  7  กรกฎาคม  
พุทธศักราช  2512,ธนบุรี  โรงพิมพอักษรเพชรเกษม 2512  หนา  7 
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   ในตนสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ  ใหหมอมเจาประวิช   ชุมสาย  ออกแบบพระราชลัญจกรแผนดินองคแรกเปนตราอารม  
อยาง  COAT  OF  ARM  ของประเทศอังกฤษซึ่งพระองคไมทรงโปรด  ตรัสวาเปนฝร่ังไป  
เห็นสมควรวานาจะใชพระราชลัญจกรประจําแผนดินเปนตราพระครุฑพาห  เยี่ยงพระมหากษัตริย
สมัยอยุธยา  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรง
เขียนถวายใหม 
   พระราชลัญจกรครุฑพาหเดิม  เปนพระราชลัญจกรประจําชาดและประจําคร่ัง  
สําหรับผนึกพระราชสาสนและหนังสือสัญญาตางประเทศ  องคเดิมเปนรูปนารายณทรงครุฑตามที่
กลาวมาแลวในวรรคแรก  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบตราครุฑพาห
ทูลเกลาถวายทั้ง  2  แบบ 
   แบบที่  1  ทรงออกแบบครุฑมีนารายณทรง  ทรงเขียนทูลเกลาฯ ถวายตาม
พระบรมราชโองการ  เรียกกันวา  พระครุฑพาหองคกลางสําหรับใชประทับเปนตรา  อยางเดียวกับ
พระราชลัญจกรมหาโองการ  แตประทับเบ้ืองขวาพระราชลัญจกรไอยราพต13 
   แบบที่  2  ทรงออกแบบครุฑแบบไมมีองคพระนารายณทรง  ตามพระราชดําริ
วาไมควรมีองคนารายณควรมีแตครุฑ  จึงจะสมดวยช่ือพระครุฑพาห  ทูลเกลาฯ  ถวายก็ชอบพระ
ราชหฤทัย  จึงโปรดใหทําข้ึนประทับประจําพระปรมาภิไธย  ตราดวงนี้อยูที่กรมเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  สําหรับประทับกํากับพระปรมาภิไธยในหนังสือสําคัญทั่วไป 
   มาในสมัยรัชกาลที่ 6  โปรดใหสรางตราครุฑพาหองคใหญ  สําหรับประทับ
ประจําพระนามในรัชกาลใหม  โดยเอาแบบอยางครุฑพาหองคที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศทรงเขียนข้ึนทูลเกลาฯถวายรัชกาลที่  5  แตเปล่ียนขอบหนังสือเปน  “พระบาทสมเด็จ
พระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธ”14  เพื่อเปล่ียนองคเกาคราวเปลี่ยนพระนาม “รามาธิบดี”  นํา 
   พ.ศ.2454  โปรดใหใชตราพระครุฑพาหเปนพระราชลัญจกรประจําแผนดิน  
สําหรับประทับกํากับพระปรมาภิไธยในหนังสือสําคัญทั่วไป  โดยไมตองสรางใหมทุกคราวที่เปล่ียน
รัชกาล  โดยตัดขอความที่ขอบออก  รูปครุฑพาหใหมือรําโดยไมตองจับตองอะไร  คือ  ตราครุฑที่
ใชในราชการทุกประเภททุกวันนี้  เปนแบบที่มาจากตราพระครุฑพาหฝพระหัตถของทีส่มเด็จฯ  เจา

                                                  
 13 ดู  พระราชบัญญัติพระราชลัญจกร  รัตนโกสินทรศก  122  มาตรา  2 
 14 ตราพระครุฑพาหองคนี้  พระเทวาภินิมิตร (ฉาย  เทวาภินิมิตร) เปนผูเขียนทูลเกลาฯ ถวายยังอยู
ในราชพิพิธภัณฑ องคเกาที่อางถึงจะอยูที่ใดไมปรากฎ 
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ฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ที่ทรงเขียนข้ึนเปนคร้ังแรก  นับเปนงานอมตะดานการออกแบบ
ชิ้นหนึ่งของพระองคทาน15 
   1.1.1 พระราชลัญจกรครุฑพาห (องคกลาง) 
    พ.ศ.2446  ขณะที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  มีพระ
ชันษา  40  พรรษา  ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหออกแบบตราพระราชลัญจกรพระครุฑพาห
ทูลเกลาถวาย  โดยพระองคทานทรงออกแบบเปน  2  แบบ  โดยแบบที่  1  เรียกวาพระราชลัญจกร
ครุฑพาห (องคกลาง)  เปนแบบครุฑที่มีภาพนารายณทรง  เนื่องจากแนวทางการออกแบบตราหรอื
เคร่ืองหมายทุกชนิดพระองคทานทรงใหความสําคัญทุกข้ันตอนของกระบวนการออกแบบ  ต้ังแต
ความคิดดานเนื้อหา  การเก็บขอมูล  คิดคนรูปแบบ  คุณคาอารมณ  ความรูสึก  หรือพยายาม
สรางสรรคความมีชีวิตเกิดข้ึนในงานทุกชิ้น  พระองคจะขัดเกลาแกไขจนมีความสมบูรณแบบ  และ
การแสดงออกจะไดอารมณตามที่พระองคทานทรงตองการ  ผลงานฝพระหัตถทุกชิ้นจึงสงผลตอ
อารมณความรูสึกของคนทั่วไปเมื่อมาพบเห็นผลงานฝพระหัตถ  ตองไดความหมายมีเหตุผลที่ควร
จะเปนไปได  ดุจเชนการออกแบบครุฑพาห (องคกลาง)  ที่พระองคทานทรงออกแบบ  ใสความมี
ชีวิตและความรูสึกของภาพดังเห็นไดจากหนังสือทูลเกลาถวายฯ ลงวันที่  6  สิงหาคม  ร.ศ.122 
(พ.ศ.2446)ที่วา 
    “ขาพระพุทธเจา  ขอพระราชทานทูลเกลาฯ  ถวายแบบรางเทียบพัด
ตราพระครุฑพาหมาทอดพระเนตรกับภาพรางพัดตราอุณาโลมที่ทําไวเดิมดวยเพื่อทรงพระราชดําริ
เทียบกัน 
    รูปพระครุฑพาหนั้น  ขาพระพุทธเจาไดลองเขียนตามความเห็นที่กราบ
บังคมทูลพระกรุณานั้นกอน  แตเห็นไมดีวาอยางอัดไมเปนสงาผาเผย  จึงไดกลับเปนมาเขียนอยาง
อัดซึ่งคนโบราณเขาไดเลือกทํายืนเปนหลักอยูแลวนั้น  แตไดเขียนเปนลายเสนเดียวธรรมดาพอ
ทอดพระเนตรเห็นเคาเทานั้น  จะแบงลายใหเห็นเปนเสนด้ินไปทําไมถนัดเพราะเสกลเล็กนัก  แบง
ใหเห็นเปนพื้นเปนทองก็ดูมอมพรือไปหมด  เสนไมเห็นชัด  ตอทําแบบใหญเทาจริงจึงจะเขียนแบง
ได  ทวงทีที่เขียนจะเปนนั้นก็ไมใชอ่ืน  คือจะเหมือนลายมุกที่เขาทําเปนรูปนารายณทรงสุบรรณ
นั่นเองที่มุกจะเปนทอง  ที่พื้นรักจะเปนแพรสีสามารถที่จะปกไดงายแตยังทําใหแปลกไปกวานั้นอีก
ได  คือเปล่ียนสีพื้นดวยการถมไหม  ในองคนารายณถมเขียว  ในตัวครุฑถมแดงเปนตน 

                                                  
 15 ดู  ศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธน  พระราชลัญจกรและตราประจําตัวประจําตําแหนง  ฉบับ
ที่อางถึงขางตน  หนา  6-7 
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    แบบที่เขียนมานี้ขาพระพุทธเจาไมไดซอมชอกนก  เพราะเห็นดวยเกลา
ฯ วาชอกนกหมายเปนชอไม  รูปครุฑบินเปนที่พนไม  จึงไดปกใชเมฆ  แตเปนเมฆกนกเหมือนกัน
ตามแบบโบราณ  สวนที่ขางครุฑแทรกเปลวไฟไวนั้น  อาไศรยความตามที่มีมาในฉันทอนิรุทกลาว
ถึงฤทธิครุฑ  ที่พระกฤษณะทรงไปวา  ดังนี้  ฤทธิครุฑ  คือเพลิงเผาผลาญ  ครุฑราชประหาร  
ประทับประเหิรผกผัน  แสงเพลิงเปลงแสงรอบรัน  พางเพียงเพลิงกัลป  ก็รอนรงมดิน  เผาผลาญ
นาคราชทบทน  บไดเกรงผจญ  ก็วางบังสรอยสระศรี  สวนที่ทําปกกางน้ันก็ไมไดนึกใหมมีรูปที่มุม
พระเจดียที่พระธาตุนครศรีธรรมราชแหงหนึ่ง  กับรูปหลอเขมรของขาพระพุทธเจามีอีกรูปหนึ่ง  
เร่ืองครุฑนี้ขาพระพุทธเจามีความสงไสยอีกวาจะเขียนอยางไรเปนถูก  อยางขางไทยก็เคยเขียนมา
สองอยาง  อยางหนึ่งเขียนขาเปนนกมีขอพับขางหลัง  อยางเชนเขียนทูลเกลาฯ ถวายมานี้  อีก
อยางขาเหมือนคนมีเขาและนุงผาดวยอยางเชนเขาแถวในเทพชุมนุม  รูปเขมรที่ทําแบบโบราณก็มี  
2  ประเภทเชนกัน  รูปอินเดียก็มีสมุดเลมหนึ่ง  ซึ่งฝร่ังคนหนึ่งไดคัดรูปภาพอินเดียมารวมไวเป
นเลมมี  2  อยางเหมือนกัน  อยางหนึ่งเปนขาคนซํ้าหนาเปนคนเสียดวย  แตจมูกยาวเกินคนหนอย
หนึ่ง  ขาพระพุทธเจาอยากไดรับราชาธิบายในเร่ืองนี้  ตามที่เขาไดกลาวในภารตะวารูปรางฤทธิ
เดชแกเปนอยางไรบางดวย 
    ขาพระพุทธเจาคิดดวยเกลาฯ วา  พระราชลัญจกรครุฑพาหนอยที่จะ
แกะใหมนั้นถาทํารูปรางอยางพัดนี้ก็จะดูดีอยู  ดูก็จะไมผิดแนวโบราณนักคงอัดอยูนั่นเอง  ผิดกัน
แตซายขวาไมเทากันตึงขางหนึ่งหยอนขางหนึ่งพอแกจืดตาเทานั้น  เวนแตนาคอยูขางลเลิงมาก
เหมือนกัน  แตของขาพระพุทธเจายังยิ่งกวาหนอยจะแกเสียหนอยก็ได  จะควรประการใดเมื่อได
ทราบกระแสพระราชดําริหแลวจะไดเขียนรางเทียบสําหรับพระราชลัญจกรทูลเกลาฯ ถวาย
ตอไป”16 
    ภาพลายเสนพราชลัญจกรครุฑพาห (องคกลาง) นี้  สมเด็จฯ เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบเปนตราลายเสนภาพครุฑสยายปกใหญเหมือนปกนก
ชวงบน  เปนครุฑรูปอัดหนาตรงมือกางอยูนั้นรําตามแบบครุฑนารายณทรงของเขมร  ชวงขาเปน
ขานกเหยียบขางหนึ่งยกขางหนึ่ง  ซายขวาไมเทากันใหความรูสึกเคล่ือนไหว  ดานบนมีภาพพระ
นารายณยกพระบาทซายเหยียบบนไหลซายครุฑ  พระบาทขวาเหยียบหลังครุฑ (ลําตัวครุฑบังทับ
พระชานุและพระบาทขวาพระนารายณ)  พระหัตถซายลางถือพระแสงขรรค  พระหัตถซายบนถือ
พระแสงจักร  พระหัตถขวาบนชูพระแสงศร  ใตปกสองขางเสมอลําตัวและเขาครุฑมีรูปนาค  2  ตัว  

                                                  
 16 หมอมราชวงศโต   จิตรพงศ,พระประวัติและฝพระหัตถของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ  พิมพสนองพระเดชพระคุณในงานพระราชทานเพลิงศพ  ณ  ทองสนามหลวง  พ.ศ.2493  หนา  58-59 
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ด้ินลเลิงอยู  เหนือข้ึนไปคือเปลวไฟและปุยเมฆ  ภาพนารายณทรงครุฑดูเคล่ือนไหวดุจมีชีวิต
ภายในวงกลม 
    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดแบบตราครุฑพาห
นี้มาก  ทรงช่ืนชมวางดงาม  ผลงานฝพระหัตถสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ไมได
เปนแบบแผนรูปที่อัดหนาตรงแบบโบราณแตมีการยักยายทวงทาพัฒนาใหภาพเคล่ือนไหว  
ประกอบกับสมเด็จฯ  มีทักษะฝพระหัตถในการใชเสนสูงสามารถควบคุมใหเสนแสดงอารมณ  
ภาพครุฑที่แสดงทาบินจึงบินดวยอารมณเคล่ือนไหวดุจมีชีวิตจริง  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงมีพระราชหัตถเลขาตอบกลับมาเมื่อวันที่  6  สิงหาคม  ร.ศ.122(พ.ศ.
2446)  วา 
    “ฉันไดรับหนังสือสงแบบพัดแลวาดวยตรานั้นแลว 
    ครุฑพาหที่เขียนมานี้งามนัก  จะวาไมใชอัดไมไดอยูเปนที่พอใจมาก”17 
    และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงมีพระบรมรา
ชานุญาตใหนําไปแกะเปนตราลัญจกรได  ในสวนหนึ่งของพระราชหัตถเลขาฉบับเดิมที่วา  “...ถา
จะอนุโลมตามความคิดที่พวกเราเคยเขาใจเห็นจะดี  เพราะความจริงก็ตางคนตางนึกไมมีใครแลเห
นครุฑจริงๆ  ดวยกันทั้งนั้น  ตราที่จะแกะตามตัวอยางนี้ดีแลวเร่ืองอานุภาพของครุฑนั้น  อันจะให
เปนไดทั้งไฟทั้งฝน  ฤาจะใหมืดมนอยางไรก็ได  การที่เขียนเมฆเขียนไฟนั้นไมผิด”18 
    และในหนังสือทูลเกลาฯ  ถวายของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ  ลงวันที่  8  สิงหาคม  ร.ศ.122 (พ.ศ.2446)  สวนหนึ่งความวา 
    “...ขาพระพุทธเจามีความยินดีเปนลนเกลาฯ  ที่แบบนารายณทรงครุฑ
ซึ่งไดผูกทูลเกลาถวายนั้น  เปนท่ีพอพระราชหฤทัยและไดพระราชทานพระราชานุมัติใหใชเขียน
พระราชลัญจกรดวย  เพราะไดทอดพระเนตรเหนความดีอันยิ่งยวดของแบบนั้น  ที่มีทวงทีราวกับ
กระดิกได  ซึ่งขาพระพุทธเจาไดตริตรองคิดเขียนแลแกไขเปนอันมาก  ที่จะมิใหผิดไปจากแบบเกา
ไกลนักแลใหพนจากเปนตุกกระตาดวย  ไดมีผลอันสําเร็จดีสมประสงค  เต็มรักเต็มใคร...”19 

                                                  
 17 เลมเดิม  หนา  60  
 18 เลมเดิม  หนา  60  
 19 เลมเดิม  หนา  61  
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    การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  โปรดใหตราพระราช
ลัญจกรครุฑพาห(องคกลาง)   ข้ึนสําหรับใชประทับเปนตราอยางเดียวกับพระราชลัญจกรมหา
โองการ  แตประทับเบ้ืองขวาพระราชลัญจกรไอยราพต20 
 
   1.1.2 พระราชลัญจกรครุฑพาห 
    ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงสรางพระราช
ลัญจกรมหาโองการ  และพระราชลัญจกรครุฑพาห(องคกลาง) ข้ึน  ก็มีพระราชปรารภจะทรงสราง
พระราชลัญจกรหงสพิมานข้ึนใหครบเปนพระเจาทั้งสาม  แตยังหาทรงสรางไม  และสืบเนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใชตราประทับพระนามเปนตราอารม  ซึ่งไมสูทรง
โปรดนักตรัสวาเปนฝร่ังไป  เห็นเปนการสมควรที่จะนําตราพระครุฑพาหประจําตําแหนงพระเจา
แผนดินอยุธยากลับมาใช  โปรดใหสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบมา  
2  แบบ  แบบที่  1  มีพระนารายณทรงครุฑตามแบบของเกาแตเพิ่มความมีชีวิตตามทีก่ลาวมาแลว  
แบบที่  2  ทรงรับบรมราชโองการไปเขียนแบบไมมีพระนารายณทรง  และไมจับนาคดวย  ทรงดําริ
วารูปครุฑของเดิมเปนครุฑจับนาค  นาคที่ครุฑจับเปนอะไร  เปนอาหารครุฑเทานั้น  ดูตระกลาม
เต็มที  จะไปไหนก็ตองหิ้วของกินไปดวย  จึงทรงเขียนยกทั้งนารายณและนาคออกเสีย  มือที่กาง
อยูก็ใหรําตามแบบครุฑนารายณทรงของเขมร  ทูลเกลาฯ ถวายก็ทรงชอบพระราชหฤทัย  จึงโปรด
ใหทําข้ึนใชประทับกํากับพระปรมาภิไธย  ตราดวงนี้อยูที่กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สําหรับ
ประทับหนังสือสําคัญทั่วไป  ในสมัยรัชกาลที่  6  พระราชลัญจกรครุฑพาหืเปนตราประจํารัชกาล  
ตอมาพระราชลัญจกรโปรดใหสรางข้ึนใหมเปนรูปวชิระ  จึงเปล่ียนพระราชลัญจกรครุฑพาหเปน
ตราแผนดิน  สืบเนื่องมาจนทุกวันนี้21 
    เนื่องจากพระลัญจกรพระครุฑพาหมีหลายองคทั้งกอนและหลังองคที่
เปนผลงานฝพระหัตถของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ที่ทรงออกแบบเอาไวใน
สมัยรัชกาลที่  5  นั้น  พื้นจะเปนลายเปลวไฟ  พระองคทานไมเขียนเปนลายกนก  เพราะลายกนก
เปนลายที่พัฒนามาจากตนไมพรรณพฤกษา  ตนไมจะข้ึนในอากาศไมได  พระองคทานจึงเขียน
เปนลายลูกเปลวไฟเมื่อยามครุฑโบกสบัดปกบินเพื่อขยายความหมายในฉันทอนิรุทธิ์ที่วา  “ฤทธิ
ครุฑคือเพลิงเผาผลาญ  นาคราชประหาร”  ผลงานพระราชลัญจกรพระครุฑพาหของพระองคทาน

                                                  
 20 ดู  พระราชบัญญัติพระราชลัญจกร  รัตนโดกสินทรศก  122 (พ.ศ.2446)  คําปรารภ  ขอ  1 
 21 ดู  ศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธน  พระราชลัญจกรและตราประจําตําแหนง  ฉบับที่อางถึง
ขางตน  หนา  5-9 
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ตองการผลการแสดงออกทางอารมณอยางนั้น  พระราชลัญจกรครุฑพาหองคนี้เปนครุฑสยายปก  
หนาอัดตรง  ภายในวงกลมรอบกายครุฑ  มีลายเปลวไฟดอกลอยเปนลูกไฟ  พระองคทรงออกแบบ
สวนของปกครุฑส้ันก็เพื่อใหครุฑตัวโต  มือหงิก  ปากแหก  คําพรํ่ารําพันมาปดไว  แรกดูก็ไมเขาใจ
วาเอามาปดไวทําไม  ทีหลังจึงเขาใจ  ที่พูดถึงปกหอปกกางนั้นไมเขาทางชางเลย  ที่แทปกหอก็คือ
ปกส้ัน  ปกกางก็เปนปกยาว  แตทั้งส้ันทั้งยาวฉันทําข้ึนทั้งนั้น  ที่ทําในพระราชลัญจกรเปนปกส้ัน  
ก็เพราะอยากใหครุฑตัวโต  ทําปกยาวก็ไดแตตองลดใหตัวครุฑเล็กลงไปจึงจะมีพื้นมากข้ึนจงึจะทาํ
ปกส้ัน  ถาพูดถึงความแปลกแลวพูดถึงปกที่มีมาอยูที่ไหลกับตีนเปนนกจะดีกวา  เพราะครุฑที่ทํา
ตอกันมานั้นปกอยูที่เอวกับตีนเปนราชสีห  ที่ชางเขาทํามือหงิกนั้นเปนของเขาคิด  เขาทําใหเปนนก
ข้ึนกวามือรํา  ที่วาขาโตปากแหกเปนเขลา”22 
  1.2 พระราชลัญจกรประจําพระองค 
   พระราชลัญจกรประจําพระองค  หมายถึง  ตราประจําชาดดวงที่ใชประทับ
กํากับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย  ในตนเอกสารสําคัญสวนพระองคซึ่งไมเกี่ยวดวยราชการ
แผนดิน  พระราชลัญจกรประจําพระองคนี้  ในพระมหากษัตริยแตละพระองคอาจมีรูปเคร่ืองหมาย
แตกตางกันไป 
   สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
ทรงออกแบบพระราชลัญจกรประจําพระองคพระมหากษัตริยอยู  2  รัชกาล  กลาวคือ  พระราช
ลัญจกรพระวชิระ  พระราชลัญจกรพระจําพระองคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาล
ที่  6  และ  พระราชลัญจกรพระแสงศร  พระราชลัญจกรประจําพระองคพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  7   
   1.2.1 พระราชลัญจกรพระวชิระพระราชลัญจกรประจําพระองคพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
    เปนตรางารูปกลมรีมีขนาดกวาง  5.5 เซนติเมตร  ยาว  6.8  เซนติเมตร  
ซึ่งเปนขนาดเดียวกันกับพระราชลัญจกรพระเกี้ยวประจําคร่ัง พระราชลัญจกรประจําพระองค
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  พระราชลัญจกรวชิระนี้  ลายกลางรูปกลมรีเปนรูป
วชิราวุธ  อาวุธของพระอินทรต้ังอยูในพานแวนฟา  ที่เปนพานซอนสองชั้น  พานวางเหนือต่ังที่
ต้ังอยูในระดับตา  มีฉัตร  5  ชั้น  หรือพระเบญจปฎลเศวตฉัตรต้ังขนาบอยูสองขาง  มีประกายรัศมี

                                                  
 22 นริศรานุวัดติวงศ,สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยา,ทรงบันทึกความรูทั่วไป  เลม  5  หนา  284-285 
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เปนเสนหยักสายฟาแผกระจายจากคมวชิราวุธไปรอบดาน  ดานละ  14  สาย  รวมเปน  28  สาย  
เวนความวางรอบวชิระเปนประดุจแสงสวางไสวรูปวงรีรอบคมวชิราวุธ 
    พระราชลัญจกรองคนี้บางคร้ังเรียกวา  ตราพระราชลัญจกรวชิราวธุ  ซึง่
มาจากพระนามาภิไธย  วชิราวุธ  ซึ่งเปนพระนามาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว  วชิราวุธมีความหมายวาศาสตราวุธของพระอินทร  ตราพระราชลัญจกรองคนี้เมื่อเทียบ
ตราพระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลกอนๆ  ดูเรียบงาย  เดนชัด  สงางาม  และแสดงเพียง
สาระทางรูปทรงของส่ิงสําคัญอันไดแก  วชิราวุธ  ฉัตร  พานแวนฟา  และต่ัง  กับสวนประกอบเสน
แสดงรัศมี  ไมมีลวดลายกนกหรือลายอ่ืนๆ  ประกอบ  ใชเพียงเสนรัศมีลดชองวางและเสริมความ
เดนสงาศักด์ิสิทธิ์ของพระวชิระยิ่งข้ึน 
   1.2.2 พระราชลัญจกรพระแสงศร  พระราชลัญจกรประจําพระองคพระบาท 
สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
    เปนตรางารูปกลมรีมีขนาดกวาง   5.5  เซนติเมตร   ยาว   6.7  
เซนติเมตร  ลายกลางเปนรูปกลมรีเปนรูปพระแสงศร  3  องค  ที่สําคัญ  3  องค  คือ  พระแสงศร
พรหมาสตร  พระแสงศรปลัยวาต  พระแสงศรอัคนิวาต (พระแสงศรพระอิศวร  1  พระแสงศรพระ
นารายณ 1  และพระแสงศรพระพรหม  1)23  พระแสงศรทั้ง  3  องควางพาดบนราวพาดเรียง
ตามลําดับโดยมีพระแสงศรพรหมาสตรอยูบน  หนากระดานบนเหนือราวพาดพระแสงศร  ตรง
กึ่งกลางประดับรูปจักร  ตรี  อยูภายใตมหาพิชัยมงกุฎ  มีบังแทรกต้ังขนาบราวพาดพระแสงศรท้ัง  
3  องค  และมีลายดอกลอยอุณาโลมกนกชอใหญ  ชอเล็กแทรกอยูตามหวางเพื่อลดชองวาง 
    เหตุที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงใชรูปลูกศร  3  
องคมาเปนรูปทรงหลักในราชลัญจกรองคนี้  เพราะพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวมีพระ
นามาภิไธยเดิมวา  สมเด็จฯ เจาฟาชายประชาธิปกศักดิเดชน  คําวา  “เดชน”  หมายถึงลูกศร  ที่
เปน  3  องคนั้นมาจากพระแสงศร  3  เลม  ที่ใชชุบน้ําในวันถือน้ําพิพัฒนสัตตยา  พระราชลัญจกร
พระแสงศรมีการใชเสนและองคประกอบเชนเดียวกับพระราชลัญจกรวชิระ  ที่วางรูปทรงแบบดุลย
ภาพ  เรียบงาย  เดนชัด  และสงางาม 
  1.3 พระราชลัญจกรสําหรับแผนดิน 

                                                  
 23 ศรพรหมาสตร  ศรประลัยวาต  และศรอัคคนีวาต  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรด
ใหสรางขึ้นไวสําหรับใชในการถือน้ําพิพัฒนสัตตยา  การใชลูกศร  3  องค  เปนเคร่ืองหมายประจําพระองคนี้  พบ
ที่ฐานพระชัยวัฒนประจํารัชกาลที่  7  ก็ทําเปน 3 เลมไขวกัน  โดยไมตองมีอยางอื่นประกอบ 
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   พระราชลัญจกรสําหรับแผนดิน  หมายถึง  ตราประจําชาดตางๆ  ใชประทับ
กํากับเอกสารสําคัญที่ออกในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย  แตมิใชประทับกํากับพระ
ปรมาภิไธย  พระราชลัญจกรดังกลาวนี้สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงไดรับพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ  ใหออกแบบอยูหลายองค  และทรงออกแบบเพื่อสนองพระเดชพระคุณมา
ต้ังแตสมัยรัชกาลที่  5  และสมัยรัชกาลที่  6  พระราชลัญจกรดังกลาวคือ 
   1.3.1 พระราชลัญจกรมหาโองการ  พระเจาแผนดินของสยามประเทศแต
โบราณ  ใชตราพระราชลัญจกรมหาโองการเปนตราประจําชาดสําหรับประทับพระราชสาสน  และ
กํากับพระสุพรรณบัฏ  ดําเนินพระราชต้ังเจาประเทศราช24  พระราชลัญจกรมหาโองการเดิมมีอยู
หลายองค  แตจะมีอยูกี่องคไมทราบแนชัด  แต  ตามหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือพระราชลัญจกร
และตราประจําตําแหนงไดอธิบายไววา  “ลายในดวงตราเปนรูปบุษบกมีเกริน  บนเกรินต้ังฉัตร
ขนาบบุษบกอยูสองขาง  ในบุษบกมีรูปอุณาโลมอยูเบ้ืองบน  ใตนั้นมีรูปวงกลม  ใตวงกลมมีรูป
พาลจันทร  ใตพาลจันทรเปนตัว “อุ” หนังสือขอม  เขาใจวาเปนหนังสือรวมกันอานวา  “โอม” ไดแก
โอมการ  หรือเปล่ียนนิคคหิคตามพยัญชนะตัวหลังเปนโองการ  รูปเปนดังนี้..........ตราดวงนี้เลิกใช
มานานแลว  เพราะใชตราบรมราชโองการซึ่งสรางในสมัยรัชกาลที่  4  แทน25 
    ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชลัญจกรมหาโองการประจําชาดองคใหมข้ึนมาองคหนึ่ง  
เมื่อพ.ศ.2446  โดยมีพระบรมราชโองการตรัสส่ังใหสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
ทรงเปนผูเขียน  พระราชลัญจกรมหาโองการองคใหมนี้    เปนตรารูปกลมรีขนาดยอม    ตางจาก
พระราชลัญจกรมหาโองการองคเดิมที่ เปนรูปวงกลมใหญมาก  เสนผาศูนยกลางถึง  7.8  
เซนติเมตร  แตพระราชลัญจกรวงกลมรีองคใหมนี้มีขนาดเพียง  กวาง  4.3  เซนติเมตร  ยาว  5.4  
เซนติเมตร  แตลวดลายในดวงตรามีขนาดคลายกันกับดวงตราองคเดิม  กลาวคือ  ลายในดวงตรา
เปนรูปบุษบกมีเกริน  กลางบุษบกมีอุณาโลมอยูภายใน  บนเกรินต้ังเบญจปฎลมหาเศวตฉัตร  5  
ชั้น  ขนาบองคบุษบก  มีลายดอกลอยดอกกนกปทุมอุณาโลมอยูตามหวางยอดฉัตร  และยอด
บุษบก  และมีลายดอกลอยหยดน้ําแทรกที่วางหวางยอดฉัตร  ยอดบุษบกและลายดอกลอยกนก
ปทุมอุณาโลมอีกทีหนึ่ง  ในพระราชบัญญัติพระราชลัญจกร  รัตนโกสินทรศก  122 (พ.ศ.2446)  มี
ความตอนหนึ่งวา  “ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชลัญจกรประจําชาดองคหนึ่ง  

                                                  
 24 ดู  พระราชบัญญัติพระราชลัญจกร  รัตนโกสินทรศก  122 
 25 ดู อนุมานราชธน,ศาสตราจารยพระยา,พระราชลัญจกรและตราประจําตัวประจําตําแหนง,ฉบับ
ที่อางถึงขางตน  หนา  3   
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ขนาดเดียวกับพระราชไอยราพตกลาง   เหตุวาพระราชลัญจกรเดิมนั้นใหญมาก  จะประทับในที่
แคบไมได  และเปนหนานูนจะประทับกระดาษแข็งไมสะดวก” 
    ในพระราชบัญญัติกําหนดการประทับพระราชลัญจกรมหาโองการไววา 
“พระราชลัญจกรมหาโองการประจําชาดองคกลาง  สําหรับประทับประกาศใหญ  อยูเบ้ืองซายพระ
ราชลัญจกรไอยราพตใหญ  ประทับประกาศพระราชบัญญัติทั้งปวงและใบกํากับสุพรรณบัฏ  
หิรัญญบัติ  และประกาศนียบัตรนพรัตนราชวราภรณอยูเบ้ืองซายพระราชลัญจกรไอยราพตกลาง  
ประทับสัญญาบัตรอยูเบ้ืองซาย (ที่ถูกเปนขวา)  พระราชลัญจกรครุฑพาห 
ในพ.ศ.2454  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตรา
พระราชบัญญัติพระราชลัญจกร  รัตนโกสินทรศก  130  ความในมาตรา  2  ยังกําหนดใชประทับ
พระราชลัญจกรมหาโองการประจําชาดองคกลาง  คําวา  “องคกลาง”  ทายพระราชลัญจกรมหา
โองการ  เรียกกันมาแตสมัยรัชกาลที่  5  แสดงวาตราพระราชลัญจกรมหาโองการ  ที่สมเด็จฯ เจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงสรางข้ึนตามพระราชประสงครัชกาลที่  5  เปนองคกลาง  สวน
องคใหญคือองคเดิมที่เลิกใชมาแตในสมัยรัชกาลที่  4   
   1.3.2 พระราชลัญจกรจักรรถ 
    พระราชลัญจกรจักรรถองคนี้มีขอความอยูในคําปรารภตอนทายแหง
พระราชบัญญัติลัญจกร  รัตนโกสินทรศก  122 (พ.ศ.2446)  “และโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราช
ลัญจกรจักรรถ  ซึ่งเปนตราสําหรับพระเจาแผนดินโบราณสําหรับประจําเรือนเลขอีกองคหนึ่ง  ดวย
เหตุวาจะมิใหซ้ํากันกับพระราชลัญจกรอุณาโลมที่ไดมีองคอ่ืนแลว  สําหรับที่จะไดเปนพระราช
ลัญจกรประทับในราชการทั้งปวงสืบไป”26  พระราชลัญจักรรถนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  เขียน
ทูลเกลาฯ ถวาย  ตามสําเนาลายพระหัตถพระองคทานที่วา  “พระราชลัญจกรจักรรถนั้น  เปนของ
ฉันคิดและเขียนข้ึนถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่  5  ตลอดจนขนานช่ือดวย  ด่ังฉัน
ไดบอกแกทานใหเขาใจเหตุผลแลว  จะไดมีตราพระราชลัญจกรทํามาแตกอนนั้นมามิได  ตามที่
ทานวามีพระราชลัญจกรเกาเปนชื่อตามที่มีอยูในประกาศ”27  พระราชลัญจกรจักรรถองคนี้  สม
เด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  จึงทรงคิดทั้งรูปแบบตลอดจน  พระนามของพระราช
ลัญจกรเม่ือปพ.ศ.2446  เมื่อมีพระชนมายุ  40  พรรษา  เปนรูปวงลอของราชรถโบราณมีรูป

                                                  
 26 ดู พระราชบัญญัติพระราชลัญจกร  รัตนโกสินทรศก  122 
 27 นริศรานุวัดติวงศ,สมเด็จฯ เจาหากรมพระยา,บันทึกความรูตางๆ  เลม  3  หนา  45 
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สันฐานกลมคลายธรรมจักร  ดุมกลางเปนวงกลมซอน  3  ชั้น  มีซี่ลอ  16  ซี่  กระจายออกรอบดาน
จากดุมรถไปดานนอก 
    ในพระราชบัญญัติพระราชลัญจกรรัตนโกสินทรศก  122 (พ.ศ.2446)  
มาตรา  7  และพระราชบัญญัติพระราชลัญจกรรัตนโกสินทรศก  130 (พ.ศ.2455)มาตรา  8  
กําหนดใหใชพระราชลัญจกรจักรรถสําหรับประทับเรือนเลขในหนังสือซึ่งประทับตราพระราช
ลัญจกรมหาโองการ  และพระบรมราชโองการ 
 
 
   1.3.3 พระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ 
    ในพระราชบัญญัติพระราชลัญจกร  รัตนโกสินทรศก  122 (พ.ศ.2446)  
มาตรา 4  และพระราชบัญญัติพระราชลัญจกร  รัตนโกสินทรศก  130 (พ.ศ.2455)  มาตรา  5  
พระราชลัญจกรพระบรมราชโองการองคใหญประจําชาติ28  สําหรับประทับสัญญาบัตร และ
สัญญาบัตรตําแหนง  และหนังสือพระราชทาน  ในที่หวางกลางองคเดียวองคนอย29 สําหรับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเร่ืองสรรพาวุธ  และสําเนาหนังสือ  และการที่ไมสําคัญ  ทั้งพระ
ราชลัญจกรพระบรมราชโองการองคใหญเลิกใชแลวต้ังแตปพ.ศ.2483  ปจจุบันพระราชลัญจกร
องคนี้อยูที่กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สวนพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการองคนอย  เลิกใช
แลว  ไมทราบปและไมปรากฏวามีอยูที่กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  หรือในราชพิพิธภัณฑแต
ประการใด 
    รัชกาลที่  5  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ตรัสส่ังให
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนตราพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ
ถวายเปล่ียนใหม  โดยทรงกําหนดกรอบตราเปนรูปไขเพื่อใหเขากับตราไอยราพตที่มีอยูแลว  ทํา
ดวยโมรา  ลายภายในวงรูปไขยอนไปเอาอยางตรามหาโองการอีก 

                                                  
 28 พระราชลัญจกรพระบรมราชโองการองคใหญประจําชาติ  สรางขึ้นสมัยรัชกาลที่  4  แกะดวยงา
พญาชางเผือก  รูปส่ีเหล่ียมรีมุมตัดขอบมีลายเบญจราชกกุธภัณฑ  ขางในตอนบนมีอักษร  120  วาเปนอักษร
พราหมณอานวา  โอม  ตอนลางเปนตัวหนังสือขอม อานวา พระบรมราชโองการ  ใชประทับสัญญาบัตรเจาตาง
กรม  พระราชาคณะ  และขาราชการใหมีบรรดาศักด์ิเปนตน 
 29 พระราชลัญจกรพระบรมราชโองการองคนอย  รัชกาลที่  4  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสราง
ขึ้นใหมดวยทองคําอีกองคหนึ่ง  แทนองคที่แกะดวยงาพระยาชางเผือก  แตมีขนาดยอมกวาใชประทับในการ
จายเงินคลัง  จายดินปน  ส่ังถอยความ  และถอดถอนคนโทษและอื่นๆ 
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    ยังมีตราดุนกระดาษอีกอยางหนึ่งที่ตีพิมพอยูเหนือประกาศพระราช
กฤษฎีกาตางๆ  ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาอยูเสมอ  ตราดวงนี้สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ  ทรงตรัสอธิบายไววา  “พระราชลัญจกรดุนกระดาษนั้นทําข้ึนในสมัยรัชกาลที่  5  มา
นานแลว  เรียกวากระดาษตราพระบรมราชโองการ  สําหรับใชเขียนพระราชหัตถเลขาอยางเดียว  
คิดวาดําริเดิมคงใหเปนสองทาง  คือพระราชหัตถเลขาซ่ึงประทับพระราชลัญจกรพระบรมราช
โองการอยางเกาก็ได  หรือเปนกระดาษตราอยางธรรมดาขางฝร่ังก็ได  โดยเปนที่ดําริอยางนั้นจึงได
เก็บเอาส่ิงที่มีในพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการของเกาแตละอยาง  และเพิ่มข้ึนใหมอีกลาง
อยาง  ผูกเปนรูปใหมใหสมกับที่เปนตรากระดาษ  ในการที่เปนตรากระดาษอันมีอยูมากมายไมได
รักษาไวในที่มิดชิด  เชน  พระราชลัญจกรพระบรมราชโองการของเกานั้น  เพราะความสําคัญเล่ือน
ไปอยูที่ทรงเซ็นพระปรมาภิไธยเสียแลว  แมใครจะเขียนอะไรลงไปในกระดาษอันมีพระราชลัญจกร
พระบรมราชโองการ  แตไมมีลายเซ็นพระปรมาภิไธยก็ไมเปนหลักฐานที่พึงฟงไดวาเปนพระบรม
ราชโองการ30 
   1.3.4 พระราชลัญจกรหงสพิมาน 
    พระราชลัญจกรหงสพิมาน  เปนตราพระราชลัญจกรเกาองคหนึ่ง  แตมี
การยกเลิกใชมานานแลว  ดวยมีคําปรารภในพระราชบัญญัติพระราชลัญจกร  รัตนโกสินทรศก  
130 (พ.ศ.2455)  โดยอางวา”...ในคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงสราง
พระราชลัญจกรมหาโองการองคกลาง  และพระราชลัญจกรครุฑพาหองคกลางข้ึน  มีพระราช
ปรารภจะทรงสรางพระราชลัญจกรหงสพิมานข้ึนใหครบพระเปนเจาทั้งสาม  แตยังหาไดทรงสราง
ข้ึนไม”31  ความที่กลาวในพระราชบัญญัติปรากฏหลักฐานชัดเจนข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  6  พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสรางพระราชลัญจกร
หงสพิมานประจําชาดข้ึนสําหรับใชแทนที่ประทับพระราชลัญจกรครุฑพาหฉะนั้น  พระราชลัญจกร
องคที่วา  สรางในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  6  นั้น  สมเด็จฯ  เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเขียนถวาย  ซึ่งพระองคทานทรงระบุวาทรงสรางมาต้ังแตสมัย
รัชกาลที่  5  แลว  ตามลายพระหัตถลงวันที่  10  สิงหาคม  2482  ทรงเขียนถึงศาสตราจารยพระ

                                                  
 30 ดู อนุมานราชธน,ศาสตราจารยพระยา,พระราชลัญจกรและตราประจําตําแหนง  ฉบับที่อางถึง
ขางตน  หนา  18 
 31 ดู พระราชบัญญัติพระราชลัญจกร  รัตนโกสินทรศก  130 
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ยาอนุมานราชธน  มีความวา “พระราชลัญจกรครุฑพาหองคใหญกับหงสพิมานฉันก็เขียนถวาย  
สัญญาในใจวา  รัชกาลที่  5  แตหนังสือวารัชกาลที่  6  หนังสือตองแมนกวาความจํา”32 
    ความในพระราชบัญญัติวามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว  รัชกาลที่  6  ไดทรงโปรดเกลาฯ  ใหโอนพระราชลัญจกรหงสพิมานองคนี้ไปใชเปนพระ
ราชลัญจกรประจําแผนดิน  ในพระราชบัญญัติพระราชลัญจกร  รัตนโกสินทรศก  130  (พ.ศ.
2455)  มาตรา  3  กําหนดใชพระราชลัญจกรหงสพิมานเปนทํานองเดียวกับที่เดิมใชพระราช
ลัญจกรครุฑพาห 
    สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงตรัสอธิบายให
ศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธน  ถึงการศึกษาขอมูลกอนการมาเขียนตราพระราชลัญจกรหงส
พิมานองคนี้วา  “ตราเกามีหงสพิมานอยูองคหนึ่ง  แตไมเคยทรงเห็นองคตรา  เห็นแตที่ทรงเขียนรูป
ไวที่บานแผละพระทวารพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน  เปนหงส  3  ตัวอยูในพระพิมาน  3  ชองเห็นวา
ใชไมได  เอาอยางพระราชลัญจกรไตรสารเศวต  รูไดวาไมมีใครเห็นเสียนานแลว  รูปเขียนนั้นเขียน
ในสมัยรัชกาลที่  2  ซอมเขียนในสมัยรัชกาลที่  3  แตเด๋ียวนี้ทาแดงทับเสียแลว  จึงไดทรงเดาเขียน
ถวายด่ังรูปที่แจงมาขางบนนี้  ลางตราพรหมทรงหงสของเกามีอยู  2  องค  จะเปนตราหงสพิมานก็
ได”33 
    พระราชลัญจกรหงสพิมาน  องคที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศทรงออกแบบเปนตรารูปกลมรี  ขนาดกวาง  4.6  เซนติเมตร  สูง  5.6  เซนติเมตร  เขียน
ลายตรางาเปนรูปหงส  แหงนหนาเชิด  หันใบหนาและลําตัวดานซายกางปกทั้งสองขางแผข้ึน
ดานบน  หางเปนหางนกธรรมชาติ  เทาทั้งสองกาวยาง  เทาซายยันไปดานหลัง  เทาขวางอยกยาง
ไปขางหนา  เหยียบยางบนกานใบและดอกบัว  มีพิมานปราสาทเทินอยูบนหลัง  ยอดแหลมของ
พิมานปราสาทโผลพนหวางสองปกหงสที่กาง  ชองวางภายในวงรูปไขเหนือหงสพิมานมีลายดอก
ลอยรูปเมฆขนาดเล็กๆ  กระจายอยูตามหวาง  รูปหงสพิมานใหผลทางอารมณกําลังจะเหินบิน
ทะยานข้ึนสูทองฟา  ดูเคล่ือนไหวดุจมีชีวิต 
    กลาวโดยสรุป  พระเจาแผนดินไทยมีตราพระราชลัญจกรประจํา
พระองคมากดวง  มีทั้งตราเกา  และท่ียังเหลือสืบมาจนถึงปจจุบันที่สําคัญ  4  องค  คือ  พระราช

                                                  
 32 ดู  อนุมานราชธน,ศาสตราจารยพรยา,พระราชลัญจกรประจําตัวประจําตําแหนง  ฉบับที่อางถึง
ขางตน  หนา  10 
 33 อยูในราชพิพิธภัณพจดไววา  หงสพิมานองคเดิม  1  กับจดไวในบัญชีวา  พรหมทรงหงสดวง  1  
แตไมใชพรหม  อาจไมใชตราหงสพิมานก็ได 
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ลัญจกรมหาโองการ  พระราชลัญจกรครุฑพาห  พระราชลัญจกรหงสพิมาน  และพระราชลัญจกร
ไอยราพต  พระราชลัญจกร  3  องคใน  4  องคที่สําคัญนี้เปนผลงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  เหตุที่พระเจาแผนดินแตกอนมีพระราชลัญจกรที่สําคัญ  4  องคนี้  
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศเคยทรงสันนิษฐาน  และกราบบังคมทูลพระกรุณา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  แจงอยูในลายพระหัตถที่กราบบังคมทูลลงวันที่  2  
มีนาคม  รัตนโกสินทรศก  129 (พ.ศ.2454)  ขอที่ทรงสันนิษฐานไวดังนี้  แมพระองคทานจะไม
โปรดฯ  ใหทรงนํามากลาว  ณ  ที่นี้เพราะเปนเร่ือง  “มีความเห็นเถียงกันอยูมาก  ไมพูดดีกวา”  ก็
จริงอยู  แตเปนขอสันนิษฐานที่นาฟง  เปนประโยชนตอการศึกษาคนควาทางพระราชพงศาวดาร
มากอยู  จึงขอนํามาลงไว  ณ  ที่นี้  เพื่อมิใหขอสันนิษฐานนี้ล้ีลับสูญไปด่ังมีขอความตอไปนี้ 
    “วิธีการปกครองแตกอนแบงการปกครองเปน  4  สวน  สวนกลางนั้น
กรุงศรีอยุธยาเปนที่ต้ัง  สวนตะวันออกนั้นพระนครหลวง (คือนครธม) เปนที่ต้ัง  สวนเหนือนั้นเมือง
พิษณุโลกเปนที่ต้ัง  สวนตะวันตกนั้นเมืองสุพรรณเปนที่ต้ัง  มีพระราชา  4  คือ  พระอินทราชา  คือ  
พระนครินทราชาครองฝายตะวันออก  พระธรรมราชาครองฝายเหนือ  พระบรมราชาครองฝาย
ตะวันตก  พระรามาธิบดี  หรือ  ราเมศวร  หรือพระรามราชาธิราช  ครองสวนกลางเปน  ราชาธิราช  
ในพระราชพงศาวดารกลาววาไดเสวยราชสมบัติทรงพระนามพระบรมราชาบาง  พระอินทราชา
บาง  นั้นหลงเพราะเห็นที่จดยอ  แทจริงเปนพระบรมราชาและอินทราชาอยูแลวเขามาเสวยราช
สมบัติ  เปล่ียนพระนามเปนราชาธิบดีทุกองค  พระรามาธิบดี  คือ  ตราครุฑ  พระอินทราชา  คือ  
ตราไอยราพต  สองดวงนี้แนไมมีที่สงสัย  ธรรมราชาและบรมราชาใครจะถืออะไรนั้นเดายาก  หลัก
มีอยูหนอยที่เขาขุดเงินเกาแขวงนครชัยศรีไดเปนตรามหาโองการ  นาจะยกใหพระบรมราชาคือ  
ตรามหาโองการ  โดยเหตุที่กษัตริยวงศสุพรรณคงสืบเนื่องมาจากนครชัยศรีนั่นเอง  เปนเมืองที่ต้ัง
กอนคงไดเลือกเอาเทวราชองคเอกคือ  พระอิศวรไวใชเปนตราเสียกอน  กรุงศรีอยุธยาเปนเมือง
ที่ต้ังทีหลังจึงถือเอาเทวราชองคถัดคือ  องคนารายณ  ถาความคาดคะเนนี้ถูกก็เหลือแตหงสพิมาน
องคเดียว  ตองตกเปนของพระธรรมราชา  คร้ันตอมาการปกครองแคบเขาเกิดจลาจลไวใจกันไมได  
จึงเลิกต้ังพระราชาครองเมืองภายนอก  กวาดเอาตราเขามาไวหมด  จึงมารวมกันไวมาก”34 
    หรือขอสันนิษฐานที่วา  อุณาโลมเปนเร่ืองของไสยศาสตรคือ  ตาที่สาม
ของพระอิศวร  ซึ่งประดิษฐานอยูตรงหนาผาก  ที่เอามาใสไวในตราพระราชลัญจกรมหาโองการ
ตอนบนเหนืออักขระโอมนั้น  ก็แสดงอยูในตัววาเปนทางไสยศาสตร  ตรามหาโองการหมายถึงพระ

                                                  
 34 ดู  อนุมานราชธน,ศาสตราจารยพระยา,พระราชลัญจกรและตราประจําตัวประจําตําแหนง  ฉบับ
ที่อางถึงขางตน  หนา  10-12 
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อิศวร  ตราครุฑหมายถึงพระนารายณ  ตราหงสพิมานหมายถึงพระพรหม  ตราไอยราพตหมายถึง
พระอินทร  ฯลฯ  แตลวนเปนไสยศาสตรทั้งส้ิน35 
 2. ตราขุนนาง  และตราสวนราชการฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัด
ติวงศ  
  ตราขุนนางและตราที่เปนสวนราชการเปนตราประจําตัวประจําตําแหนง  แตเดิมมี
ประเพณีที่พระมหากษัตริยพระราชทานพระราชลัญจกรไปเปนเกียรติยศ  พระราชลัญจกรที่
พระราชทานไปนี้  เคยเปนพระตราที่ทรงใชประทับ  หรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหทําข้ึน
ใหมก็ได  เมื่อพระราชทานพระตราไปแลวจะไมเรียกวาพระราชลัญจกร  จะเรียกจําเพาะแตที่ทรง
ใชประทับเทานั้น  บุคคลหรือขุนนางใดเมื่อไดรับตราพระราชทาน  เมื่อไมมีตัวทั้งตราประจําตัวและ
ตราประจําตําแหนงตองสงคืน  ใครจะไปกดหรือใชตอไปไมได  ตอมาตราประจําตําแหนงมักเปน
ตราที่สรางเอง  และขอพระบรมราชานุญาตใช  หาใชเปนตราที่โปรดพระราชทานเหมือนที่เคย
พระราชทานแตเดิม 
  มีพระราชประเพณีถือปฏิบัติมาวา  เมื่อทรงต้ังฐานันดรยศเจานายและขาราชการ  
กอนมีสุพรรณบัฏ  หิรัญบัฏและสัญญาบัตร  และใชหมายใหใครเปนอะไรจึงทําใหเขาใจวาการต้ัง
เสนาบดี  ยอมสําเร็จดวยพระราชทานพระลัญจกรเปนตราตําแหนง  เปนอันเสนาบดีไดรับ
พระราชทานอํานาจเต็มตามหนาที่  อันมีในกฏพระธรรมนูญ  การที่เสนาบดีกราบบังคัญบัญชากิจ
ราชการก็สิทธิขาด  ดวยทองตราดําเนินกระแสพระบรมราชโองการเปนสําคัญสืบมาดังนี้  คร้ันถึง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  4  มีพระราชพิธีทรงต้ังขาราชการดวย
พระราชทินนามอันจารึกในสุพรรณบัฏ  หิรัญบัตรและสัญญาบัตรเปนสําคัญแลว  สวนพระราช
ลัญจกรสําหรับตําแหนงเสนาบดีนั้นก็รับมอบกันเสียเองหาไดพระราชทาน  พรอมกับราชทินนาม
ทุกคราวไม  เพราะเหตุไปมอบตรากันเอาเองดวยเสนาบดีตาย  ไมมีใครจะถวายตําแหนงคืน  
เสมียนตราอันมีตําแหนงไดรักษาตราก็เฝาไมได  ความเปนไปบังคับใหเปนเชนนั้น  มาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  6  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระ
ราชกฤษฎีกาไววา  ถาเสนาบดีผูใดตองออกจากตําแหนงกระทรวงใดๆ  ดวยการยายกระทรวงก็ดี  
หรือดวยเหตุอยางอ่ืนก็ดี  ใหเสนาบดีผูนั้นนําตราของตนข้ึนทูลเกลาฯ ถวายคืนเพื่อจะได
พระราชทานใหแกผูไดรับตําแหนงใหมตอไป  ถาเสนาบดีผูนั้นตองออกจากกระทรวง  ปวยหนัก

                                                  
 35 เลมเดิม  หนา  14 
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หรือถึงแกมรณภาพ  หรือดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งจะนําดวงตรามาทูลเกลาฯ ถวายมิไดไซร  
ใหเปนหนาที่เสนาบดีมุรธาร  เรียกและนําตราตําแหนงนั้นทูลเกลาฯ ถวาย36 
  ดวงตรา  หมายถึง  ตรา  ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน  พ.ศ.2525  ใหคํา
จํากัดความวา  เคร่ืองหมายที่มีลวดลาย  และทําเปนรูปตางๆ  สําหรับประทับเปนสําคัญ  ตรา  ก็
คือสัญลักษณแทนส่ิงที่มีความสําคัญซึ่งเปนที่รูจักในระดับใดระดับหนึ่ง  ส่ิงนั้นจะเปนบุคคล  คณะ
บุคคล  เมือง  หรือ  ประเทศ  นอกจากนั้นยังมีตราประเภทที่สรางข้ึนแทนส่ิงที่เคารพยึดเหนี่ยวทาง
ใจ  รูปเคารพ  เชนภาพเทพเจา  เทวดา  ตราจึงเปนส่ิงเคร่ืองแสดงหมายรู 
  ตราจึงเปนประณีตศิลปกรรมที่ประดิษฐดวยภาพสัญลักษณ  ความหมาย  ความ
งาม  บนความเรียบงายเดนชัดทางศิลปะ  แสดงภูมิปญญา  รากเหงาทางวัฒนธรรมอยางเดนชัด  
มูลเหตุที่ทําใหเกิดมีการใชตราข้ึนนั้น  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงตรัส
อธิบายวา  แตกอนไมไดเซ็นชื่อ  ใชตราประจําตัวหรือตราประจําตําแหนงประทับแทนเซ็นชื่อ  
เพราะฉะนั้นพระเจาแผนดินกับทั้งบรรดาคนสามัญ  ซึ่งมีธุระในการหนังสือ  ก็ทําตราข้ึนใช
ประจําตัวเวนแตลางคน  ลางตําแหนง  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดปรานจึงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ  พระราชทานพระราชลัญจกรไปใชเปนตราประจําตัว  นับเปนเกียรติยศอันยิ่งใหญไม
มีไดอยางนั้นสักกี่คนนัก37 
  ขุนนางจึงมีตราประจําตําแหนงที่ใชประทับมาแตโบราณ  กําหนดไวในพระ
ธรรมนูญ  เชน  ตราสมุหกลาโหม  สมุหนายก  และจตุสดมภ  เปนตราประจําตําแหนงที่ใชมา
ต้ังแตโบราณสืบมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาพระราชทานตราประจําตําแหนง
เสนาบดีกระทรวงดังกลาวดวย  โดยป  พ.ศ.2438  ไดพระราชทานตราประจําตําแหนง  14  
ตําแหนงสําหรับเสนาบดีกระทรวงตางๆ  ดังนี้ 
  1. ตราพระราชสีห ประจําตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
  2. ตราพระคชสีห ประจําตําแหนงเสนาบดีกระทรวงกลาโหม 
  3. ตราบัวแกว ประจําตําแหนงเสนาบดีกระทรวงตางประเทศ 

                                                  
 36 “บันทึกพระราชลัญจกรบางองค” ที่ศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธน  พระอธิบายของสมเด็จฯ 
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ อางใน  อนุมานราชธน,ศาสตราจารย พระยา,เร่ืองพระราชลัญจกรและตรา
ประจําตัวประจําตําแหนง  ฉบับที่กลาวอางขางตน  หนา 25  และดูพระราชกฤษฎีกาวาดวยตําแหนงเสนาบดี  
พ.ศ.2457 
 37 อนุมานราชธน,ศาสตราจารยพระยา,พระราชลัญจกรและตราประจําตัวประจําตําแหนง  ฉบับที่
อางถึงขางตน  หนา  24-25 
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  4. ตราพระยมทรงสิงห ประจําตําแหนงเสนาบดีกระทรวงนครบาล 
  5. ตราเทวดาทรงนนทิกาล ประจําตําแหนงเสนาบดีกระทรวงวัง 
  6. ตราสุริยมณฑล ประจําตําแหนงเสนาบดี 
    กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
  7. ตรานพมรุธา ประจําตําแหนงเสนาบดี 
    กระทรวงเกษตรพาณิชยการ 
  8. ตราจันทรมณฑล ประจําตําแหนงเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม 
  9. ตราพระเพลิงทรงระมาด ประจําตําแหนงเสนาบดีกระทรวงธรรมการ 
  10. ตราพระรามทรงรถ ประจําตําแหนงเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ 
  11. ตราพระพรหมนั่งแทน ประจําตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมุรธาร 
  12. ตรานารายณทรงราหู ประจําตําแหนงสภานายกรัฐมนตรี 
  13.ตราพระนารายณเกษียนสมุทร ประจําตําแหนงผูบัญชาการกรมยุทธนาธิการ 
  14.ตราศรขรรค ประจําตําแหนงผูบัญชาการทหารเรือ 
  เสนาบดีกระทรวงทั้งหลายใชตราประทับโดยยังไมมีการเซ็นชื่อจนพ.ศ.2431  จึงมี
ประกาศใหเสนาบดีลงชื่อทายตราประทับในทองตราที่มีไปยังหัวเมืองบรรดาตราที่กลาวมานี้  เปน
ตราเดิมที่ รับพระราชทานตามท่ีกลาวมาขางตนก็ดี  เปนตราที่สรางข้ึนใหมก็ดี  เมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ  ตราประจําตําแหนงเสนาบดีเหลานี้  ไมปรากฏ
วาใชประทับอีกตอไป  นอกจากใชตราเปนเคร่ืองหมายประจํากระทรวง  หรือประจําหนวยงาน
ตางๆ   
  ดวงตราเหลานี้  หลายดวงตราที่สรางข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว  รัชกาลที่  6  ทั้งดวงตราที่คิดข้ึนใหม  หรือปรับดวงตราจากแบบดังเดิมทรงออกแบบโดย
สมเด็จฯ  กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  เชน 
  2.1 ตราเทวดาทรงนนทิการ  ประจําตําแหนงเสนาบดีกระทรวงวัง 
   ตราเดิมสรางในสมัยรัชกาลที่  5  เปนภาพเทวดายืนอยูบนไหลคนซ่ึงมีชื่อวา
นนทิการ  มีตัวอยางที่พบจากลายหนาพัดรองตราเทพยดาทรงพระนนทิการที่รัชกาลที่  5  ทรงมี
พระราชดําริใหสรางข้ึนในโอกาสที่ทรงครองราชยครบหมื่นวัน  และหลักฐานจากบันทึกลายพระ
หัตถที่วา  “ตรานารายณทรงสุบรรณหมายเลข  33  ดูผิด  เรียกผิด  ที่แทเปนตราเทพยดาทรงพระ
นนทิการเปนตราเกาประจําตําแหนงเสนาบดีวังในกาลหน่ึง  จะเปนดวยเหตุใดหาทราบไม  
เจาพระยาธรรมธิกรณรับพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รัชกาลที่  6  มาส่ัง
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ใหฉันคิดเขียนตราใหม  เปล่ียนตราเทพยดาทรงพระนนทิการเกา  ทั้งใหคิดเขียนตรานอยดวย  ฉัน
ทําไปใหดังจะเห็นแจงตอไปขางหลัง”38  และความในลายพระหัตถตอนหนึ่งที่วา  “...ตรามหาเทพ
ทรงพระนนทิการ  หมายเลขที่  42  ฉันเขียนใหไปแทนตราเกา  ดังไดบรรยายมาแลวขางตน  ที่
เปล่ียนช่ือซึ่งเรียกตราเกาวาเทพยดาเปนมหาเทพนั้นเพราะฉันเรียกพลาดอยูจึงขอเปล่ียนเรียกเปน
มหาเทพ  ดวยทางสันสกฤตเรียกพระอิศวรวา  มหาเทว  ก็มีไมสูไกลกันนัก 
   ตราพระนนทิการยืนแทน  หมายเลข  43  ฉันเขียนและคิดชื่อใหไปแตมีเพียง
วา  ตราพระนนทิการ  ไมมีคําวา  ยืนแทน  เปนตรานอยคูตรามหาเทพทรงนนทิการแตเดิมไมมีตรา
นอย  คิดข้ึนใหมทีเดียวนอกจากนั้นไดเขียนผูกตราเล็กลงไปอีก  โดยคําขอของเจาพระยาธรรมาธิ
กรณในภายหลังทําเปนรูปหนาวัว  ฉันใหชื่อตรานั้นไปวา  นนทิมุข  ดูเหมือนวาทานจะเอาไป
แกะเปนตราประจําคร่ัง  แลวเห็นเอาไปทําเปนตราติดหนารถยนตหมายอนุญาตใหเขาวังดวย...”39 
   ตรามหาเทพทรงนนทิการที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรง
ออกแบบเปนภาพพระอิศวร  มหาเทพนั่งประทับหอยบาททั้งสองขางอยูบนหลังโคที่หันขางซาย
ยางเทาไปขางหนา  องคมหาเทพทรงเกลาพระเกศเปนมุนเมาลีปลอยปลายพระเกศาสยาย  พระ
หัตถซายถือพระสามงาม  พระหัตถขวาถือเชือกบังคับโคที่ทรง  ประทับนั่งบนหนังเสือที่พาดเปน
อานบนหลังพระโคเทพพาหนะ  ทรงสรวมกรองศอเปนกระโหลกมนุษย  3  กะโหลก  พระอังสา
พาดดวยงูที่ชูหัวเหนือพระอังสาขวา  มีรัศมีรอบพระเศียร  พระโคเดินผานพรรณไมชอกนก  ภาพ
ลายทั้งหมดอยูในเสนวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง  5.50  ซ.ม.  การเขียนภาพมหาเทพทรงพระ
โคและเรียกวาทรงพระนนทิการนี้  เพราะพระนนทรี  คือ  พระโคที่พระอิศวรทรง  ตามคําอธิบาย
ของศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธนที่ระบุวา  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
ทรงสันนิษฐานไววา  “...ตราเสนาบดีวังเปนเทพยดาทรงพระนนทิการที่พอจะแปลไดวาในหนังสือ
นารายณสิปปางขางไทย  วาพระนารายณจะฆากรุงพาน  พระอิศวรขอไว  เอาไปเปนนนทรีเฝา
ประตูไกรลาส  ในดิกชันนารีเทวดาฮินดูที่ฝร่ังตีพิมพวา  นนทรีนั้นคือ  โคที่พระอิศวรทรง  อีกนัย
หนึ่งอธิบดีกรมวังของพระอิศวรก็เห็นจะยุติฟงไดวา  ต้ังใจจะใชตัวอธิบดีกรมวังของพระเปนเจา
เปนเคร่ืองหมาย40 
  2.2 ตราปกษาวายุภักษ (ใหม)  ตราประจํากระทรวงการคลัง 

                                                  
 38 นริศรานุวัดติวงศ,สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยา,ทรงบันทึกความรูทั่วไป  เลม 3  หนา  46-47 
 39 เลมเดิม  หนา  47-48 
 40 อนุมานราชธน,ศาสตราจารย,พระยา,พระราชลัญจกรและตราประจําตัวประจําตําแหนง  ฉบับที่
อางถึงขางตน  หนา  27-28 
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   แตเดิมงานคลังและการตางประเทศอยูรวมกัน  ในรัชกาลที่  5  จัดระเบียบ
การปกครองไดแยกหนาที่ทั้งสองนี้ออกเปนคนละสวน  คือต้ังเปนกระทรวงการตางประเทศ  ถือ
ตราบัวแกว  และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ถือตราสุริยมณฑล  ทรงพระกรุณาโปรดใหใชเปน
ตราตําแหนงเสนาบดีพระคลังมหาสมบัติเมื่อ  พ.ศ.2435  แตกอนนั้นไมทราบความชัดวาใชตราใด
มากอน  ตราดวงนี้เคยพระราชทานเปนตราประจําตัวแกสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ 
(ดิศ  บุนนาค)  ภายหลังพระราชทานใหเปนตราประจํากระทรวงพระคลังฯ  แลวตอมาเปนตรา
กระทรวงการคลัง 
   ในพระธรรมนูญใชตราวา  ตราปกษาวายุภักษ  เปนตราของพระยาราชภักดีฯ  
เจากรมพระจํานวน  ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับภาษีอากร  ตราดวงนี้ไดแตลายตราในทองตราเกาเปนรูป
ตราปกษาวายุภักษอวบอวนเทาขวายืนเหยียบตรง  เทาซายยกจับชอกนก  ตัวตรานี้จะเกบ็รักษาไว
ที่ใดเห็นจะสูญหายนานแลว  ตอมาเมื่อโปรดใหต้ังกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  และใชตราสุริ
ยมณฑลแลว  ตราปกษาวายุภักษก็เลิกใช  จนเมื่อมีการต้ังกระทรวงการคลัง  ที่ประชุมเสนาบดีส่ัง
ใหสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนผูกตรากระทรวงตางๆ  รวมถึงตรา
ปกษาวายุภักษซึ่งนํามาใชใหมเปนตรากระทรวงการคลัง  ในเร่ืองดังกลาวนี้สมเด็จฯ  เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ  ตรัสอธิบายไวดังนี้ 
   นกวายุภักษ  ถาแปลตามคําก็วานกกินลม  ขอยากในนกนี้เกิดข้ึนในที่ประชุม
เสนาบดี  ส่ังใหสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเขียนผูกตรากระทรวงตางๆ  เปน
ลายขอมือเส้ือเคร่ืองแบบหากเปนกระทรวงเกาซ่ึงมีตรากระทรวงอยูแลวจะเอามาใชไดก็ใหใชตรา
เกา  ที่เปนกระทรวงใหมไมมีตรามาแตเดิม  จึงคิดผูกข้ึนใหมโดยคําส่ังอยางนี้  กระทรวงใดไมยาก
เทากระทรวงการคลัง  ซึ่งเดิมพระยาราชภักดีฯ  ทําการในหนาที่เสนาบดีกระทรวงพระคลังถือตรา
นกวายุภักษ  รูปนกวายุภักษในตรานั้นเปนนกแบบสัตวหิมพานตเหมือนกับนกอินทรี  ฉะนั้นไมทรง
เชื่อวาถูก  จึงไดทรงรําลึกตอไปก็ทรงรําลึกไดวามี  ณ  ที่ใดแหงหนึ่งซึ่งมีความวา  ทรงพระมาลาปก
ขนนกวายุภักษก็ทรงคนหา  ก็พบในหมายทายหนังสือพระราชวิจารณจดหมายเหตุความทรงจํา
ของกนมหลวงนริทรเทวี  เมื่อมีคําปรากฏอยูเชนนั้น  นกวายุภักษ  คือ  นกการเวก  เพราะพระ
มาลาทุกชนิดที่ปกขนนก  ยอมใชขนนกการเวกอยางเดียวเปนปกติ  เมื่อทรงพระดําริปรับนก
วายุภักษกับนกการเวกเขากันก็เห็นลงกันได  โดยที่ทางเราพูดกันวานกการเวกนั้นมีปกติอยูบนเมฆ
ฟา  กินลมเปนภักษาหารตามที่วาพิสดารเชนนั้นก็เพราะนกชนิดนั้นเมืองเราไมมี  และที่วากินลมก็
เพราะในเมฆไมมีอาหารอะไรนอกจากลม  จึงทําใหกินลมเปนอาหาร  แตเมื่อปกติของมันอยูใน
เมฆแลวก็ไฉนเลามนุษยจึงไดขนมันมาปกหมวก   เ ช่ือเพราะเหตุที่นาสงสัยเชนนั้นเอง  
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงตรัสส่ังใหไปตางประเทศที่สงขนนกเขามา  ใหสงตัวนก
มาถวายจึงไดตัวจริง  เปนนกยัดไสมีขนนกติดสมบูรณเขามา  ก็เปนนกที่เรียกตามภาษาอังกฤษวา   
PARADISE  BIRD  ซึ่งเรียกเปนภาษาอังกฤษเชนนี้  นึกวาแปลมาจากภาษาแขก  ความก็วาเปน
นกฟา  เราคงไดฟงแขกเขาวาจึงละเมอตามไป  เมื่อไดนกยัดไสเขามาแลว  ก็ทรงจัดข้ึนเกาะคอนมี
ดามใหเด็กถือนําพระยานุมาศในงานสมเด็จเจาฟาโสกันต  ตามที่ไดพยานมาวาเปนนกอยูใน
แผนดินไมใชนกอยูในฟาเชนนั้น  ใครจะเช่ือกันหรือไมก็หาทราบไม  แมราชสีหเมื่อตัวจริงมาบอก
ใครวานี่แหละราชสีหก็ไมมีใครเช่ือดวยไมเหมือนกับที่เราปนเขียนกัน  การที่เราเขียนปนกันนั้นขาด
ส่ิงสําคัญที่ไมมีสรอยคออันพึงสมชื่อวา  “ไกรสร”  หรือ  “ไกรสรlสีห”  “ไกรสรราชสีห”41 
   สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบรูปนกวายุภักษแบบ
ใหม  ภายในกรอบวงกลม  2  ชั้น  เปนทานกกําลังสยายปกแผบิน  เอ้ียวหนาไปดานซายหันขาง
มองไปดานหลัง  สลับกับหนาอกแอนไปดานหนา  เทาทั้งสองงอแนบกับหนาทอง  ปลายหางมวน
ยอนไปดานหนา  หัว  ปก  ตัว  และหาง  มีจังหวะของโครงสรางสัมพันธกันรับสงกันเปนอยางดี  
เกิดรูปทรงและที่วางที่มีจังหวะกันภายในวงกลม  เร่ืองการออกแบบตราปกษาวายุภักษนี้ตอมา
เมื่อสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศไดทอดพระเนตรตราปกษาวายุภักษที่เปนลาย
ตราเกาของพระยาราชภักดีฯ  ที่คัดมา  เพื่อกลับมาพิจารณาผลงานฝพระหัตถ  ก็ทรงวิจารณ
ผลงานฝพระหัตถของพระองคทานเองในบันทึกลายพระหัตถเร่ืองพระราชลัญจกรวา  “เห็นรูปนก
วายุภักษในตราของพระยาราชภักดี  ซึ่งทานคัดมาก็นึกเสียใจวาถาทําเปนรูปอยางเกาแตขนทํา
เปนอยางใหมก็จะดีกวานั้น  ตามที่ทําไวดูจะเปนธรรมดาเกินไป  นี่เปนทางใจที่กลับกลอกของ
มนุษย...”42 
  2.3 ตรานารายณทรงปน  ตราตําแหนงผูบัญชาการทหารบก 
   ตรานารายณทรงปนเปนตรารูปเทวดาทรงแผลงศรอยูบนราชรถโบราณ  โดย
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงปรับปรุงดัดแปลงแกไขมาจากตราโบราณ  2  ตรา  
คือ  ตราพระลักษณทรงหนุมาน  กับตรานารายณทรงปน  ปรับแกเปนลายเดียวกันและเขียนถวาย
อยู  2  หน  ตามบันทึกลายพระหัตถที่วา  “ตรานารายณทรงปนซึ่งหมายเลข  35  สรางในสมัย
รัชกาลที่  5  คูกับตรามัสยาวตาร  แลวพระราชทานไปยังตําแหนงผูบัญชาการทหารบก  ฉันเขียน

                                                  
 41 เลมเดิม  หนา  34-36 
 42 บันทึกลายพระหัตถเร่ืองพระราชลัญจกร  เปนลายพระหัตถที่ทรงสรางไว  เม่ือพ.ศ.2485  หากไม
โปรดใหพิมพดีดถวายเพื่อลงพระนาม  ตอมาเม่ือส้ินพระชนมแลว  ม.จ.ยาใจ   จิตรพงศ  จึงไดโปรดประทาน
สําเนาไปยัง  ศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธน  โดยเห็นวาเปน เอกสารสําคัญย่ิงและยังไมเคยเปดเผยมากอน 
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ถวายตามพระราชดําริ  เอาตราพระลักษณทรงหนุมานกับนารายณทรงปน43เขาระคนกัน  สวนช่ือ
นั้นทรงกําหนดสวมตราเกาทีเดียว  ตราดวงนี้ตองเขียนถวายสองหน  หนแรกเขียนเปนตราพระ
นารายณแผลงศรอยูกับพื้นดินไมโปรด  โปรดใหเขียนแผลงศรบนรถ  ทํารถใหเห็นพอรูเร่ืองเพือ่องค
นารายณจะไดใหญชัดข้ึน...”44 
 
  2.4 ตรานารายณมัศยาวตาร  ตราประจําตําแหนงผูบัญชาการทหารเรือ 
   เปนตราท่ีสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  สรางข้ึนมาในสมัย
รัชกาลที่  5  คูกับตรานารายณทรงปนพระราชทานแกผูบัญชาการทหารเรือ  พระองคทานทรง
กลาววา  “ตรานารายณมัศยาวตาร  ซึ่งหมายเลข  30  โปรดสรางข้ึนเมื่อรัชกาลที่  5  พระราชทาน
แกผูบัญชาการทหารเรือ  ฉันคิดเขียนรูปถวายและถวายความเห็นใหเรียกวา  ตรามัศยาวตาร”45 
  2.5 ตราบุษบกตามประทีป  ตราประจําสภาวัฒนธรรมแหงชาติ 
   ในสมัยเดิมหนวยงานท่ีดูแลเร่ืองการศึกษา  และการศาสนาของชาติ  คือ  
กระทรวงธรรมการ  รัชกาลที่  6  พระราชทานตราบุษบกตามประทีปซึ่งเปนตราพระราชลัญจกร
เกา  เปนตราประจําตําแหนงเสนาบดีกระทรวงธรรมการ  ตราดวงนี้เดิมเปนตราประจําตําแหนง  
หรือเปนตราประจําพระองค  กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส  แตสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศทรงเกรงวาไมใชตราบุษบกตามประทีป  เห็นมีแตตะเกียงอยูในบุษบกไมมีดวงประทีป  
ทรงเกรงวาจะไมใชตราบุษบกตามประทีปสําหรับกรมสมเด็จ  พระปรมานุชิตชิโนรส  ตราบุษบก
ตามประทีปเวลานี้อยูที่ราชพิพิธภัณฑ  และไดเคยผูกลายข้ึนใหมตามเคาเดิม  ใชเปนตราประจํา
สภาวัฒนธรรมแหงชาติ 
 3. ตราประจําพระองค  และตราประจําตัวบุคคลผลงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
  นอกจากตราพระราชลัญจกรสําหรับพระมหากษัตริยที่เรียกวา  พระราชลัญจกร
ประจําพระองค  พระราชลัญจกรประจําแผนดิน  พระราชลัญจกรสําหรับแผนดิน  ตราขุนนางและ
ตราสวนราชการแลว  ยังมีตราที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเกี่ยวของและทรง

                                                  
 43 ตราพระลักษณทรงหนุมานนั้นเปนตราประจําตําแหนงวังหนาเกา  ตราพระนารายณทรงปน (คือ
ขี่ปนใหญ) นั้นเปนตราประจําพระองค พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว  สรางในสมัยรัชกาลที่  4 
 44 นริศรานุวัดติวงศ,สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยา,ทรงบันทึกความรูทั่วไป  เลม  3  เลมที่กลาวอาง
ขางตน  หนา  46 
 45 เลมเดิม  หนา  46 
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ออกแบบดวยฝพระหัตถอีกประเภทหน่ึง  คือ  ตราประจําพระองคพระบรมวงศานุวงศ  และตรา
ประจําตัวบุคคลตางๆ  มีอยูเปนจํานวนมาก  ญาติมิตรผูสนิทชิดชอบขอประทานใหพระองคทรง
ออกแบบ  ก็คงเขียนประทานใหอยูบอยๆ  ผลงานฝพระหัตถจึงกระจัดกระจาย  และหาหลักฐานที่
ที่ทราบวาเปนผลงานฝพระหัตถของพระองคทานยากกวางานประณีตศิลปอ่ืน  นอกจากตรา
ประจําพระองคและตราประจําบุคคลที่สําคัญและมีหลักฐานทางเอกสารกลาวอางถึง 
  3.1 ตราประจําพระองคสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
   มีอยู  2  ประเภทคือ  ตราที่ไดรับพระราชทานมาแตสมัยรัชกาลที่  5  และตรา
ประจําพระองค  “น.ในดวงใจ”  ที่ทรงออกแบบใหเปนตราประจําพระองคเวลาทรงงานศิลปะ 
   3.1.1 ตราประจําพระองคที่ทรงไดรับพระราชทาน 
    สืบเนื่องจากสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  เมื่อคร้ัง
ดํารงพระยศเปนพระเจานองยาเธอ  พระองคเจาจิตรเจริญ  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงรับใชสนองพระเดชพระคุณในงานชางตางๆ  ทุกดานเปนที่พอพระราช
หฤทัย  ถูกพระราชประสงคไดดีกวาชางอื่นๆ  แมจะชา  ด้ือ  และเถรตรง  แตก็ตองพระประสงค
และไดรับกระแสพระราชดํารัสตรัสชมอยูเนืองๆ  จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  ทรงพระราชกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทานตราประจําพระองคใหแกพระ
เจานองยาเธอ  พระองคเจาจิตรเจริญ  เปนตราราชสีหยืนแทนหันขางดานขวาของลําตัว  ยกสอง
เทาหนาข้ึน  เทาหนาขวากําดาบพาดไหล  เทาหนาซายยกชูกําใตปากที่แสยะอา  เบ้ืองหลังราชสีห
ยืนถือดาบเปนลายกนกเปลวเถาไขว  ลายตราอยูภายในขอบลายวงกลม  ที่ขอบประกอบดวย
อักษรจารึกเปนพระธรรมคาถาวา 
    กตสฺส    นตฺถิ    ปฏิการํ    ปเคว    ตํ    ปริกฺขตํ 
    แปลวา  ส่ิงที่ทําแลวจะทําคืนไมได     จงพิจารณาส่ิงที่จะทํานั้นกอน 
    สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงยึดพระพุทธสุภาษิต
ขอนี้เปนหลักธรรมประจําพระองคมาตลอดพระชนมชีพ  ทั้งทรงพยายามที่จะใหเปนหลักธรรม
ประจําสกุลดวย  ฉะนั้นเมื่อทรงทําการใดๆ  ไมวาจะเปนราชการแผนดินหรืองานสวนพระองคก็จะ
ทําไปอยางสํารวมระมัดระวัง  คิดทางไดทางเสียโดยรอบคอบกอนเสมอ  แตถายังบังเอิญพลาดผิด
ไป  รูสึกพระองคเมื่อใด  ก็จะทรงพยายามบอกกลาวขอโทษผูเกี่ยวของใหรูทั่วๆ  กันไป  วาส่ิงที่ทรง
ทํานั้นผิดไมดี  ไมควรยึดถือเปนเยี่ยงอยาง  ที่ถูกนั้นทรงพบใหมแลววาควรจะเปนอยางไร  ทรง
ประพฤติพระองคเชนนี้อยูเปนนิจ  ไมวาเร่ืองเล็กนอยหรือเร่ืองสําคัญ  ยิ่งดานการชางก็ทรง
พิถีพิถันหนักข้ึนดวยทรงถือคติวา  ถาทําไมดี  ไมทําเสียเลยดีกวา  ฉะนั้นเมื่อทรงคิดแบบอยางใดๆ  
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ถึงแมจะทรงเขียนเสร็จแลวแตยังไมเปนที่พอพระทัยก็ไมยอมวางพระหัตถ  ทรงแกไขไปจนกวาถูก
พระทัยจนได46 
   3.1.2 ตราประจําพระองคที่เปนผลงานฝพระหัตถพระองคทานเอง 
    สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบตราประจํา
พระองคของพระองคเองข้ึน  เพื่อใชในเวลาทรงออกแบบผลงานศิลปกรรมประเภทตางๆ  ไมวาจะ
เปนงานออกแบบสถาปตยกรรม  งานจิตรกรรมและภาพลายเสน  งานออกแบบประติมากรรม  
รวมทั้งงานออกแบบประณีตศิลปกรรม  พระองคทานจะตราประจําพระองคดวงนี้เปนตรา
สัญลักษณแทนการเซ็นชื่อพระนามของพระองคทาน  โดยใชพระทักษะทางการออกแบบ
สอดแทรกตราประจําพระองคนี้ใหสัมพันธกลมกลืนกับผลงานฝพระหัตถ  เปนเอกภาพกลายเปน
สวนหนึ่งของงานออกแบบน้ัน  ดวยทรงมีความฉลาด  ทรงพิถีพิถัน  ละเอียด  ประณีตเรียบรอย
เปนเลิศ  อันเปนพระนิสัยของพระองคทานทรงประพฤติปฏิบัติอยางเปนนิจ  ไมวาเปนงาน
ออกแบบเล็กนอย  หรืองานออกแบบสรางสรรคที่สําคัญ  การกําหนดขนาด  น้ําหนักเสน  ตําแหนง
การจัดวางตราประจําพระองค  จึงเหมาะสมกลมกลืนไมรบกวนเนื้อหา  รูปแบบและคุณคาของ
ผลงานออกแบบฝพระหัตถชิ้นนั้นๆ  แตอยางไร  อาจกลาวไดวามีความประณีตเรียบรอย  ลึกซ้ึง  
งดงามวิจิตรอันยากจะหาคําตําหนิได 
    ตราประจําพระองคที่ทรงออกแบบนี้  คือ  ตรา  “น.ในดวงใจ”  เปน
อักษรพระนามยออักษร  “ น “  แบบประดิษฐ  ตรงกลางชองวางรูปหัวใจพื้นขาวภายในวงกลม  
อักษร น  ประดิษฐเปนชิ้นส่ีเหล่ียมโคงมุม  เปน  4  ชิ้น  แถวละ  2  ชิ้น  เรียงตอกันตามแนวระดับ
และแนวด่ิง  เมื่อพิจารณาอยางละเอียดจึงจะเห็นไดวา  ส่ีเหล่ียมที่จัดเรียงกันนั้นแสดงตัวอักษร  น.
หนู  อยูตรงกลางรูปหัวใจสีขาว  ภายในวงกลมซ่ึงแกมบนสองขางของหัวใจ  กับมุมแหลมลางทั้ง  
3  สวน  ชนกับขอบวงกลมทําใหพื้นหลังของหัวใจกับกรอบวงกลมกลายเปนชิ้นโคง  3  ชิ้น  แบบ
ประดิษฐตอเนื่อง  ลอมอักษร  น  ประดิษฐนั้นสัมพันธกันเปนอยางดี  ตราประจําพระองค  “น.ใน
ดวงใจ”  นี้  มีความหมายเชิงสัญลักษณในสวนตางๆ  ดังนี้ 
    อักษร  น  เปนพระนามยอจากนริศรานุวัดติวงศ 
    ภาพดวงใจ  เปนความหมายของพระนามเดิม  คือ  พระองคเจาจิตร
เจริญ  สมองคของพระองคทานซ่ึงเปนเจานายที่ทรงมีจิตหรือดวงใจที่เจริญแลว  ถึงพรอมซึ่งความ
เปนชางบัณฑิต  เปนปราชญ 
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    พระนามเดิมจิตรเจริญ  ความที่ทรงพระปรีชาสามารถในงานชางช้ันสูง  
และตราประจําพระองค น.ในดวงใจ  ซึ่งเปนความหมายสัญลักษณลวนสอดคลองสงเสริมสัมพันธ
กันเปนอันดี  ตรา  น.ในดวงใจ  จึงทรงความหมายทรงคุณคาความสามารถอันโดดเดนในงานชาง  
เปนที่รูจักในหมูเจานายและบุคคลทั่วไป  ในชวงเวลาต้ังแตตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลที่  6  และพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  7   
    การเขียนตรา  น.ในดวงใจ  เปนสวนหนึ่งในการแทรกหรือซอนไวในงาน
ออกแบบ  ที่เปนผลงานฝพระหัตถของพระองคทาน  โดยแทรกภาพตราไวตามมุมภาพ  ซาย  ขวา  
บน  หรือลาง  มีทั้งวางกําหนดใชในตําแหนงที่เห็นไดชัด  และมีทั้งการวางกําหนดใหภาพดวงตรา
แทรกหรือซอนไวเปนสวนหนึ่งของงานออกแบบนั้นๆ  เพราะตราประจําพระองค  น.ในดวงใจ  เปน
ภาพสัญลักษณที่เปนเสมือนลายเซ็นพระนามของพระองคทานเมื่อภาพที่ทรงออกแบบเสร็จเปนที่
พอพระทัย  และทรงวางพระหัตถไมทรงปรับแกไขในผลงานนั้นแลว  ตราประจําพระองค  น.ใน
ดวงใจ  จึงเปนเสมือนเคร่ืองแสดงความหมายวาผลงานช้ินนั้นเปนผลงานที่เปนฝพระหัตถของ
พระองค  สืบเนื่องจากผลงานฝพระหัตถของพระองคทุกชิ้นลวนมีคา  มีความเปนไทย  แตนํายุค
นําสมัยแปลกใหม  เปนที่นิยมยกยองและไดรับการยอมรับกันอยางกวางขวางและงานออกแบบฝ
พระหัตถบางประเภท  เชนงานออกแบบตาลปตรพัดรอง  กวาผลงานออกแบบเปนลายเสนจะ
ดําเนินไปสูกระบวนการสรางเปนผลงานเพ่ือใชในงานจริงในแตละงานตองใชเวลา  ผานบุคคล  
ชางที่เกี่ยวของตางๆ  มากมาย  บางคร้ังจึงมีผูลอกเลียนแบบงานของพระองคทาน  และนําไปทํา
เปนงานอยูเนืองๆ  เปนเหตุผลความจําเปนสวนหนึ่งที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
ตองสรางตราประจําพระองค  น.ในดวงใจ  เปนสัญลักษณแสดงความจําเพาะของงานไววางานช้ิน
นี้เปนผลงานฝพระหัตถที่พระองคทานทรงออกแบบไวจริง 
    ตราประจําพระองค น.ในดวงใจ  ที่ปรากฏในงานออกแบบแตละรูป  
ขนาดตําแหนง  และการกําหนดจัดวางตําแหนงดวงตรา  ไมรบกวนเนื้อหา  รูปแบบ  และคุณคา
ของงานออกแบบ  บางภาพกลับชวยเสริมน้ําหนัก  ความวาง  ความงาม  ความสมบูรณ  ดุจ
เดียวกับตราประทับของภาพเขียนจีนและญ่ีปุน  ตรา  น.ในดวงใจ  ที่ปรากฏในงานออกแบบที่
สําคัญ  เชน  ภาพน.ในดวงใจท่ีแทรกอยูในภาพลายเสนรจนาเส่ียงพวงมาลัย  ภาพลายเสนพระ
โพธิสัตวในภาพทศชาติ  หรือ  ภาพน.ในดวงใจ  ในภาพลายเสนที่เปนภาพประกอบพระราชนิพนธ
ธรรมาธรรมะสงคราม  หรือ  ภาพ น.ในดวงใจ  ที่สอดแทรกในผลงานการออกแบบตาลปตรพัดรอง 
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    ที่สําคัญและมีคุณคางดงามของการใชตราประจําพระองค น.ในดวงใจ  
ของงานกลุมนี้  คือ  การออกแบบตราประจําพระองค น.ในดวงใจ  แทรกในภาพรางฝพระหัตถ
เกวียนรางปนที่จะใชอัญเชิญพระโกศสมเด็จพระอนุชาธิราชเจาฟากรมหลวงพิษณุโลกประชานา
รถ  ออกสูพระเมรุมาศทองสนามหลวง  พ.ศ.2463  ทรงเขียนภาพตราประจําพระองค  น.ในดวงใจ  
ดวยเทคนิคสีน้ําวางตรา  น.ในดวงใจ  ไวบนแถบร้ิวบริเวณขอบลางซายมือของภาพ  โดยภาพตรา  
น.ในดวงใจ  เขียนไวภายในกรอบวงกลมหนากระดานมีขอบเสนลวดลอมขอบนอกและขอบใน  มี
ลายประจํายามคละลายกลีบบัววางสลับอยางละ  3  ลาย  บนกรอบวงกลมนั้น  โดยลายประจํา
ยามทั้ง  3  จะวางอยูในตําแหนงตรงขามกับลายประจํายามกลาวคือ  2  ลายบน  วางอยูบนกรอบ
เสนวงกลมที่บรรจบกับเสนนอนบนของแถบร้ิว  สวนลายกลีบบัวที่เหลืออีก  1 ลาย  นอกจากจะ
เปนมุมแหลมลางของสามเหล่ียมดานเทาแลว  ยังเปนกึ่งกลางวงกลมดานลางอีกดวย  ลายทั้ง  6  
จึงถูกวางเปนระเบียบ  มีความคมคายเชิงความคิด  มีคุณคาในจังหวะที่ลงตัวงดงาม  ชองวางใน
กรอบวงกลมที่เหลือวางลายทั้ง  2  เขียนเปนลายบัวฟนยักษเรียงเปนแถวติดตอกัน  การสรางขอบ
ประดิษฐรอบลายประจําพระองคลายตรา  น.ในดวงใจ  ทําใหลายตรา  น.ในดวงใจ  กลายเปน
สวนหนึ่งของผลงานการออกแบบเกวียนรางปนที่อัญเชิญพระโกศดังกลาวอยางสมบูรณ  งดงาม  
ลงตัวทางศิลปะและการออกแบบเปนที่สุด 
    การแทรกหรือซอนตรา  น.ในดวงใจซ่ึงเปนสัญลักษณตราประจํา
พระองคของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศที่กลาวมาเปนเพียงตัวอยางงานออกแบบ
ตรา  เปนงานสวนหนึ่งของงานออกแบบที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพอันเปนเลิศของพระองคทาน 
    ตราประจําพระองค น.ในดวงใจ  และเคร่ืองหมายประกอบดวงตรา
แบบตางๆ  นอกจากที่จะใชดวงตรา น.ในดวงใจ  แทรกเปนสวนหนึ่งของผลงานฝพระหัตถแลว  ใน
บางคร้ังเมื่อสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงนําตรามาใชโดดๆ  จะทรงออกแบบ
สวนประกอบอ่ืนๆ  แทรกเพิ่มเพื่อสรางความนาสนใจ  ส่ือความหมายแทนขอความมากข้ึน  สราง
ความแปลกใหมนาสนใจ  นาทึ่งในความลุมลึกในพระจินตนาการทางความคิด  พระทักษะฝพระ
หัตถที่ทรงมีอยูอยางมากมาย  เชน  การออกแบบตราประจําพระองค น.ในดวงใจ  กับเครื่อง
ประกอบที่สงไปพรอมภาพประกอบหนังสือเร่ืองทศชาติ  ที่พระเจาวรวงศเธอ  กรมหลวงชินวร
สิริวัฒน  สมเด็จพระสังฆราชเจา  ทรงแปล  และเรียบเรียงปละเร่ือง  และปละชาติ  ต้ังแตปพ.ศ.
2470  พระองคทานทรงเขียนถวายต้ังแตพ.ศ.2471-2479 
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    ปพ.ศ.2467  เปนปที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรง
เขียนภาพทศชาติ  ชาติที่  1  เตมิชาดก (ใบเบิกเสียงสอน)  ทรงเขียนตราประจําพระองค น.ใน
ดวงใจ  โดดๆ  โดยมิไดตกแตงสวนประกอบใดๆ  ในดวงตราแมแตเสนขอบนอกที่เปนวงกลม 
    ปพ.ศ.2468  เปนปที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรง
เขียนภาพทศชาติ  ชาติที่  2  ชนกชาดก (เพียรกลา)  ทรงเขียนตราประจําพระองค น.ในดวงใจ  จดั
วางไวในสวนประกอบที่เปนชองกระจกกลม  กรอบหนากระดานวงกลมเปนลายเม็ดประคํากลม
เล็กเรียงกันภายในขอบเสนลวดขนาบทั้งดานในและดานนอก  มีลายขมวดในโครงลายกระจัง  4  
ทิศ  นอกเสนกรอบวงกลมบน  ลาง  ซาย  ขวา  สลับหวางลายกระจังขนาดเล็ก  4  ลาย  ลาย
ขมวดกระจังซาย  ลาง  บน  ประดับหวงกลม  หวงบนผูกโบวทิ้งปลายลางสะบัดปลายลาง  2  ขาง  
ชูปลายบนแยกช้ีข้ึนสูงคลายคมกรรไกร  หวงลางผูกเชือกหอยพูปลายชายเชือกทั้ง  2  เสน  งาน
ออกแบบลายตรา น.ในดวงใจ  ลอมกรอบกระจกกลมและเคร่ืองประกอบอื่นๆ  ดูมีความแปลก
ใหมนาสนใจข้ึน  ประณีตและงดงาม 
    ป พ.ศ.2469  เปนปที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรง
เขียนภาพทศชาติ  ชาติที่  3  สุวรรณสามชาดก (เมตตา)  ทรงเขียนตราประจําพระองค น.ใน
ดวงใจ  จัดวางไวกึ่งกลางกรอบพวงมาลัยลายรักรอยลายดอกไมแลพูเกสรตอเนื่อง  ดานลาง
พวงมาลัยผูกโบวปลอยชาย  4  ชายปลิวไสว  เปนพูหอยตามกันลงไปส้ันยาวลดหล่ันกัน  ทั้งลาย
ดวงตรา น.ในดวงใจ  ไมถมพื้นลายดําแตตีเสนขนานต้ัง  ภาพจึงออกมาเปนพื้นลายสีเทาเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน  ระหวางลายตรากับเคร่ืองประกอบลาย 
    ป พ.ศ.2470  เปนปที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรง
เขียนภาพทศชาติ  ชาติที่  4  เนมีราชชาดก (แรงอธิษฐาน)  ทรงเขียนตราประจําพระองค น.ใน
ดวงใจ  ที่ถมพื้นลายเปนน้ําหนักทึบดํา  จัดวางไวในกรอบลายเสนตรง  ขัดสานกันเปนลายรูป  
“เฉลว”  เปนเคร่ืองจักสานดวยไมไผจักสานดวยภูมิปญญาพื้นบาน  เปนเครื่องหมายสัญลักษณ
สําหรับปองกันภัยอันตราย  จากสิ่งชั่วรายส่ิงอัปมงคล  ภูตผีปศาจ  หรือส่ิงที่คอยทําลายลางความ
ดีงามทั้งหลาย  ถามีขนาดใหญใชปกตามคันนารับขวัญขางต้ังทองออกรวง  ถามีขนาดเล็กพบปก
ตามปากหมอยาไทย  ปองกันความชั่วรายมานําฤทธ์ิยา  พลังคุณของยาที่จะชวยรักษาโรครายไป  
เฉลวเปนเสนเคร่ืองจักสานไมไผที่สอดสานขัดเปนมุม  10  มุม  มุมลางริมซายมือทําเปนเสนพันผูก
เสนต้ังตรงซายเปนดามยาวลงไปเบ้ืองลาง  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรง
ออกแบบทิ้งกานขาดเปน  2  ชวง  ใหรูสึกวาปลายแหลมของกานนั้นเสียบกระดาษกลัดโผลปลาย
ดานลางเปนการสรางความนาสนใจในงานออกแบบเปนอยางดี 
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    ป พ.ศ.2471  เปนปที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรง
เขียนภาพทศชาติ  ชาติที่  5  มโหสถชาดก (ปญญาเลิศ)  ทรงเขียนตราประจําพระองค น.ใน
ดวงใจ  ถมพื้นตราเปนน้ําหนักทึบดําจัดวางไวมุมบนขวามือของเคร่ืองประกอบลายตราประจํา
พระองค  มีแถบโบวยาวผูกเปนหูกระตายเหนือกรอบบนซายมือดวงตรา  สอดสายโบวใตลาย
ตราน.ในดวงใจ  ปลอยสายทิ้งลงดานลาง  3  แถบ  แถบที่  1  ซาบมือสุดมวนขมวดสายโบวคลาย
เปนหยดน้ําส้ันๆ  แถบที่  2  แถบกลางทิ้งปลายโบวยาวลงเบ้ืองลางสะบัดโคง  2  จังหวะ  สลับ
มวนขมวดปลายโบว  การสะบัดปลายโบวมวนขมวดคลายตัวเลข  6  ไทย  แถบที่  3  แถบโบว
ขวามือ  ทิ้งปลายสะบัดขมวด  2  จังหวะไปดานขางขวามือเปนลักษณะตัวเลข  6  ไทยเชนกัน  
หวางแถบโบวเสนกลางและเสนขวามือ  มีการออกแบบเปนตัวอักษร  2  แถว  เปนภาษาบาลี  
    แถวบนเขียนวา อิจฺฉิตํ    ปตฺติตํ  ตุยหํ 
    แถวลางเขียนวา อิปฺปเมว    สมิชฺฌตุ 
    ป พ.ศ.2472  เปนปที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรง
เขียนภาพทศชาติ  ชาติที่  6  ภูริทัตชาดก   ทรงเขียนตราประจําพระองค น.ในดวงใจ  โดยขยาย
ลายดวงตราใหใหญข้ึนทําใหพื้นที่วางในแผนส่ีเหล่ียมที่ประดิษฐเปนอักษร น.  และที่วางที่เปนพื้น
หลังรูปดวงใจ  กับเสนขอบวงกลมมีพื้นที่วางมีขนาดใหญข้ึน  เมื่อใสสวนรายละเอียดภายในพื้นที่
แผนส่ีเหล่ียมที่ประดิษฐเปนอักษร น.  เปนลายเกสรและกลีบดอกไมบาน  คลายลายประจํายาม
ประดิษฐลอไปตามกรอบส่ีเหล่ียม  สวนชองวางระหวางรูปดวงใจกับกรอบวงกลมก็ใสลายคลาย
กับลายอักษร น.  ประดิษฐ  ทําใหเห็นภาพ น.ในดวงใจ  แบบพื้นเปนลายประดิษฐโปรง  ไมแนน
ทึบเหมือนปกติ  ภาพลายตราประจําพระองค น.ในดวงใจ  จึงดูแปลกใหมสะดุดตา 
    ป พ.ศ.2473  เปนปที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรง
เขียนภาพทศชาติ  ชาติที่  7  จันทกุมาร  ทรงเขียนตราประจําพระองค น.ในดวงใจ  โดยมี
สวนประกอบทั้งภาพตัวหนังสือ  และตัวเลขอักษรโรมัน  ภายในกรอบสี่เหล่ียมผืนผาดานต้ัง  โดย
จัดวางลายตรา น.ในดวงใจไวกึ่งกลางดานบนของส่ีเหล่ียมนั้น  ภายในส่ีเหล่ียมผืนผาดานต้ังแบง
พื้นที่เปน  3  สวน  สวนบนและลางเปนแถบหนากระดานขนาด  1  ใน  5  ของส่ีเหล่ียม  มี
ตัวอักษรภาษาบาลี  แถบบนเขียนวา  อโรคาสุโชตาโหต  แถบลางเขียนวา  สหสพฺเพหิญาติร  แถบ
กลางเปนแถบขนาดใหญ  3  ใน  5  เขียนเปนภาพมาหนาดํา  แขงทั้ง  4  ขางและหางดํา  กําลัง
ยืนหันดานขางซาย  ยกงอเทาหนาขวาข้ึนงอปลายเทาเขาหาตัว  ดานบนติดขอบแถบบนเหนือหลัง
มามีตัวเลขอักษรโรมันเขียนวา  IVNM  ใตมุมลางของส่ีเหล่ียมผืนผามีสามเหล่ียมเล็กๆ  2  
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สามเหล่ียมจัดวางอยู  การใชภาพมามาประกอบเพราะปพ.ศ.2473  ตรงกับปมะเมีย  ซึ่งปนักษัตร
เปนปมา 
    ป พ.ศ.2474  เปนปที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรง
เขียนภาพทศชาติ  ชาติที่  8  นารทชาดก  ทรงเขียนตราประจําพระองค น.ในดวงใจ  โดยมี
สวนประกอบเปนภาพตัวหนังสือ  และตัวเลขอักษรโรมันขนาดใหญอยูเบ้ืองลางเหมือนปที่ผานมา  
โดยใหตรา น.ในดวงใจเขียนเปนถาพหัวแพะในโครงสรางสามเหล่ียมหันหนาตรง  จากเคราแพะ
แหลมดานลางแยกเปนมุมสามเหล่ียมผานแกมหู  เขาที่งอโคงโคนเขาเปนปลองๆ  แยกโคงออกไป
สองขางหวางโคนเขา  กลางหนาผากเปนขนหัวหอยแหลมเหมือนกับเคราแหลมดานลาง  ใตเครา
แหลมมีอักษรบาลี  2  แถว  เขียนวา  สตวสสา   จ  อายุ  จ    ชีวสิขธี     ภวนตุเต  ดานขางใตเขา
เหนือใบหู   2  ขาง  มีตัวเลขอักษรโรมัน  ดานซายเขียนวา  IV  และดานขวาเขียนวา NV การใช
ภาพแพะประกอบเพราะปพ.ศ.2474  ตรงกับปมะแม  ซึ่งเปนปนักษัตรเปนปแพะ 
    ป พ.ศ.2483  เปนปที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ราง
ภาพทศชาติ  ชาติที่  9  วิธูรบัณฑิตชาดก  ทรงเขียนตราประจําพระองค น.ในดวงใจ  โดยมี
สวนประกอบก็เปนภาพรางเชนกัน  โดยการเขียนตราประจําพระองค น.ในดวงใจ   บรรจุรวมกับ
สวนประกอบที่เปนภาพตัวอักษร  และตัวหนังสือภายในกรอบส่ีเหล่ียมผืนผาทางต้ังเดียวกัน  โดย
ภายในส่ีเหล่ียมจัดแบงออกเปน  3  แถบ  แถบบนเนื้อที่ประมาณ  1  สวนคร่ึง  เปนตัวเลขสลับตรา 
น.ในดวงใจ  โดยดานหนาเปนเลข  24  มีตรา น.ในดวงใจ  ภายในวงกลมขนาดใหญยื่นจากแถบ
เสนไปอีกเทาตัว  จัดวางอยูตรงกลางโดยขนาบตัวเลข  83  ไวดานหลัง  แถบกลางเนื้อที่ประมาณ  
4  สวน  เขียนภาพมังกรเหรายืนยางเทาหันขางลําตัวดานซาย  เชิดหนางอลําตัวงอโคนและปลาย
หางเปนจังหวะสลับเล้ือยดุจการเล้ือยของพญานาค  เหนือหัวมีหงอน  มีครีบหลัง  และครีบหาง  
สะบัดเปนปลายลายกนกไทย  เหนือหูมีเขา  มีขา  4  ขา  เหมือนมังกร  เปนภาพรางลายเสนที่ให
อารมณเคล่ือนไหวของสัตวเล้ือยคลานไดเปนอยางดียิ่ง  แถบลางเนื้อที่ประมาณ  2  สวน  เขียน
เปนตัวหนังสือภาษาบาลี  2  แถว  แถวบนเขียนวา  อเนกา  อนารายาป   และแถวลางเขียนวา  
วินสสนา  อเสสิโต  การเขียนเปนมังกรเหราเนื่องจากปพ.ศ.2483  ตรงกับปมะโรง  ซึ่งปนักษัตร
เปนปงูใหญ 
  3.2 ตราประจําพระองคสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
   เปนผลงานการออกแบบของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
แสดงภาพเปนสัญลักษณของการดํารงอยู  ดวยภาพเทวดาทรงเคร่ืองครบ  สวมมงกุฏ  กรองศอ  
พาหุรัด  สรอยสังวาลยครบเคร่ือง  นั่งคุกพระชานุซายกับแทนฐานและงอชันพระชานุขวาข้ึนขนาน
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กับพื้นแลเห็นพระบาทขวาตรง  พนมพระหัตถทั้งสองเสมอพระอุระ  มีพระรัศมีรอบพระเศียรเปน
กรอบสินเทาทรงบัวตูม  เร่ิมจากกรองศอซายจรดกรองศอขวา  แสดงความเปนเทวดาไมใชภาพ
กษัตริยอันเปนมนุษยสามัญ  การที่เทวดาคุกพระชานุพนมหัตถ  ต้ังลําพระองคนิ่งต้ังมั่นเพื่อแสดง
ความหมายของการดํารงอยู  ซึ่งสอดคลองกับพระนามของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  
รอบองคเทวดาคุกพระชานุมีกรอบลายไทยทรงพุมบัวกนกลอมรอบองคโดยไปสัมพันธกรอบ
สินเทาเหนือพระเศียรเทวดาทรงดอกบัวตูมกลายเปนสวนหนึ่งสวนเดียวกันกับกรอบพุมขาวบิณฑ
บัวกนกนั้น 
  3.3  ตราประจําพระองคและตราประจําตัวบุคคลอ่ืนๆ  ที่เปนฝพระหัตถมีอยูอยาง
มากมายที่แสดงพระศักยภาพทางการออกแบบของพระองค  แสดงความเลิศในพระปรีชาชาญใน
ดานนี้  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  พระองคทานอาจทรงเลือกความคิดตนแบบ  
เพื่อกําหนดเนื้อหางานออกแบบที่ทรงส่ือความหมาย  มีที่มาจากพระนาม  พระนามยอ  พระนาม
เดิม  คุณวุฒิ  คุณสมบัติ  สายสกุล  ภาระราชการ  ความรูความสามารถอยางใดอยางหนึ่ง  หรือ
หลายอยางรวมกันทุกสวนที่เกี่ยวของกับบุคคลที่จะตองทรงออกแบบใหลวนทรงใหความสําคัญ  
และทรงนํามามีสวนในแนวความคิดแทบทั้งส้ิน  ทรงเปนตราประจําพระองค  ประจําบุคคลที่เปน
ตราสัญลักษณอยางงายๆ  อาจไปใชเปนตราที่นมตาลปตรพัดรอง  ตราเหลานี้เปนตราแบบงายๆ  
เดนชัดและแสดงความเปนเฉพาะบุคคล  ผลงานดวงตราประจําพระองคและประจําตัวบุคคลตางๆ  
ฝพระหัตถของพระองคทาน  นอกจากตราประจําพระองคของพระองคทาน  และตราประจํา
พระองคสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ตัวอยางเชน 
   3.3.1 ตราพระลักษมี  ตราประจําพระองค  พระนางเธอ  ลักษมีลาวรรณ  
พระราชินีองคที่  3  ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ทรงเขียนเปนรูปพระลักษมีพระ
ชายาของพระนารายณ  เปนภาพรางลายเสนพระลักษมีประทับนั่งคุกพระชานุขวา  งอพระชานุ
ซายกลางดอกบัว  โดยวางพระอุรุ (ตนขา)  และพระบาทซายขนานกับพื้นเกสรบัว  เอ้ียวงอ
พระองคกมพระพักตรลงเล็กนอย  งอพระกรและพระหัตถขวาข้ึนหวางพระถัน  แยกพระกรและ
พระหัตถซายเชิญกานดอกปทุมบานเสมอพระอังสา  มีพระรัศมีลักษณะทรงบัวตูมรอบพระเศียร  
ดานขางดอกบัวใหญมีคล่ืนน้ํามวนขมวดข้ึน  และรอบองคพระลักษมีมีดอกไมรวง  ภาพดวงตรา
พระลักษมีนี้บรรจุอยูภายในวงรูปไขซอน  3  เสน  และพระนามของพระลักษมีพระชายาของพระ
นารายณ  สอดคลองกับพระนางเธอลักษมีลาวรรณ  ซึ่งชายาของรัชกาลที่  6  อันหมายถึงพระราม
อวตารพระนารายณองคที่  6  แหงราชวงศจักรี 
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   3.3.2 ตรากัญจนา  พ.ศ.2475  ทรงออกแบบตราพระกัญจนาสําหรับพระเจา
บรมวงศเธอพระองคเจากัญจนากร (ในหนังสือราชสกุลวงศเขียนวา “กาญจนากร”)  ซึ่งพระองค
เปนพระราชธิดาในรัชกาลที่  4  กับเจาจอมมารดาสังวาลย  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศทรงออกแบบตราประจําพระองคเปนตัวอักษรพระนามยอ  “ก”  ภายในซุมปราสาทบน
ดอกบัวบานสยายกลีบซอน  3  ชั้น  เพื่อส่ือความหมายวา  พระองคเจากัญจนากรทรงประสูติในที่
สูง  ทรงบริสุทธิ์ดุจเทพธิดาในปราสาทวิมาน  เพราะทรงเปนพระราชธิดาในพระมหากษัตริย 
   3.3.3 ตรากรมหม่ืนพงษา  พ.ศ.2478  ทรงออกแบบตรากรมหมื่นพงษา
สําหรับพระเจาบรมวงศเธอ  พระองคเจาไชยานุชิต  กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป  พระองคทรงเปน
พระราชโอรสในรัชกาลที่  4  กับเจาจอมมารดาเที่ยง  พระองคทรงเปนพระราชสกุล  “ชยางกูร”  
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบโดยใชชื่อพระนามเต็ม  โดยประดิษฐ
เปนอักษรผสมตัวเลข  4  บรรทัดขนาดเล็กใหญเช่ือมตอกันใตพระมงกุฎ  อันเปนเคร่ืองหมายวา
ทรงเปนพระราชโอรสในรัชกาลที่  4  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ซึ่งมีพระนามเดิมวา  
“เจาฟามงกุฏ”  สวนอักษรพระนามของกรมหมื่นพงษาภายใตมงกุฎนั้นสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบเปนอักษรประดิษฐเปน  3  แถว  2  ขนาด  อักษรแถวบนมีคําวา  
พระเจาบรมวงศเธอ  โดยอักษรตัว  “ร”  และตัว  “ศ”  มวนสะบัดปลายเช่ือมตอกับสายพระมงกุฎที่
หอยมวนขมวดชาย  ตัวอักษรแถวที่  2  มีคําวา  “กรมหม่ืนพงษา”  โดยตัวอักษรคําวา  “กรม”  
และ  “พงษา”  ขยายขนาดใหมีขนาดตัวหนาและสูงใหญข้ึน  ตัวอักษรแถวที่  3  มีคําวา  “ดิศร
มหิป”  ที่มีขนาดตัวอักษรเทากับตัวอักษรแถวแรก  ใตชื่อพระนามเปนตัวเลขแถวที่  4  คําวา  
“2404-2478”  เปนปพุทธศักราชที่ทรงประสูติจนถึงปส้ินพระชนม 
   3.3.4 ตราชินสิริ  พ.ศ.2480  ทรงออกแบบตราชินสิริ  สําหรับพระเจาวรวงศ
เธอ  กรมหลวงชินวรสิริวัฒน  สมเด็จพระสังฆราชเจา (หมอมเจาภุชงค  ชมพูนุช)  สมเด็จฯ  เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบโดยใชพระนามยอ  “ชส”  เปนอักษรประดิษฐขนาดใหญ
ภายใตฉัตร  5  ชั้น  พระเบญจปฎลเศวตฉัตร  และก่ึงกลางเหนือฉัตรชั้นลางช้ันที่  1  มีภาพภควัน  
ซึ่งหมายถึงพระพุทธรูปเปนเคร่ืองหมายสัญลักษณวาพระองคทรงถือผนวชในพระพุทธศาสนา  
สวนฉัตร  5  ชั้น  คือ  พระอิสริยยศที่ทรงไดรับพระราชทาน 
   3.3.5 ตราเช้ือ    วัฒนวงศ  พ.ศ.2480  สําหรับหมอมเจาเช้ือ  วัฒนวงศ  ณ  
อยุธยา  ชายาในพระเจาวรวงศเธอ  กรมขุนมรุพงศศิริพันธ  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ  ทรงออกแบบตราโดยใชนาม  “เชื้อ”  ดวยอักษรประดิษฐตัวใหญอยูภายในกองฟอน  เชิง
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ตะกอนท่ีไฟกําลังลุกไหม  โดยมีนามสกุล  “วัฒนวงศ “ เปนสวนฐานของกองฟอน  คําวา  “เช้ือ”  
ภายในกองฟอนส่ือความหมายถึงชื่อ  คือ  เชื้อเพลิงที่สรางใหไฟลุกโพลง 
 
 
 
 

                                         
พระราชลัญจกรครุฑพาห(องคกลาง)                                       พระราชลัญจกรครุฑพาห        
   พระราชลัญจกรประจําแผนดิน                                         พระราชลัญจกรประจําแผนดิน     
 

             
            พระราชลัญจกรพระวชิระ                                     พระราชลัญจกรพระแสงศร 
พระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่6                   พระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่7 
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       พระราชลัญจกรมหาโองการ                               พระราชลัญจกรจักรรถ 
     พระราชลัญจกรสําหรับแผนดิน                                    พระราชลัญจกรสําหรับแผนดิน     
 

                                          
            พระราชลัญจกรหงสพิมาน                                           ตราเทวดาทรงนนทิการ 
         พระราชลัญจกรสําหรับแผนดิน                              ตราประจําตําแหนงเสนาบดีกระทรวงวัง    
 

                                              
             ตราปกษาวายุภักษ(ใหม)                             ตราประจําพระองค  ราชสีหถือดาบยืนแทน 
           ตราประจํากระทรวงการคลัง                                  ไดรับพระราชทานจากรัชกาลที่5 



 165 

                                          
 
              

                      
 

                          
ตราประจําพระองค น.ในดวงใจ ฝพระหัตถ ที่ทรงออกแบบสวนประกอบอ่ืน สงไปพรอมภาพ
ลายเสนภาพประกอบหนังสือเร่ืองทศชาติถวาย พระเจาวรวงศเธอกรมหลวงชินวรศิริวัฒน  สมเด็จ
พระสังฆราชเจา   ต้ังแตปพ.ศ. 2471-2479 
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                  ตราประจําพระองค                                             ตราประจําพระองค 
      สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ                            พระนางเธอลักษมีลาวรรณ 
 
 

 
 

ตราประจําพระองคพระเจาวรวงศเธอกรมหลวงชินวรศิริวัฒน 
สมเด็จพระสังฆราชเจา 
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บทท่ี 5 
 

ประณีตศลิปกรรม : เคร่ืองราชอิสริยภรณและเหรียญท่ีระลึกฝพระหัตถ 
พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟานริศรานุวดัติวงศ 

 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  คือ  เคร่ืองหมายที่ใชประดับสําหรับประดับเกียรติยศและบําเหน็จ
ความชอบ  สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงพระราชนิพนธไวในหนังสือตํานาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณสยามวา  “เปนของซ่ึงพระเจาแผนดินพระราชทานเปนเคร่ืองประดับเกียรติยศ
และบําเหน็จความชอบ”1  ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงพระราชอาณาจักรไทย  อันเปนกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ  ไดยืนยันในพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย  ตามความในพรนิพนธที่ยกมาอาง
ขางตนสืบตอมาโดยตลอด  อาทิเชน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2521  ไดตราไว
ความงวา  “มาตรา  9  พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจ  ที่จะสถาปนาฐานันดรศักด์ิและ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ”2  ดังความในพระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยยศจุลจอมเกลาฯ 
พ.ศ.2416  บางสวนความวา  “...เพราะฉะนั้นเราจึงมีจิตรคิดจะบํารุงวงศตระกูลของทานทั้งหลายให
เจริญยืนยาวไปชั่วกาลนานจึงไดสรางตราเคร่ืองราชอิสริยยศ   เพื่อใหรฤกถึงทานผูใหญท่ีไดรักษา
แผนดิน บังคับกาลมาแตกอนตลอดจนทานท่ีไดทํานุบํารุงแผนดินและรักษาการปตยุบันนี้…”3  หรือ
สวนหนึ่งในพระบรมราชโองการฯ ในรัชกาลที่6  เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2461 ความวา “...โดยพระ
ราชปรารภวา  ราชกรทหารเปนกิจพิเศษอยางหน่ึง  ซ่ึงผูปฏิบัติราชการอยางนั้นตองออกกําลังแรง
ปญญาอยางอุกฤษฐ   ทั้งตองพรองอยูที่จะสละชีวิตเปนราชพลี  และเพ่ือรักษาอิสระภาพบํารุงความ

                                                                               

 1 ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จฯ  กรมพระยา,ตํานานเครื่องราชอิสริยาภรณสยาม.พระนคร โรงพิมพโสภณพิ
พรรฒธนาธร  พ.ศ.2468  หนา  1  
 2รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2521  มาตรา  9   
 3 ตํานานเคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา หนา5-6 
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รุงเรืองแหงชาติบานเมืองสมควรจะมีเคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับบําเหน็ดความชอบแกผูทําดีใน
ราชการแผนกน้ีเปนพิเศษ  สวนหน่ึงจึงโปรดใหสถาปนาเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหเรียกนามวา 
“เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีศักด์ิรามาธิบดี”  4   เคร่ืองราชอิสริยาภรณที่พระมหากษัตริยพระราชทาน
ในราชการสวนพระองค เรียกเปนสามัญวาตราในปจจุบันนี้หมายรวมถึงเคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับ
พระราชทานแกผูทําความดีความชอบเปนประโยชนตอประเทศชาติ  ศาสนา  ประชาชน และเหรียญที่
ระลึกเปนที่พระราชทานเปนความเหน็ดความชอบในโอกาสตาง ๆ และทรงโปรดเกลาใหบุคคลประดับ
ไดอยางเคร่ืองราชอิสริยาภรณตามราชการกําหนด 
 การไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณนอกจากจะแสดงใหเห็นวาผูไดรับพระราชทานเปนผูทํา
คุณงามความดีตอแผนดินแลว  ยังเปนเครื่องแสดงใหเห็นวาบุคคลผูนั้นเปนผูไดรับความไววางพระราช
หฤทัยอยางสูงจากองคพระบามสมเด็จพระเจาอยูหัว  ท้ังการประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณที่ไดรับ
พระราชทานไปในงานสําคัญ ๆ ยังเปนเสมือนการประกาศเกียรติคุณและยังสะทอนใหเห็นอํานาจ
วาสนาและฐานันดรของผูไดรับพระราชทานอีกดวย  เพราะโดยปรกติแลวงานท่ีสามารถประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณไกนั้นมักเปนงานระดับสูงหรืองานพระราชพิธีสําคัญๆ  สามารถสรุปกลาว
โดยนัยไดวา  เคร่ืองราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทานจึงเปนประหนึ่ง “เกียรติบัตร”  รับรองคุณงาม
ความดีที่มีตอแผนดินของผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณนี้เปนบุคคลที่ “ผาน”  การรับรอง
เกียรติยศจากพระมหากษัตริยแลว 
 ในอดีตกาลการพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณมักจะจํากัดอยูที่การพระราชทาน  
เจานาย  ราชตระกูล และขุนนาง  และมักเปนบุคคลที่รับใชทั้งในราชการแผนดิน และราชการสวน
พระองค แตมักจะเปนความผูกพันรับใชในเชิงอาจหนาท่ีมากกวาเปนเร่ืองสวนพระองค  เนื่องจากขุน
นางขาราชการชวยแบงเบาพระราชภาระในราชการปกครองดูแลราชการแผนดินตางพระเนตรพระ
กรรณ  ฉะน้ันการพระราชทานเกียรติ  ดวยเคร่ืองราชอิสริยาภรณเพ่ือยกยองคุณงามความดี  ทําให
ราชตระกูลและขุนนางเกิดความรูสึกวาตนเองไดรับการไววางพระราชหฤทัยจากพระมหากษัตริยยิ่งไป
กวาการเปนขาแผนดิน  ธรรมดา และเปนการผูกใจบุคคลดังกลาวใหเกิดความ “พิมพใจ”  หรือความ
ศรัทธาที่ลึกซ้ึงกินใจในองคพระมหากษัตริยมากข้ึน5 

                                                                               

 4 ดํารงราชานุภาพ  สมเด็จฯกรมพระยา,ตํานานเคร่ืองราชอิสริยาภรณสยาม  เลมเดิมหนา 113 
 5 ดู  ดวงดาว   ยังสามารถ  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  สายใยแหงความภักดีในหนังสือ สารัตถะแหงเคร่ือง
ราชอิสริยายศ  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ และเงินตราสยาม 2539 บริษัทดานสุทธาการพิมพจํากัด  กรุงเทพ หนา 57-59 
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 ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  นาจะกอใหเกิดความรูสึกวาเปนเกียรติยศอัน
ลํ้าคาเปนมงคลแกชีวิตที่ไมอาจแสวงหาไดดวยตนเอง  ถาพระมหากษัตริยมิไดพระราชทานลงมาให  
และไมกลาจะทรยศตอเกียรติยศตอส่ิงที่ตนเองไดรับจากสถาบันพระมหากษัตริยอันเปนสถาบันที่
สังคมเชิดชู  และเทิดทูนกลายเปนสายใยแหงความภักดีที่ไมอาจเปล่ียนแปลงได  เคร่ืองราชอิสริยภรณ
บางตระกูลมีเพื่อพระราชทานแกบุคคลสําคัญชาวตางประเทศ  เพื่อแสดงออกถึงสัมพันธไมตรีอันดีตอ
กัน  เคร่ืองราชอิสริยาภรณทุกชุดจะทําอยางประณีตบรรจง  อุดมไปดวยคุณคาทางเอกลักษณอันดี
งามของชาติ  มีความงาม  มีความหมายลึกซ้ึงมิไดมีการแบงแยกบุคคลในสังคม  ผูไดรับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณไมวาตระกูลใดช้ันตราใด  ยอมถือเปนผูมีเกียรติและเปนสิริมงคลงดงามยิ่ง
ท้ังส้ิน 
 
ประวัติความเปนมาของเครื่องราชอิสริยาภรณไทย 
 
 ประเทศไทยมีเคร่ืองหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ  เรียกกันมาแตโบราณวา  
“เคร่ืองยศ”  ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงสรางข้ึนเพ่ือพระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศ  เจานาย  ขุนนาง  
ท่ีไววางพระราชหฤทัยใหปฏิบัติพระราชกิจตางพระเนตรพระกรรณ  เม่ือไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ใด  หรือกระทําความดีความชอบในหนาท่ีราชการ  หรือภารกิจท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลามอบหมาย
เปนการสวนพระองค  ก็จะทรงพระราชทาน  “เคร่ืองยศ”  เพ่ือเปนส่ิงสําคัญแสดงตําแหนงที่ลําดับยศ
ศักด์ิของบุคคลเหลานั้น  ไดแก  แหวน  สังวาล  ลูกประคําทอง  พานพระศรี  พานหมากทองคํา  กาน้ํา
ทองคํา  โตะทองคํา  ดาบฝกทอง  ฉัตร  เคร่ืองสูง  ยานพาหนะ  เคร่ืองนุงหมเปนตน  ผูไดรับ
พระราชทานจะแตงหรือนําเครื่องยศเขาไปใชในงานสําคัญหนาพระที่นั่งได  เชนงาน  “เสด็จออกใหญ”  
หรือที่เรียกกันในปจจุบันนี้วางานออกมหาสมาคม  ท้ังนี้เคร่ืองแสดงเกียรติยศและบําเหน็ขความชอบ
ดังกลาวใชประดับกับตัว  หรือนําพาไปเคียงขางตัวไมใชประดับเส้ือกันอยางเคร่ืองหมายแสดง
เกียรติยศและบําเหน็จความชอบที่เรียกวา  “เคร่ืองราชอิสริยาภรณ”  แบบในปจจุบันที่ไดรับอิทธิพล
ตามแบบอยางประเทศตะวันตก  ที่ใชการประดับติดเส้ือแบบในปจจุบัน  อยางไรก็ตามบรรดาเคร่ือง
ยศเหลานี้   มีอยู   2   ส่ิ ง   คือ   สายพระสังวาล   และแหวนทองคํา   เปนตน เคาที่มาของ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณและการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของพระมหากษัตริยไทย6 
                                                                               

 6 ดูเอกสารเลมเดิม  หนา  306-307 
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 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  มีเคร่ืองราชูปโภคราชาภรณสําหรับพระมหาพิชัยสงครามอยางหนึ่ง  
ไมปรากฎหลักฐานผูใดสรางขึ้น  มีลักษณะเปนสายสรอยสังวาลประดับนพรัตน (พลอย 9  ชนิด)  ใช
สรวมพระอังสะซายขวา  มีลักษณะเปนสรอยออนทําดวยทองคําลวนเรียงกัน  3  เสน  เสนหนึ่งยาว
ประมาณ  124  เซนติเมตร  มีดอกประจํายามทําดวยทองคําประดับนพรัตน (พลอย  9  ชนิด)  ดอก
หนึ่งดังปรากฏในหลักฐานเอกสารตนตํานานตรานพรัตนฯ  แสดงไวในพระราชบัญญัติ  ประกา  พ.ศ.
2426  ตอนหนึ่งวา  เมื่อพระมหากษัตริยบรมราชาภิเษก  เสด็จประทับพระท่ีนั่งภัทรบิฐ  พราหมณยอม
ถวายพระสังวาลนพรัตนนั้นสวมทรงกอน  แลวทรงรับเคร่ืองอิสริยยศอยางอ่ืน  เปนประเพณีสืบมา
จนถึงรัตนโกสินทรนี้  และเม่ือสมัยรัชกาลที่  1  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  ไดทรง
พระราชดําริสรางพระมหาสังวาลนพรัตนขึ้นอีกสายหนึ่งเปนสังวาลแฝด (ทําดวยทองคําลวน  ยาว  
176  เซนติเมตร  มีดอกประจํายาม  36  ดอก ทําดวยทองคําฝงมณี  ดอกละชนิดสลับกันไป)  ปรพดับ
พลอยนพรัตนอยางละดอก  คือ  เพชรดอก  1    ทับทิมดอก  1    มรกตดอก  1    บุศราคําดอก  1    
โกเมนดอก  1    นิลดอก  1    มุกดาดอก  1  เพทายดอก  1  ไพฑูรยดอก  1  สลับกันไปจนตลอดสาย
พระมหาสังวาล7 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  4  อิทธิพลตะวันตกแพรขยาย
เขามาในสังคมไทยสูงข้ึน  พระองคทรงเขาพระทัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของตะวันตกอยางลึกซ้ึง  ทรงมี
พระราชดําริวาพระมหากษัตริยของชาวยุโรป  และนานาประเทศตางก็มีเคร่ืองยศแสดงเคร่ืองหมาย
ลําดับยศตางๆ  ทําเปนรูปดาวบาง  ดอกจันทนบาง  และรูปตางๆ  ตามแตจะบัญญัติข้ึนใช  และมี
ประเพณีประดับเคร่ืองหมายแสดงพระเกียรติยศที่ฉลองพระองค  พระองคจึงทรงดําริที่จะทรงสราง
เคร่ืองหมายแบบชาวตะวันตกจากรูปแบบของส่ิงที่เปนมงคลด้ังเดิมของไทยเชน  พลอย  9  ชนิด  หรือ
นพรัตน  ประดับเพชรเปนบริวาร  สรางข้ึนเปนคร้ังแรกราวปพ.ศ.2400  อันเปนปที่  7  ในรัชกาลของ
พระองค  เปน  “ตรา”  สําหรับประดับที่เส้ือแสดงยศอยางสูง  ซ่ึงทรงเรียกวา  “เคร่ืองประดับยศ”  โดย
ใชคําวาเคร่ืองราชอิสริยยศ  หมายถึง  เคร่ืองประดับสําหรับพระมหากษัตริย  แตถาพระราชทานใหแก
ขุนนางเมื่อขุนนางประดับเรียกวา  “เคร่ืองสําคัญยศ”8 

                                                                               

 7 ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จฯ  กรมพระยา,ตํานานเครื่องราชอิสริยาภรณสยาม.พระนครโรงพิมพโสภณพิ
พรรฒธนาธร  พ.ศ.2468  หนา 59 
 8 ดูเอกสารเลมเดิม  หนา  2-3 
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 สมเด็จฯ   กรมพระยาดํารงราชานุภาพ   ไดทรงนิพนธไว ในหนังสือเ ร่ืองตํานาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณสยาม  ความวา  “เคร่ืองราชอิสริยาภรณที่ใชประดับเส้ือเปนของคิดข้ึนในยุโรป
มาหลายรอยปมาแลว...สวนประเทศทั้งหลายทางเอเชียน้ีมีเคร่ืองประดับสําหรับเคร่ืองหมายเกียรติยศ  
และบํ า เหน็ จความชอบมาแต โบราณด วยกั นทุ กประ เทศแต ใ ช เ ป นอย า งอื่ น   การ ใช
เคร่ืองราชอิสริยาภรณตามแบบฝร่ัง  โดยวิธีประดับเส้ือเกิดข้ึนในสยามประเทศนี้กอน  พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชดําริสรางข้ึนราวปมะเส็ง พ.ศ.2400  เมื่อแรกสรางมีแตดวงตราติด
เส้ือ  มักเรียกวา  “ตรา”  เหตุที่เรียกวาตราขอนี้สันนิษฐานวาคงเปนดวยเคร่ืองราชอิสริยาภรณคร้ังแรก
ท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสรางข้ึนนั้น  ทรงพระราชดําริเอาลายตราตําแหนงมาทํา
ตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  ดังเชนตราเคร่ืองตนทําตามลายพระราชลัญจกรไอยราพต  และตราที่
พระราชทานอรรคมหาเสนาบดีก็ทําตราเปนลายรูปคชสีห  และรูปราชลีห  ตามตราตําแหนงกลาโหม  
มหาดไทย  คนทั้งหลายเห็นตามลายตรา  จึงเรียกวา  “ตรา”9  นับแตปพ.ศ.2400  ไดเปล่ียนวิธีการ
ประดับจากวิธีประดับกับตัวมาเปนวิธีประดับกับเส้ือ  ซ่ึงนับเปนวิวัฒนาการที่สําคัญที่สุดสําหรับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณไทยข้ึนอีกหลายชนิดตอมา  เชน  ตรานพรัตน (พ.ศ.2401)  ตราชางเผือก (พ.ศ.
2404)  และตรามหามงกุฎ (พ.ศ.2404)  เปนตน 
 ใน พ.ศ.2404  คราวเดียวกันไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสรางแหวนนพรัตนเปน
พิเศษอีก  1  องค  ขนาดเขื่องกวาเคร่ืองตนพระราชทานเปนของยินดีแกพระเจานโปเลียนที่  3  กรุง
ฝร่ังเศส  พรอมกับสายประคด  ซ่ึงในเร่ืองนี้หมอมเจาพูนพิศมัย   ดิศกุล  ไดทรงเลาไววา  “เมื่อวันที่  6  
พฤษภาคม  พ.ศ.2404  เอมเปอเรอนโปเลียนที่  3  ไดสงตราลิจอง  ดอนเนอร  ซ่ึงเปนตราช้ันสูงของ
ฝร่ังเศสมาถวาย  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จออกรับเครื่องราชอิสริยาภรณนั้นที่พระ
ท่ีนั่งอนันตสมาคม (องคเกา)  ในสวนศิวาลัย  เปนเหตุใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรด
เกลาฯ  ใหสรางตรานพรัตนราชวราภรณเปนดวงแรกขึ้น10  เพื่อพระราชทานเปนการตอบแทนแกพระ
เจานโปเลียนที่  3  ในคร้ังนั้นตราดวงแรกนี้ยังอยูในพิพิธภัณฑพระราชวังฟองแตลโบล  ประเทศ

                                                                               

 9 ดูเอกสารเลมเดิม  หนา  1-3 
 10 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี  4  ทรงพระกรุณาโปรกเกลาฯ ใหสรางดารานพรัตน
ในระหวาง พ.ศ.2401-2402  ทรงไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณลิจอง ดอนเนอร  เม่ือ พ.ศ.2406  ไดพระราชทานดารา
นพรัตนแดพระเจานโปเลียนท่ี  3  เม่ือ พ.ศ.2407  ดังน้ันดารานพรัตนดวงนี้จึงเปนดวงแรกที่ทรงถวาย
พระมหากษัตริยชาวตางประเทศ 
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ฝร่ังเศสจนบัดน้ี  เคร่ืองทรงในพระบรมฉายาลักษณนี้  เขาใจวาทรงพระราชดําริข้ึนตามพระราชนิยม
ในสมัยนั้น  เสด็จพอตรัสเลาวา  ทูลกระหมอมปูทรงภูมิพระราชหฤทัยมากที่ทรงไดรับอิสริยาภรณ
ช้ันสูงจากตางประเทศพระองคเดียวในตะวันออกนี้ในสมัยนั้น”11 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่  5  เมื่อปพ.ศ.2412  หลังข้ึน
ครองราชยไดเพียง  1 ป  เอมเปอเรอ  ฟรานซิส  ยอเซฟ  แหงออสเตรียถวายเคร่ืองราชอิสริยาภรณช่ือ  
เซนตสตีเฟน  ช้ันสายสะพาย  การที่ตองทรงเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายกับเคร่ืองทรง
พระมหากษัตริยแบบไทยเปนคร้ังแรกในรัชกาลของพระองค  เปนสาเหตุที่ทรงมีพระดําริใหสราง
สายสะพายสําหรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณไทยไปถวายกษัตริยตางประเทศเพื่อแสดงความเปนสากล  
เขาใจมากกวาการถวายตรานพรัตนสรอยรัดประคตและแหวนนพรัตนแบบที่พระบรมราชชนกเคย
พระราชทานมา  และปพ.ศ.2412  น้ี  พระองคไดรับสายสะพายเคร่ืองราชอิสริยาภรณเซนต  สตีเฟน  
จากออสเตรีย 
 ในปพ.ศ.2412  นี้  ทรงมีพระราชดําริใหต้ังระเบียบเคร่ืองราชอิสริยาภรณสยามข้ึนเมื่อป
พ.ศ.2412  กําหนดตําแหนงเคร่ืองราชเปน  4  ประเภท  คือ  
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับตระกูล  ช่ือ  นพรัตนวราภรณ 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในราชการแผนดินมี  6  
ชนิด  คือ  มหาวราภรณ  มหาสุราภรณ  จุลวราภรณ  จุลสุราภรณ  นิภาภรณ  และภูษนาภรณ 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในพระองค  และทําการ
ชางฝมือดีมี  3  ชนิด คือ  รุจนาภรณ  ภัทราภรณ  และบุษปมาลา12 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานฝายทหาร  เปนเหรียญเงินช่ือ  จักรมาลา 
 พ.ศ.2416  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงมีพระราชดําริแกไขระเบียบ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอีกคร้ังหนึ่ง  แลวจึงทรงต้ังพระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณไทยข้ึนเปนคร้ัง
แรกแตนั้นมา13 

                                                                               

 11 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  เลมท่ีอางถึงขางตน  หนา  27 
 12 ดู  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,เคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย,ฉบับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ.2523,กรุงเทพฯ,ศิริมิตรการพิมพ  พ.ศ.2523  หนา 5-6 
 13 ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จฯ  กรมพระยา,ตํานานเคร่ืองราชอิสริยาภรณสยาม  เลมท่ีอางถึงขางตน  
หนา  25 
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 พ.ศ.2424  เปนปที่สมเด็จฯ  กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ขณะที่มีพระชนมายุ.......ป  ได
เร่ิมเขามามีสวนรับผิดชอบในการออกแบบเหรียญอิสริยาภรณเปนคร้ังแรก  คือเหรียญสตพรรษมาลา  
กับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา (พ.ศ.2424) เหรียญปราบฮอ (พ.ศ.2426)  เปนตน 
 และในปพ.ศ.2432  เปนปที่มีการแกไขพระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณทุกอยางครั้ง
สําคัญ  กลาวคือ  ใหเรียก  “เคร่ืองราชอิสริยาภรณ”  แทนเคร่ืองราชอิสริยยศ  หรือคําอ่ืนๆ ที่ใชกันมา
แตกอน  เชนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงเรียกในพระราชนิพนธของพระองคทานวา  
“เคร่ืองประดับสําหรับยศ”  โดยใชคําวาเคร่ืองราชอิสริยยศ  อันหมายถึง  เคร่ืองประดับสําหรับ
พระมหากษัตริยและเจานายช้ันสูง  แตถาพระราชทานขุนนางและขุนนางจะเรียกวา  “เคร่ืองสําคัญ
ยศ”14  ตามที่กลาวมาแลวเบ้ืองตนและเปนพระราชบัญญัตินี้  ยังบัญญัตินามเจาพนักงาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณเลิกเรียกเปนภาษาฝร่ังอยางแตกอน15  หลังจากนั้นมีการสถาปนาแก  และเพิ่ม
เค ร่ืองราชอิส ริยาภรณตอมาอีกทุก รัชกาลเปน จํานวนมากดูไดจากตารางขอมูลประวั ติ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณไทยดังนี้  คือ   
  
ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณไทย16 
 
 กอนป พ.ศ. 2400 (ยังไมไดใชประดับกับเส้ือ) 
 สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี  (หรือนานกวานั้น) 
 - แหวนทองคําเปนทองเนื้อสูงอยางเอกฝงพลอย  9  อยาง 
 - พระสังวาลยพระนพ 
 
 

                                                                               

 14 เลมเดิม  หนา  2-3 
 15 ดู  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,เคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย,ฉบับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ.2523,กรุงเทพฯ,ศิริมิตรการพิมพ  พ.ศ.2523  หนา 7 
 16 1. เลมเดิม  หนา  12 
  2. ประวัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณไทยน้ีจะใหขอมูลถึงพ.ศ.2490  อันเปนปส้ินพระชนมของสมเด็จฯ  
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
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 กรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี 
 รัชกาลที่ 1 
 - พ.ศ. .......  พระมหาสังวาลยนพรัตนราชวราภรณ  มีดอกประจํายามทําดวย

ทองคําฝงนพรัตนดอกละชนิดสลับกันไปตลอดสาย 
 
 หลังปพ.ศ.2400 (ใชประดับกับเส้ือ) 
 รัชกาลที่ 4 
 - พ.ศ. 2400 ตราไอยราพต 
   ดาราตราคชสีห 
 - พ.ศ. 2401 ดารานพรัตน 
 - พ.ศ. 2404 ดาราชางเผือก 
   ดาราพระมหามงกุฎ  (ฝายใน) 
 - พ.ศ. 2407 เหรียญเฉลิมพระชันษา 
    ดาราตราราชสีห 
 รัชกาลที่ 5 
 - พ.ศ. 2411 ดาราสุริยมณฑล 
   ดาราตราราชสีห 
   ดาราตราคชสีห 
   ดาราตราพระยมข่ีสิงห 
 - พ.ศ. 2412 นพรัตนราชวราภรณ 
   มหาวราภรณ 
   มหาสุราภรณ 
   จุลวราภรณ 
   นิภาภรณ 
   ภูษนาภรณ 
   รจนาภรณ 
   ภัทราภรณ 
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       บุษปมาลา 
   เหรียญจักรมาลา 
 - พ.ศ. 2416 จุลจอมเกลา  (ฝายหนา) 
   เหรียญรัตนภรณ 
   ชางเผือก-มงกุฎไทย 
 - พ.ศ. 2424 เหรียญสตพรรษมาลา* 
   เคร่ืองขัติยราชอิสริยาภรณ 
   มหาจักรีบรมวงศ 
 - พ.ศ. 2425 เหรียญดุษฎีมาลา* 
 - พ.ศ. 2427 เหรียญปราบฮอ* 
 - พ.ศ. 2429 จุลจอมเกลา 
 - พ.ศ. 2432 แกพระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ทุกอยาง)  ใหเรียก

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  แทนคําอ่ืนที่ใชมาแตเดิม 
 - พ.ศ. 2436 จุลจอมเกลาใหมสําหรับพระราชทานฝายใน  เพ่ิมเติม* 
   เหรียญรัชดาภิเษกมาลา 
 - พ.ศ. 2438 เหรียญจักรพรรดิมาลา 
 - พ.ศ. 2440 เหรียญราชรุจิ 
   เหรียญประพาสมาลา 
 - พ.ศ. 2446 เหรียญทวีธาภิเษก 
 - พ.ศ. 2447 เหรียญรัตนาภรณ  รัชกาลที่  4 
 - พ.ศ. 2453 เหรียญรัชมงคล* 
 - พ.ศ. 2451 เหรียญรัชมังคลาภิเษก* 
 - พ.ศ. 2452 ต้ังและเพิ่มเคร่ืองราชอิสริยาภรณข้ึนใหม   

                                                                               

 * เหรียญราชอิสริยาภรณ  และเคร่ืองราชอิสริยาภรณซ่ึงออกแบบโดย สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ 
 * เหรียญราชอิสริยาภรณ  และเคร่ืองราชอิสริยาภรณซ่ึงออกแบบโดย สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ 
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   ชางเผือกใหม“มหาปรมาภรณชางเผือก”*   
   มงกุฎสยามใหม “มหาวชิรมงกุฎ”* 
   มหาจักรีบรมวงศ 
 รัชกาลที่ 6 
 - พ.ศ.2453 เหรียญรัตนาภรณ 

 - พ.ศ.2454 เหรียญจักรพรรดิมาลาใหม* 
   เหรียญบรมราชาภิเษก 
   ตราวชิรมาลา** 
   ตรารัตนวราภรณ** 
 - พ.ศ. 2455 เหรียญพระราชนิยม 
 - พ.ศ. 2461 รามาธิบดี* 
   ตราวัลภาภรณ** 
   เหรียญที่ระลึกงานพระราชสงครามยุโรป 
 - พ.ศ. 2468 เหรียญสารทูลมาลา 
 รัชกาลที่  7  
 - พ.ศ. 2468 เหรียญบรมราชาภิเษก 
 - พ.ศ. 2469 เหรียญรัตนาภรณ 
 - พ.ศ. 2470 เหรียญราชรุจิ 
 - พ.ศ. 2475 เหรียญเฉลิมพระนคร  150  ป 
 รัชกาลที่ 8   
 - พ.ศ. 2480 เหรียญรัตนาภรณ 
 - พ.ศ. 2484 เหรียญกลาหาญ 
   เหรียญชัยสมรภูมิ 
   เหรียญราชการเขตภายใน 
 - พ.ศ. 2489 เหรียญศานติมาลา 

                                                                               

 ** เคร่ืองราชอิสริยาภรณท่ีออกแบบโดยพระเทวาภินิมมิตร (ฉาย  เทียมศิลปไชย)  โดยความควบคุมของ
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
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การจัดประเภทเคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย 
 
 การกําหนดประเภทเคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย  ที่ไดกระทําขึ้นไวเปนหลักฐานทางราชการ  
ใชเปนหลักฐานอางอิงได  มีมา  3  คร้ังแลว 
 คร้ังที่ 1 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดทรงมีพระราชดําริใหจัดต้ัง
ระเบียบเคร่ืองราชอิสริยาภรณสยามข้ึน  นับเปนคร้ังแรกที่มีการกําหนดประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณ
ไทย  เมื่อวันพุธ  เดือนอาย  แรม  11 คํ่า  ปมะเส็ง  พ.ศ.2412  โดยกําหนดเคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย
เปน  4  ประเภท  คือ 
 1. เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับราชตระกูล 
 2. เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในราชการแผนดิน 
 3. เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานผูมีความชอบในพระองค  และทําการชาง
ตางๆ 
 4. เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานฝายทหาร 
 คร้ังที่ 2 เมื่อป พ.ศ. 2494  ในรัชกาลปจจุบัน  กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สํานัก
เลขาธิการคณะนายกรัฐมนตรี)  ไดจัดพิมพหนังสือเร่ืองเคร่ืองราชอิสริยาภรณไทยเปนคร้ังแรก  นับแต
เปล่ียนแปลงการปกครองแผนดินเมื่อปพ.ศ.2475  ไดกําหนดเคร่ืองราชอิสริยาภรณไทยเปน  2  
ประเภท  คือ 
 1. เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับเปนบําเหน็จความชอบในราชการแผนดิน 
 2. เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับเปนบําเหน็จความชอบในองคพระมหากษัตริย 
 นอกจากน้ียังมีเหรียญราชอิสริยาภรณตางๆ  อีกมากซ่ึงนับวาเปนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ดวย  แบงเปน  4  ประเภท  คือ  เหรียญบําเหน็จความกลาหาญประเภท  1  เหรียญบําเหน็จใน
ราชการประเภท  1  เหรียญบําเหน็จในพระองคประเภท  1  และเหรียญที่ระลึกประเภท  1  
 คร้ังที่ 3 เมื่อป พ.ศ. 2507  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดจัดพิมพหนังสือเร่ือง  
เคร่ืองราชอิสริยาภรณไทยเปนคร้ังที่  2  ไดกําหนดเคร่ืองราชอิสริยาภรณไทยไวเปน  4  ประเภท  คือ 
 1. เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานประมุขของประเทศ 
 2. เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในราชการแผนดิน 
 3. เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับเปนบําเหน็จความชอบในองคพระมหากษัตริย 
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 4. เหรียญราชอิสริยาภรณตางๆ  ซ่ึงนับเปนเครื่องราชอิสริยาภรณมี  4  ชนิด  คือ  เหรียญ
สําหรับเปนบําเหน็จความกลาหาญประเภท  1  เหรียญสําหรับเปนบําเหน็จในราชการประเภท  1  
เหรียญสําหรับพระราชทานเปนบําเหน็จในพระองคประเภท  1  และเหรียญพระราชทานเปนที่ระลึก
และเหรียญที่ระลึกประเภท  1 
 
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานรศิรานุวัดติวงศ  กับการออกแบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย 
  
 สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเปนชางประณีตศิลปกรรมองคสําคัญที่
ทรงไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ  จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ใหออกแบบงาน
ประณีตศิลปกรรมช้ันสูงที่สําคัญอีกประเภทหนึ่ง  คือ  งานออกแบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  โดยจะทรง
ออกแบบประดิษฐแกไขจนเปนที่พอพระทัยและทูลเกลาถวายใหพระบาทสมเด็๗พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  ทรงวิจารณตรวจแกจนเปนที่พอพระราชหฤทัยแลวจึงสงไปใหชางทําประกาศใช  ภายหลังป
พ.ศ.2423  เม่ือสมเด็จฯ  กรมพระยานริศรานุวัดติวงศมีพระชนมพรรษาเพียง  17  ป  ไดทรงรับพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ  ใหเปนนายงานควบคุมการซอมแซมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  โดยเฉพาะการซอม
หอพระคันธราษฎร  การเขียนภาพมัจฉชาดกบนผนังภายในหอพระคันธราษฎร  และซอมแซมทํารูป
ยักษหนาพระอุโบสถ   ผลงานทางศิลปกรรมครั้งนั้นเปนที่พอพระราชหฤทัยในรัชกาลที่  5  เปนอยาง
มาก  ตอมาปพ.ศ.2424  ขณะที่พระองคทานมีพระชนมพรรษาเพียง  18  ป  ก็ไดทรงรับพระกรุณา
โปรด เกล า ฯ   ให มี ส วน ในกา ร รับ ผิดชอบออกแบบ เห รี ยญราช อิส ริ ย าภรณ ที่ นั บ เป น
เคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนคร้ังแรก  โดยออกแบบเหรียญสตพรรษมาลา (พ.ศ.2424)  และเหรียญดุษฎี
มาลาเข็มศิลปวิทยา (พ.ศ.2424)  ซ่ึงเปนตอนกลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว17  
และทรงไดรับมอบหมายใหออกแบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนคร้ังแรกในปพ.ศ.2452  เมื่อคร้ังมีการ
ต้ังพระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณขึ้นใหม  2  องค  คือ  ชางเผือก  และมงกุฎสยาม  รวมทั้งมี
การเพ่ิมพระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาข้ึน  และทรงมีสวนรวมในการออกแบบ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณไปตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  6  
 
 
                                                                               

 17  
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ตารางเครื่องราชอิสริยาภรณฝพระหัตถสมเด็จฯ  กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
เรียงตามลําดับปพุทธศักราชที่สราง 
 
ศักราช พ ร ะ

ชันษา 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ประเภท 

2424  เหรียญสตพรรษมาลา 
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 

เหรียญราชอิสริยาภรณ (เหรียญท่ีระลึก) 
เหรียญราชอิสริยาภรณ(เหรียญบําเหน็จในราชการ) 

2425  เหรียญปราบฮอ เหรียญราชอิสริยาภรณ(เหรียญบําเหน็จกลาหาญ) 
2437  จุลจอมเกลา (ฝายใน) 

   ชั้น 1  ปฐมจุลจอมเกลา 
   ชั้น 2  ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ 
            ทุติยจุลจอมเกลา 
   ชั้น 3  ตติยจุลจอมเกลา 
   ชั้น 4  จตุตถจุลจอมเกลา 
จุลจอมเกลา (ฝายหนา) 
   ชั้น 1  ปฐมจุลจอมเกลาวิเศษ 
   ชั้น 3  ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับบําเหน็จความชอบใน
ราชการแผนดิน 

2450  เหรียญรัชมงคล เหรียญราชอิสริยาภรณ (เหรียญท่ีระลึก) 
2451  เหรียญรัชมัลคลาภิเษก เหรียญราชอิสริยาภรณ (เหรียญท่ีระลึก) 
2452  เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ี

เชิดชูย่ิงชางเผือก 
   ชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ 
   ชางเผือก 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับบําเหน็จความชอบใน
ราชการแผนดิน 

2454  เหรียญจักรพรรดิมาลา เหรียญราชอิสริยาภรณ(เหรียญบําเหน็จในราชการ) 
2461  เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติ

ย่ิงมงกุฎไทย 
   ชั้นสูงสุด มหาวชิราวุธ 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีศักด์ิ
รามาธิบดี 
   ชั้น 1  เสนางคะบดี 
   ชั้น 2  มหาโยธิน 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับบําเหน็จความชอบใน
ราชการแผนดิน 
 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับบําเหน็จความชอบใน
ราชการแผนดิน 
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   ชั้น 3  โยธิน 
   ชั้น 4  อัศวิน 

ศักราช พ ร ะ
ชันษา 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ประเภท 

     ชั้น 5  เหรียญรามาลา   
            เข็มกลากลางสมร 
   ชั้น 6  เหรียญรามมาลา 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับบําเหน็จความชอบใน
ราชการแผนดิน 

 
ตารางเครื่องราชอิสริยาภรณที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
ทรงควบคุมดูแลใหคําปรึกษาการออกแบบ  ผูออกแบบคือ 
พระเทวาภินิมมิตร  (ฉาย   เทียมศิลปไชย) 
 
ศักราช พ ร ะ

ชันษา 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ประเภท 

2454  เคร่ืองราชอิสริยาภรณวชิรมาลา เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับบําเหน็จความชอบใน 
องคพระมหากษัตริย 

2454  เคร่ืองราชอิสริยาภรณรัตนวราภรณ เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับบําเหน็จความชอบใน 
องคพระมหากษัตริย 

2461  เคร่ืองราชอิสริยาภรณวัลภาภรณ เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับบําเหน็จความชอบใน 
องคพระมหากษัตริย 

 
ตารางเครื่องราชอิสริยาภรณที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
เรียงตามลําดับประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ พุทธศักราช ความเปนมาท่ีสําคัญ 
1.เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับบําเหน็จความ 
   ชอบในราชการแผนดิน 
     1.1เคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา 
          สําหรับพระราชทานฝายใน 
              ชั้น 1  ปฐมจุลจอมเกลา 

 
 
2436 

 
 
สรางข้ึนเปนคร้ังแรกเม่ือพ.ศ.2416  ในสมัยรัชกาลท่ี 
5  เรียกวาเคร่ืองราชอิสริยายศสําหรับตระกูล มี
เฉพาะฝายหนาเทาน้ัน 
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              ชั้น 2  ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ 
                        ทุติยจุลจอมเกลา 
               ชั้น 3  ตติยจุลจอมเกลา 
               ชั้น 4  จตุตถจุลจอมเกลา 
          เคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา 
          สําหรับพระราชทานฝายหนา        

   พ . ศ . 2 4 3 6 ไ ด ท ร ง ต ร า พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา รัตนโกสินทรศก 
112 ประกาศเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม ร.ศ.112 (พ.ศ.
2436) กําหนดใหมีการพระราชทานฝายในเพ่ิมขึ้น
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จฯ เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบ  

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ พุทธศักราช ความเปนมาท่ีสําคัญ 
                 ช้ัน 1  ปฐมจุลจอมเกลาวิเศษ 
                 ช้ัน 3  ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ 

       พ.ศ.2442 เพิ่มทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ 
      พ.ศ.2443 เพิ่มปฐมจุลจอมเกลาวิเศษ 
      พ.ศ.2453 เพิ่มตติยจุลจอมเกลาวิเศษ 

   1.2เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิง 
        ชางเผือก   
                ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณชางเผือก 

2452 สรางข้ึนเปนคร้ังแรกเมื่อพ.ศ.2404 ในสมัยรัชกาลท่ี  
4 เดิมทําเปนรูปชางสลักบนแผนทองคํามีแบบตางๆ   
     พ.ศ.2436 รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหตราพระราชบัญญัติสําหรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
อันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก รัตนโกสินทรศก 112 
ประกาศเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม ร.ศ.112 (พ.ศ.2436) 
     พ . ศ . 2 4 5 2  ใ ห ต ร า พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณชางเผือก รัตนโกสินทรศก 128 
ข้ึนเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน ร.ศ.128 (พ.ศ.2452) 
ข้ึน โดยเพิ่มช้ันสูงสุดของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ข้ึนมาอีกช้ันหน่ึงเรียกวา “มหาปรมาภรณชางเผือก” 
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จฯ เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงออกแบบ 

     1.3เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง 
          มงกุฎไทย 
                ชั้นสูงสุด มหาวชิราวุธ 

2461 สรางข้ึนเปนคร้ังแรกเมื่อพ.ศ.2412 ในสมัยรัชกาลท่ี 
5  
     พ.ศ.2436 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติสําหรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมี
เกียรติยศย่ิงมงกุฎสยาม  รัตนโกสินทรศก  112 
ประกาศเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม ร.ศ.112 (พ.ศ.2436)  
     พ .ศ . 2452  ใหตราพระราชบัญญัติสํ าห รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณมงกุฎสยาม รัตนโกสินทรศก 
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128 เพื่อทรงแกไขรูปลักษณเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ใหม 
     พ .ศ .2461 แกไขเพิ่มเติมโดยได เพิ่ม ช้ันของ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณขึ้นอีกช้ันหน่ึงเพื่อใหมีชั้น
เทากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณชางเผือกเปนชั้นสูงสุด
เรียกวา “มหาวชิราวุธ” โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯ ใหสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
ทรงออกแบบ 
 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ พุทธศักราช ความเปนมาท่ีสําคัญ 
1.4เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีศักด์ิ รามาธิบดี 
               ชั้น 1  เสนางคะบดี 
               ชั้น 2  มหาโยธิน 
               ชั้น 3  โยธิน 
               ชั้น 4  อัศวิน 
               ชั้น 5  เหรียญรามมาลา 
                        เข็มกลากลางสมร 
               ชั้น 6  เหรียญรามมาลา 

2461 สรางข้ึนเปนคร้ังแรกเมื่อพ.ศ.2461 ในสมัยรัชกาลท่ี 
6 มี 4 ชั้นกับเหรียญ 2 ชนิด โดยทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ ทรงออกแบบ 
 

2. เค ร่ืองราชอิสริยาภรณ สําหรับบําเหน็จ
ความชอบในองคพระมหากษัตริย 
   2.1เคร่ืองราชอิสริยาภรณวชิรมาลา 

 
 
2454 

 
 
สรางข้ึนเปนคร้ังแรกเมื่อพ.ศ.2454 ในสมัยรัชกาลท่ี 
6 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนเพื่อใช
แทนเหรียญดุษฎีมาลาเข็มราชการในพระองค โดย
ใหตราพระราชบัญญัติตราวชิรมาลา รัตนโกสินทรศก 
130 ประกาศเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม ร.ศ.130 (พ.ศ.
2454) ออกแบบโดยพระเทวาภินิมมิตร (ฉาย  เทียม
ศิลปไชย) ในความควบคุมของสมเด็จฯ เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ 

   2.2เคร่ืองราชอิสริยาภรณรัตนวราภรณ 2454 สรางข้ึนเปนคร้ังแรกเมื่อพ.ศ.2454 ในสมัยรัชกาลท่ี 
6 โดยไดตราพระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ตรารัตนวราภรณ  ออกแบบโดยพระเทวาภินิมมิตร 
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(ฉาย  เทียมศิลปไชย) ในความควบคุมของสมเด็จฯ 
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

   2.3เคร่ืองราชอิสริยาภรณวัลลภาภรณ 2461 สรางข้ึนเปนคร้ังแรกเมื่อพ.ศ.2454 ในสมัยรัชกาลท่ี 
6 โดยไดตราพระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ตราวัลลภาภรณ ประกาศเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ.
2461 ออกแบบโดยพระเทวาภินิมมิตร (ฉาย  เทียม
ศิลปไชย) ในความควบคุมของสมเด็จฯ เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ 

3.เหรียญราชอิสริยาภรณตางๆ ซึ่งนับเปน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
   3.1เหรียญบําเหน็จความกลาหาญ 

 
 
2427 

 
 
 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ พุทธศักราช ความเปนมาท่ีสําคัญ 
               เหรียญปราบฮอ 2427 สรางข้ึนเปนคร้ังแรกเม่ือพ.ศ.2427ในสมัยรัชกาลท่ี 5 

เปนเหรียญความชอบในราชการสงครามปราบฮอ 
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จฯ เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงออกแบบ 
 

   3.2เหรียญบําเหน็จในราชการ 
               1.เหรียญจักรพรรดิมาลา 
 
 
 
 
 
 
 
               2.เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา 

 
2454 
 
 
 
 
 
 
 
2425 

 
สรางข้ึนเปนคร้ังแรกเม่ือพ.ศ.2436ในสมัยรัชกาลท่ี 5 
เนื่องในพระราชพิธีรัชฎาภิเษกสมโภชราชสมบัติครบ 
25 ป   
     พ .ศ . 2454  ในสมัย รัชกาล ท่ี  5  ทรงใหตรา
พระราชบัญญัติข้ึนใหมเรียกวา พระราชบัญญัติ
เหรียญจักรพรรดิมาลา รัตนโกสินทรศก 130 (พ.ศ.
2454) โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จฯ 
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงออกแบบ 
สรางข้ึนเปนคร้ังแรกเม่ือพ.ศ.2425ในสมัยรัชกาลท่ี 5 
อั น เ ป น มห าม งค ลค รบ ร อบ  1 0 0  ป  นั บ แ ต
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลท่ี 1 ตอมาจนถึงรัชกาลของพระองค โดยทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยา
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นริศรานุวัดติวงศ ทรงออกแบบ 
   3.3เหรียญท่ีระลึกตางๆ   
               1.เหรียญสตพรรษมาลา 
 
 
 
 
 
               2.เหรียญรัชมงคล 

 
2424 
 
 
 
 
 
2450 

 
สรางข้ึนเปนคร้ังแรกเม่ือพ.ศ.2424ในสมัยรัชกาลท่ี 5 
สําหรับพระราชทานเพ่ือเปนท่ีระลึกในการสมโภช
ครบ  100 ป  (พ.ศ .2425) ของการสถาปนากรุง
รัตนโกสินทรเปนราชธานี โดยทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ ทรงออกแบบ 
สรางข้ึนเปนคร้ังแรกเม่ือพ.ศ.2424ในสมัยรัชกาลท่ี 5 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางเหรียญมงคลขึ้น
เมื่อร.ศ.126 (พ.ศ.2450) ในวโรกาสท่ีพระองคเสด็จ
ข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 40 ป เสมอดวยสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 2 แหงกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเปนรัชกาลที่ 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ พุทธศักราช ความเปนมาท่ีสําคัญ 
 
 
 
 
               3.เหรียญรัชมังคลาภิเศก 

 
 
 
 
2451 

ยืนยาวกวาพระมหากษัตริยไทยทุกพระองคท่ีปรากฎ
ในราชพงศาวดาร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรง
ออกแบบ 
สรางข้ึนเปนคร้ังแรกเม่ือพ.ศ.2424ในสมัยรัชกาลท่ี 5 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางเหรียญรัชมังคลา
ภิเษกขึ้นในวโรกาสที่เปนท่ีระลึกในงานพระราชพิธี
รัชมังคลาภิเศก ที่พระองคเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราช
สมบัติครบ 41 ป โดยทรงรัชกาลท่ียืนยาวย่ิงกวาพระ
เจ าแผน ดินไทยทุกพระองค  ท่ีปรากฎในราช
พงศาวดารไทย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรง
ออกแบบ 
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1. เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในราชการแผนดิน 
 
 เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา 
 ประวัติการสรางและความเปนมา 
 พ.ศ. 2416  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่  5  ไดทรงสราง
เคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาข้ึน  เพ่ือพระราชทานแกบรรดาบรมวงศานุวงศและขาราชการช้ัน
ผูใหญ  ผูมีความชอบตอแผนดิน  ทั้งน้ี  โดยทรงพระราชดําริเห็นวานับต้ังแตราชวงศจักรีสถาปนา
กรุงเทพมหานครมา  4  รัชกาลนับเปนเวลา  90  ปเศษมิไดมีการรบราฆาฟนแยงชิงราชสมบัติกันให
เดือดรอนแตประการใด  และในการที่พระองคไดทรงเสวยราชยเปนพระเจาแผนดินเปนลําดับที่  5  ซ่ึง
ยังทรงพระเยาว  และมีพระชนมายุนอยกวาพระเจาแผนดินรัชกาลกอนๆ  บรรดาพระบรมวงศานุวงศ  
ขุนนาง  ขาราชการตางๆ  ก็มิไดมีความรังเกียจ  ทั้งนี้  เพราะตางมีใจระลึกถึงพระเดชพระคุณของ
สมเด็จพระเจาแผนดินซึ่งเปนตนบรมวงศมาทุกพระองค  เพื่อเปนการสนองคุณความดีนี้  สมควรที่จะ
ไดมีเคร่ืองราชอิสริยาภรณข้ึนอีกชนิดหนึ่ง  เพื่อพระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศ  และขาราชการที่
สืบเนื่องกันมา  และใหพระราชทานสืบตระกูลได  ทั้งนี้เพื่อเปนเคร่ืองระลึกถึงบรรดาทานผูไดรักษา
แผนดินมาแตกาลกอน  ตลอดจนถึงทานท่ีไดทํานุบํารุงแผนดินในปจจุบัน  จึงไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ  ใหประกาศกฎหมายเ ก่ียวกับเค ร่ืองราชอิส ริยาภรณนี้ ข้ึน   ซึ่ ง ในค ร้ังนั้น เ รียกวา
เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับตระกูล  และคงใหมีเฉพาะฝายหนาเทานั้น18 ในช้ันแรกมีเพียง  3  ช้ัน  5  
ชนิด 
 ชั้นที่ 1 มี 1 ชนิด ปฐมจุลจอมเกลา 
 ชั้นที่ 2 มี 2 ชนิด ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ 
      ทุติยจุลจอมเกลา 
 ชั้นที่ 3 มี 2 ชนิด ตติยจุลจอมเกลา 
      ตติยานุจุลจอมเกลา 
 

                                                                               

 18 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,เคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย,ฉบับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ.
2523  เลมเดิมฉบับท่ีอางถึง หนา  60 
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 ตอมามีการแกไขกฎหมายอีก  3  คร้ัง  คือ  เมื่อ ร.ศ.105 (พ.ศ.2429)  คร้ังหนึ่ง  ร.ศ.108 
(พ.ศ.2432)  แกเปล่ียนเปนเรียกวา  เคร่ืองราชอิสริยาภรณอีกคร้ังหนึ่ง  และ ร.ศ.110 (พ.ศ.2434)  
ผูออกแบบดวงตราในชวง พ.ศ.2416-พ.ศ.2436  คือ  เสวกเอกหมอมเจาประวิช   ชุมสาย  ในกรมขุน
ราชสีหวิกรม 
 ประวัติการสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา   
 ฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาในสวนที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
ทรงไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหทรงออกแบบคือชวงหลัง พ.ศ.2434  เปนตนมากลาวคือ  ในสมัย
รัชกาลที่  5  ร.ศ.112 (พ.ศ.2436)  เปนเวลาครบ  20  ปหลังการสถาปนาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
จุลจอมเกลา  และครบ  25  ปที่เสด็จครองราชยสมบัติในวโรกาสที่ทรงประกอบพระราชพิธีรัชดาภิเษก  
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสถาปนาเคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาสําหรับพระราชทานพระ
บรมวงศานุวงศฝายใน  โดยไดโปรดเกลาฯ  ใหประกาศ  “พระราชบัญญติเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
จุลจอมเกลา รัตนโกสินทรศก 112”  ประกาศเม่ือวันที่  1  ตุลาคม  ร.ศ.112 (พ.ศ.2436)   
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาที่พระราชทานฝายในมี  4  ช้ันคือ  
 ชั้น 1 ปฐมจุลจอมเกลา 
 ชั้น 2 ทุติยจุลจอมเกลา 
 ชั้น 3 ตติยจุลจอมเกลา 
 ชั้น 4 จตุตถจุลจอมเกลา 
 ร .ศ .  118 (พ .ศ . 2442)   ทรงพระก รุณาโปรดเกลาฯ   ใหตราพระราชบัญญัติ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาสําหรับพระราชทานฝายในเพิ่ม  โดยใหเพ่ิมช้ัน  2  ข้ึนอีก  1  ชนิด  
คือ 
 ชั้น 2 ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ 
 ร .ศ . 119  (พ .ศ . 2443)   ทรงพระก รุณาโปรดเกล าฯ   ใหตราพระราช บัญญัติ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณข้ึนอีกคร้ังหนึ่ง  โดยใหเพ่ิมเคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับจุลจอมเกลาเฉพาะฝาย
หนาเพิ่มเติม  คือใหเพ่ิมตราช้ันหนึ่งข้ึนอีก  1  ชนิด 
 ชั้น 1 ปฐมจุลจอมเกลาวิเศษ 
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 และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  6  เมื่อถึง ร.ศ.133 
(พ.ศ.2457)  ไดมีพระราชบัญญัติเพิ่มเติมเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาสําหรับพระราชทานฝาย
หนาข้ึนอีก  โดยเพิ่มเติมช้ัน  3  ข้ึนอีก  1  ชนิด  คือ 
 ชั้น 3 ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาที่เพ่ิมข้ึน  โดยรัชกาลที่  5  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
ใหสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานฝายหนา  ช้ัน  1  ช้ัน  3  อยางละชนิด  และโปรด
เกลาฯ  ใหสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาสําหรับฝายใน  ช้ัน  1  ชั้น  2  ช้ัน  3  และช้ัน  4  
ข้ึนอยางละชนิด  และในสมัยรัชกาลที่  6  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
จุลจอมเกลาสําหรับพระราชทานฝายหนา  1  ชนิด  โดยเคร่ืองราชทั้ง  7  ชนิด  เปนผลงานฝพระหัตถ
ของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 
แผนภูมิแสดงการออกแบบเครื่องราชอิสริยาภรณจลุจอมเกลา  ในแตละชั้น  แตละชนิด 
 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณกอนพ.ศ.2434 
ออกแบบโดยเสวกเอกหมอมเจาประวิช   ชุมสาย 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณหลัง พ.ศ.2434 
ออกแบบโดยสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

ช่ือ พ.ศ. ชื่อ พ.ศ. 
ช้ัน  1  ปฐมจุลจอมเกลา (ฝายหนา) 2426 ชั้น  1 ปฐมจุลจอมเกลาวิเศษ (ฝายหนา) 

          ปฐมจุลจอมเกลา (ฝายใน) 
2443 
2436 

ช้ัน  2  ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ (ฝายหนา) 
          ทุติยจุลจอมเกลา (ฝายหนา) 

2426 
2426 

ชั้น  2  ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ (ฝายใน) 
          ทุติยจุลจอมเกลา (ฝายใน) 

2442 
2436 

ช้ัน  3  ตติยจุลจอมเกลา (ฝายหนา) 
          ตติยจุลจอมเกลา (ฝายหนา) 

2426 
2426 

ชั้น  3  ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ (ฝายหนา) 
           ตติยจุลจอมเกลา (ฝายใน) 

2453 
2436 

- - ชั้น  4  จตุถจุลจอมเกลา (ฝายใน) 2436 

 
 ลักษณะเคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา ฝพระหัตถสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรา
นุดวัดติวงศ 
 ชั้น 1 ปฐมจุลจอมเกลาวิเศษสําหรับฝายหนา  ประกอบดวยดวงตรา  ดารา  
สายสรอย  สายสะพาย  และดวงตราตติยานุจุลจอมเกลา 
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 ดวงตรา  ทําดวยทองคําดานหนาเปนรัศมี  8  แฉก  ลงยาราชาวดีสีชมพู  รัศมีทองแทรก
ระหวางแฉก  มีใบชอชัยพฤกษสองขางลงยาราชาวดีสีเขียว  กลางดวงตรามีพระบรมสาทิสลักษณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ขอบลงยาสีขาบกลางขอบมีอักษรทองวา “เราจะบํารุง
ตระกูลวงศใหเจริญ”  เบื้องบนมีพระจุลมงกุฎเปลงรัศมีลงยาราชาวดีสีเขียว  สีแดง  สีขาบ  สีขาว  
ดานหลังมีลักษณะเหมือนดานหนา  แตกลางดวงตราเปนรูปชางไอยราพตลงยาราชาวดีสีขาวบนหลัง
ชางเปนรูปตรีศูล  ลงยาราชาวดีสีขาว  กลางขอบมีอักษรทองวาประกาเบญจศกศักราช  1235  รอบ
ขอบรอบชางไอยราพตเปนรูปจักรลงยาราชาวดีสีขาว  พ้ืนแดง  ดวงตราใชหอยกับสายสะพายสีชมพู  
กวาง  10  เซนติเมตร  กับสายสะพายซายเฉียงลงทางขวา 
 ดารา  เปนรัศมีทอง  8  แฉก  รัศมีเงิน  8  แฉกกลางดาราพื้นสีชมพู  มีอักษรประดิษฐพระ
ปรมาภิไธยยอ “จ.จ.จ.”  ไขวกันทําดวยทองคําประดับเพชร  ขอบรอบพระปรมาภิไธยยอลงยาราชาวดี
สีขาบและมีอักษรทองวา  “เราจะบํารุงรักษาตระกูลใหเจริญ” รอบขอบเปนเพชรสรงเงิน  ดาราใช
ประดับอกเส้ือดานซาย 
 สายสรอยลงยาราชาวดีสีขาว  หรือสายสรอยทองคํา  มีลักษณะเปนรูปอักษรพระ
ปรมาภิไธยยอ“จ.ป.ร.” 16  องคดอกบัว  17  ดอก  สลับกันไปและสายสรอยยึดตลอดสาย  โดย
สายสรอยนี้มีความยาวทั้งสิ้น  63  นิ้ว  กึ่งกลางของสายสรอยเปนรูปชางไอยราพตมีพระจุลมงกุฎเทิ่น
อยูเหนือเศียรชาง  ปลายสุดพระจุลมงกุฎมีแฉกรัศมี  2  ขางชางไอยราพตมีภาพราชสีหซาย  คชสีห
ขวาขนาบ  โดยสัตวทั้งสองเชิญฉัตร  7   ช้ัน  ช้ันสูงขนาบขาง19  ไอยราพตเปนความหมายพาหนะของ
พระอินทร  เทพเหนือขุนเขาพระสุเมรุ  จุลมงกุฎหมายถึง  องคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา  อันมา
จากความหมายพระนามราชสีหเชิญฉัตร  แสดงความหมายถึง.......................................................20  
มีหวงสําหรับหอยดวงตรา  มีแพรจีบสีขาวกลัดทับสายสรอยเหนือบาท้ังสองขางใชสวมแทน
สายสะพาย  ตามหมายกําหนดการ  มีดวงตราตติยานุจุลจอมเกลาอีก  1  ดวง  ประดับอกเส้ือเบื้อง
ซาย 
 ชั้น 1 ปฐมจุลจอมเกลาสําหรับพระราชทานฝายใน  มีลักษณะเหมือนอยางปฐม
จุลจอมเกลาวิเศษ  ประกอบดวยดวงตรา  ดารา  สายสะพาย  สายสรอยทองคํา  แตไมมดีวงตราตติยา
นุจุลจอมเกลา  แตมีขนาดยอมกวา  จุลมงกุฎและใบชัยพฤกษประดับเพชร 
                                                                               

 19 เลมเดิม  หนา  60-61 
 20  
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 ชั้น 2 ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษสําหรับพระราชทานฝายใน  ประกอบดวยดวงตรา  
ดารา  และแพรแถบ  ดวงตรามีลักษณะเหมือนช้ัน  1  ไมประดับเพชร  หอยกับแถบแพรกวาง  7.5  
เซ็นติมเตร  สะพายบาซายเฉียงลงขวา  มีดาราเปนรัศมี  8  แฉก  กลางตรามีอักษรพระปรมาภิไธยยอ
แบบประดิษฐ  “จ.จ.จ.”  ทองอยูบนพ้ืนลงยาสีชมพูขอบลงยาสีขาบ  วงรอบขอบตัวอักษร  จ.จ.จ.  มี
อักษรทองพ้ืนสีขาบวา “เราจะบํารุงตระกูลวงศใหเจริญ”  ใชประดับที่อกเส้ือดานซาย 
 ชั้น 2 ทุติยจุลจอมเกลาสําหรับพระราชทานฝายใน  มีลักษณะอยางเดียวกับทุติย
จุลจอมเกลาวิเศษ 
 ชั้น 3 ตติยจุลจอมเกลาสําหรับพระราชทานฝายหนา  ดวงตรามีลักษณะเหมือนท
ติยจุลจอมเกลา  แตมีขนาดยอมกวา  หอยกับแถบแพรสีชมพู  กวาง  4  เซนติเมตร  มีดอกไมจีบติด
บนแพรแถบ  และมีเข็มทองสําหรับกลัดติดเส้ือประดับที่อกดานซาย 
 ชั้น 3 ตติยจุลจอมเกลาสําหรับพระราชทานฝายใน   มีลักษณะอยางตติย
จุลจอมเกลาวิเศษ  แตไมมีดอกไมจีบ 
 ชั้น 4 จตุตถจุลจอมเกลาสําหรับพระราชทานฝายใน  มีลักษณะดวงตราเปนกะไหล
ทองลงยาสีขาบ  กลางดวงตรามีพระบรมฉายาทิสลักษณพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  ภายในกรอบวงกลม  2  ช้ันมีอักษรวา  “เราจะบํารุงตระกูลวงศใหเจริญ”  รอบขอบดวงตรา
มีใบชัยพฤกษ  2  ขาง  เบ้ืองบนมีจุลมงกุฎเปลงรัศมี  ดานหลัง  กลางดวงตราเปนรูปไอยราพตมีตรีศูล
อยูบนหลัง  ภายในกรอบวงกลม  2  ช้ันมีอักษรวา  ประกาเบญจศก  1235  ชิดรอบกรอบเปนรูปจักร  
ริมของดวงตรามีใบชัยพฤกษอยู  2  ขาง21  หอยกับแพรแถบสีชมพู  กวาง  4  เซนติเมตร  ผูกเปนรูป
แมลงปอประดับเส้ือที่หนาบาซาย 
 
2. เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในราชการแผนดิน 
 
 เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก 
 ประวัติการสรางและความเปนมา 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี  4  ไดทรงสรางเคร่ืองราชอิสริยภรณ
อันเนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก  ข้ึนเม่ือประกา  ร.ศ.80 (พ.ศ.2404)  เดิมทําเปนรูปชางสลักบนแผนทองคํามี

                                                                               

 21 อานเลมเดิม  หนา  202-203 
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แบบตางๆ กัน  บางชนิดทําเปนรูปชางมีมงกุฎและเคร่ืองสูงลงยาราชาวดีประดับเพชร  บางชนิดมีแต
ชางและมงกุฎไมมีเคร่ืองสูง  บางชนิดทําเปนรูปชางกับธงลงยาบาง  ไมลงยาบาง  ไมมีช่ือและช้ันของ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  เพียงแตเรียกกันวา  “เดคอเรเซน” (DECORATION)  สําหรับพระราชทานพระ
บรมวงศานุวงศ  ขาราชการที่จะไปราชการตางประเทศ  ชาวยุโรปและราชฑูตที่เขามาเจริญไมตรีใน
กรุงเทพฯ  เรียกเคร่ืองราชอิสริยาภรณเหลานี้วา  “ดาราชางเผือก” 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  ในปมะเส็ง ร.ศ.88  
(พ.ศ.2412)  ไดทรงพระราชดําริเห็นวาตรารูปชางที่สมเด็จพระบรมชนกนารถไดทรงสรางข้ึนไวนับเปน
เคร่ืองราชอิสริยยศอยางสูง  เพราะมีรูปชางเผือกอันเปนสัญลักษณของแผนดิน  และเปนทีรู่จักของชาว
ตางประเทศทั่วไปแลว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหต้ังระเบียบเคร่ืองราชอิสริยยศสยามเปนคร้ังแรก  
ในคร้ังน้ันเคร่ืองราชอิสริยยศฯ ชางเผือกสยาม  ยังรวมอยูในเคร่ืองราชมงกุฎสยาม  ตราชางเผือกแรก
สถาปนานี้  ลายทําเปนรูปชางเผือก  มีจุลมงกุฎประดิษฐานอยูบนหลังชาง  เรียกช่ือตางกันตามลําดับ
ช้ันวา  มหาวราภรณ  จุลวราภรณ  นิภาภรณ  และภูษาภรณ22 
 ร.ศ. 92  (พ.ศ.2416)  ทรงแกดวงตราเกาโดยเพ่ิมเติมตอจากเดิมที่เคยมี  4  ช้ัน  เปน  5  
ช้ัน  ช่ือของชั้นที่  5  ตอจากภูษาภรณ  คือ  ทิพยภรณ  โดยจัดรวมอยูในพระราชบัญญัติเดียวกัน  กับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณนพรัตนราชวราภรณ  และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอ่ืนๆ 
 ร.ศ.  108 (พ .ศ.2432)  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ   ใหประกาศเปล่ียนช่ือจากที่
พระราชบัญญัติเ ดิมวา   “เค ร่ืองราชอิสริยยศความชอบอยางสูงสุดชางเผือกสยาม”  เปน  
“เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก”  นับแตนั้นเปนตนมา 
 ร.ศ. 112 (พ.ศ.2436)  ในวาระสมโภชสิริราชสมบัติครบ  25  ป  บริบูรณของพระองคทาน  
ไดทรงพระราชดําริวา  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเคร่ืองราชอิสริยาภรณชางเผือก  ในเวลานั้นยังกระจัด
กระจายไมเปนหมวดหมู  และปะปนกับเครื่องราชอิริยาภรณอ่ืนๆ  ไมเปนการสมควร  และเพื่อให
เคร่ืองราชอิสริยาภรณนี้มีเกียรติคุณไพศาลพิเศษย่ิงข้ึน  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหยกเลิก
กฎหมายเดิมทั้งหมด  แลวตราพระราชบัญญัติข้ึนใหม  เรียกวา  “พระราชบัญญัติสําหรับเครื่องราช
อิริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก  รัตนโกสินทรศก  112”  เคร่ืองราชอิสริยาภรณนี้ใหมี  5  ชั้น 
 ชั้นที่ 1 มหาวราภรณ 
 ชั้นที่ 2 จุลวราภรณ 
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 ชั้นที่ 3 นิภาภรณ 
 ชั้นที่ 4 ภูษาภรณ 
 ชั้นที่ 5 ทิพยาภรณ23 
 ร.ศ. 121 (พ.ศ.2445)  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสรางเหรียญเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ตระกูลน้ี  เพื่อพระราชทานแกขาราชการพลเรือนที่ไมมีสัญญาบัตร  เชน  มหาดเล็ก  นายเวร  เสมียน  
ขุน  หมื่น  รวมถึงกํานัน  ผูใหญบานตามหัวเมือง  คือ 
 เหรียญทอง เรียกวา  เหรียญทองชางเผือก 
 เหรียญเงิน เรียกวา  เหรียญเงินชางเผือก 
 นับแตป พ.ศ. 2445  เปนตนมา  เคร่ืองราชอิสริยาภรณชางเผือกจึงมี  7  ชั้น  และต้ังแตป 
พ.ศ.2412  จนถึงพ.ศ.2445  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหเสวกเอกหมอมเจาประวิช   ชุมสาย  ใน
กรมขุนราชสีหวิกรม  ออกแบบ 
 ประวัติการสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก 
 ฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกในสวนที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ  ไดทรงรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหทรงออกแบบคือชวงหลังพ.ศ.2445  เปนตนมา  
เพราะใน ร.ศ.128 (พ.ศ.2452)  เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตรา
พระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณชางเผือก  ร.ศ.128  ข้ึนใหม  โดยเพิ่มเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ตระกูลนี้  ช้ัน  8  ช้ันสูงสุดข้ึน  ใหมีชื่อวา  “มหาปรมาภรณ”  สวนอีก  7  ช้ัน  คงมีช่ืออยางเดิม  โดย
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ใหทรงออกแบบ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  6  ในวันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ.2461  มี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหแกนามบัญญัติแหงเคร่ืองราชอิสริยาภรณตระกูลน้ีเสียใหม  เรียง
ตามลําดับช้ันตามขอมูลตารางดังนี้ 
 
 

                                                                               

 23 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,เคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย  จัดพิมพเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจา
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษา  5  รอบ  พ.ศ.2535  บริษัท....สุทธากา
รพิมพจํากัด  กรุงเทพ  หนา  43 
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ช้ันที่ เดิมช่ือ ชื่อใหม สรางพ.ศ. ผูออกแบบ 
สูงสุด - มหาปรมาภรณชางเผือก 2452 สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุ

วัดติวงศ 
1 มหาวราภรณ ประถมาภรณชางเผือก 2412 เสวกเอกหมอมเจาประวิช  ชุมสาย 
2 จุลวราภรณ ทวีติยาภรณชางเผือก 2412 เสวกเอกหมอมเจาประวิช  ชุมสาย 
3 นิภาภรณ ตริตาภรณชางเผือก 2412 เสวกเอกหมอมเจาประวิช  ชุมสาย 
4 ภูษนาภรณ จัตุรถาภรณชางเผือก 2412 เสวกเอกหมอมเจาประวิช  ชุมสาย 
5 ทิพยาภรณ เบญจมาภรณชางเผือก 2416 เสวกเอกหมอมเจาประวิช  ชุมสาย 
6 เหรียญทองชางเผือก เหรียญทองชางเผือก 2445 เสวกเอกหมอมเจาประวิช  ชุมสาย 
7 เหรียญเงินชางเผือก เหรียญเงินชางเผือก 2445 เสวกเอกหมอมเจาประวิช  ชุมสาย 

 
ผูออกแบบ 1. มหาเสวกเอกหมอมเจาประวิช   ชุมสาย  (ชวง พ.ศ.2412-2445) 
 2. สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  (หลังพ.ศ.2445) 
 
 ลักษณะเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกชั้นมหาปรมาภรณ
ชางเผือกฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 มหาปรมาภรณชางเผือก  ประกอบดวย  ดวงตรา  ดารา  และสายสะพาย 
 ดวงตรา  ดานหนาเปนรูปชางไอยราพต  3  เศียรหันหนาตรง  เห็นเศียรหนาตรงและเศียร
หันขางซายขวาและสองเทาหนา  รูปชางไอยราพตลงยาราชาวดีสีขาวอยูบนพ้ืนทองในดอกบัวบาน  
กลีบลงยาราชาวดีสีชมพู  12  กลีบ  สอดสลับแดง  16  กลีบ  เกสรเงินกรอบวงกลมรอบนอกมีกระจัง
ทองลงยาราชาวดีสีเขียวส่ีทิศ  มีรัศมีเปลวเงินสบัดคลายปลายกริช  5  แฉก  ตามแทรกระหวางกระจัง  
เหนือกระจังทิศเหนือซ่ึงเปนกระจังเงิน  มีอุณาโลมเงินภายใตพระมหามงกุฎสีทอง  ยอดสุดของพระ
มหามงกุฎมีรัศมีเปนวงรูปไขต้ัง  ภายในเปนเสนรัศมี  16  แฉกปลายขมวด  ดวงตราดานหลังภายใน
กรอบบัวบานตรงขามกับชางไอยราพต เปนอักษรพระปรมาภิไธยยอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว  “ม.ป.ร.”  เปนอักษรประดิษฐไขวทับกัน 
 ดวงตราน้ีหอยกับสายสะพายแพรแถบกวาง  10  เซนติเมตร  สีแดงริมเขียว  มีร้ิวเหลืองร้ิว
นํ้าเงินขนาดเล็กควบค่ันสองขางสะพายบาซายเฉียงลงทางขวา   
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 ดารา  ลายกลางดาราดานหนาเหมือนอยางดวงตรา  แตมีขนาดยอมกวาซอนอยูบนรัศมี
เงินสลักเปนเพชรสง  4  แฉก  รัศมีทอง  4  แฉก  มีโครงทั้งรัศมีเงินรัศมีทองเปนโครงลายกระจัง  ดวง
ดาราสําหรับประดับอกเส้ือดานซาย 
 สําหรับพระราชทานสตรี  ดวงตรา  ดารามีขนาดยอมกวา  สายสะพายแพรแถบมีขนาด
กวาง  7.5  เซนติเมตร 
 
3. เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในราชการแผนดิน 
 
 เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย 
 ประวัติการสรางและความเปนมา 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ให
สรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณตระกูลนี้ข้ึนเมื่อ  ร.ศ.88 (พ.ศ.2412)  สําหรับผูมีความชอบในแผนดินเม่ือ
แรกสรางมี  3  ช้ัน  และรวมอยูกับตราชางเผือก  ตอมาในร.ศ.92 (พ.ศ.2416)  ไดตราเปน
พระราชบัญญัติตางหาก  เดิมมีช่ือวา “เคร่ืองราชอิสริยยศความชอบอยางสูงสุดมงกุฎสยาม”  ตาม
กระแสพระราชดําริที่ทรงสถาปนาเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยิ่งมงกุฎสยามวา  “...เม่ือไดทรง
สถาปนาตราชางเผือกสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระชนกนารถ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว  แลวทรงปรารภวา  ควรจะมีเคร่ืองราชอิสริยาภรณของรัชกาลพระองคดวย  อีกอยางหนึ่งให
เชิดชูเกียรติยศบานเมือง  จึงโปรดใหสรางตรามงกุฎสยามข้ึน  อนุโลมตามลักษณะตราชางเผือกดวย
ประการท้ังปวง...”  สําหรับพระราชทานแกผูมีความดีความชอบในราชการมากนอยตามสมควร
แบงเปน  5  ช้ัน  คือ  มหาสุภาภรณ  จุลสุราภรณ  มัณฑนาภรณ  (แรกสรางมาแต พ.ศ.2412)  มีเพิ่ม
เมื่อตราพระราชบัญญัตินี้  2  ชั้น  คือ  ภัทราภรณ  และวิจิตราภรณ  และเปล่ียนช่ือเดิมที่วา  “เคร่ือง
ราชอิสริยยศความชอบอยางสูงมงกุฎสยาม”  เปน  “เคร่ืองราชอิสริยภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ
สยาม” 
 ร.ศ. 112 (พ.ศ.2436)  ในวาระสมโภชสิริราชสมบัติครบ  25  ป  ของพระองคทาน  ไดทรง
มีพระราชดําริเห็นวาพระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณนี้ยังกระจัดกระจายไมเปนหมวดหมู
เดียวกัน  และเปนพระราชบัญญัติหนึ่งตางหาก  จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหยกเลิก
พระราชบัญญัติเดิมทั้งหมด  และใหตราพระราชบัญญัติข้ึนใหมเรียกวา  “พระราชบัญญัติสําหรับ
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เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม  รัตนโกสินทรศก  128 (พ.ศ.2452)  ประกาศเม่ือ
วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2436  เคร่ืองราชอิสริยาภรณน้ีมี  5  ช้ัน  คือ  
 ชั้นที่ 1 มหาสุราภรณ 
 ชั้นที่ 2 จุลสุราภรณ 
 ชั้นที่ 3 มัณฑนาภรณ 
 ชั้นที่ 4 ภัทราภรณ 
 ชั้นที่ 5 วิจิตราภรณ24 
 ร .ศ .  121  (พ .ศ .2445)   ไดทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ   ใหสร าง เห รียญของ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณตระกูลนี้ข้ึนอีก  2  ชนิด  สําหรับพระราชทานขาราชการทหารตํ่ากวาช้ันสัญญา
บัตร  และขาราชการท่ีไมมีสัญญาบัตร  เชน  มหาดเล็ก  นายเวร  เสมียน  ขุน  หมื่น  รวมทั้งกํานัน
ผูใหญบานในหัวเมือง  คือ  
 เหรียญทอง  เรียกวา  เหรียญทองมงกุฎสยาม 
 เหรียญเงิน  เรียกวา  เหรียญเงินมงกุฎสยาม 
 นับแตป  พ.ศ. 2445  เคร่ืองราชอิสริยาภรณมงกุฎสยามจึงมี  7  ช้ัน  และต้ังแต ร.ศ.128 
(พ.ศ.2452)  เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติแกไข
รูปลักษณะบางประการของเคร่ืองราชอสริยาภรณทั้ง  7  ช้ัน  และต้ังแตพ.ศ.2412  ถึง พ.ศ.2452  ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหเสวกเอกหมอมเจาประวิช    ชุมสาย  ในกรมขุนราชสีหวิกรมทรงออกแบบ 
 ประวัติการสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติย่ิงมงกุฎไทย 
 ฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาหากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย  ในสวนที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศทรงไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหออกแบบ  คือชวงหลัง พ.ศ.2445  ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  6  ในวันที่  30  ธันวาคม  ร.ศ.137 (พ.ศ.2461)  
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ
สยาม เ พ่ิ ม เ ติ ม ข้ึ น อี ก   1   ช้ั น   โ ดย เพิ่ ม เ ค รื่ อ ง ร าช อิ ส ริ ย าภรณ ช้ั น สู ง สุ ด   ให มี ช่ื อ ว า  
“เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมหาวชิรมงกุฎ”  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จฯ  

                                                                               

 24 เลมเดิม  หนา  74-76 
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เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบ  นอกจากนั้นยังมีพระบรมราชโองการใหเปล่ียนนาม
บัญญัติแหงเคร่ืองราชอิสริยาภรณตระกูลนี้เสียใหม  เรียงตามลําดับช้ัน  ตามขอมูลตารางดังนี้ 
 
ช้ันที่ เดิมช่ือ ชื่อใหม สรางพ.ศ. ผูออกแบบ 
สูงสุด - มหาวชิรมงกุฎ 2461 สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ

วงศ 
1 มหาสุราภรณ ประถมาภรณมงกุฎสยาม 2412 เสวกเอกหมอมเจาประวิช  ชุมสาย 
2 จุลสุราภรณ ทวีติยาภรณมงกุฎสยาม 2412 เสวกเอกหมอมเจาประวิช  ชุมสาย 
3 มัณฑนาภรณ ตริตาภรณมงกุฎสยาม 2412 เสวกเอกหมอมเจาประวิช  ชุมสาย 
4 ภัทราภรณ จัตุรถาภรณมงกุฎสยาม 2416 เสวกเอกหมอมเจาประวิช  ชุมสาย 
5 วิจิตราภรณ เบญจมาภรณมงกุฎสยาม 2416 เสวกเอกหมอมเจาประวิช  ชุมสาย 
6 เหรียญทองมงกุฎสยาม เหรียญทองมงกุฎสยาม 2445 เสวกเอกหมอมเจาประวิช  ชุมสาย 
7 เหรียญเงินมงกุฎสยาม เหรียญเงินมงกุฎสยาม 2445 เสวกเอกหมอมเจาประวิช  ชุมสาย 

 
 1. เปล่ียนช่ือเครื่องราชอิสริยาภรณตระกูลนี้ใหมวา “เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศ
ยิ่งมงกุฎไทย”  ในปพ.ศ.2484   เมื่อวันที่  24  ตุลาคม   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอนันทมหิดล รัชกาลที่  8   
 2. ผูออกแบบ 1. มหาเสวกเอกหมอมเจาประวิช   ชุมสาย  (ชวง พ.ศ.2412-2452) 
   2. สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  (หลังพ.ศ.2461) 
 
 ลักษณะเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติย่ิงมงกุฎไทยชั้นมหาวชิรมงกุฎ 
 ฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 มหาวชิรมงกุฎ  ประกอบดวย  ดวงตรา  ดารา  และสายสะพาย 
 ดวงตรา  มีลักษณะเปนกลีบบัวทอง  4  กลีบ  แววกลางกลีบบัวลงยาสีแดงขนาด
เสนผาศูนยกลาง  5.7  เซนติเมตร  มีพระมหาวชิราวุธเงิน  4  องค  แทรกสลับระหวางกลีบบัว  กลาง
ดวงตรามีอักษรพระปรมาภิไธยยอ  ร.ร. ประดิษฐเช่ือมตอกัน  กับมีเลข  6  เชื่อมตอจัดวางอยูเบ้ืองบน
ภายในวงกลม  ทั้งตัวอักษรพระปรมาภิไธยยอ  ร.ร. เลข  6  และกรอบวงกลมทําเปนเพชรสงสีเงิน  บน
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กลีบบัวดานบนเหนือกรอบวงกลมมีพระมหามงกุฎทอง  เบ้ืองบนมีนพปฎลมหาเศวตฉัตร (ฉัตรสีขาว  
9  ช้ัน)  เหนือยอดฉัตรมีรัศมีทอง  มีรัศมี  18  แฉก  ลอมยอดฉัตรเปนวงรูปไข 
 ดวงตรานี้ใชหอยกับสายสะพายสีครามแก  ขนาดกวาง  10  เซนติเมตร  ที่ริมขอบทั้ง  2  
ขาง  มีร้ิวสีแดงร้ิวสีขาว  สําหรับสะพายบาซายเฉียงลงทางขวา 
 ดารา  มีลักษณะเปนรัศมีเงิน  4  ทิศ  มีรัศมีสายฟาทองสลับตามหวางกลีบบัวที่เดียวกับ
พระมหาวชิราวุธเงินของดวงตรา  กลางดารามีลักษณะเหมือนดวงตรา  แตอักษรพระปรมาภิไธยยอ
ประดับเพชร  และพระมหามงกุฎทองมีขนาดใหญปดบังกลีบบัวดานบน  และเบื้องบนไมมี  นพปฎล
มหาเศวตฉัตรและรัศมี  ดารามหาวชิราวุธนี้ใชประดับที่อกเส้ือดานซาย 
 สําหรับพระราชทานสตรี  ดวงตรา  ดารามีขนาดยอมกวา  สายสะพายแถบแพรมีขนาด
กวาง  7.5  เซนติเมตร 
 
4. เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในราชการแผนดิน 
 
 เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีศักด์ิรามาธิบดี 
 ประวัติการสรางและความเปนมา 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี  6  ทรงสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณนี้
ข้ึนเมื่อ ร.ศ.137 (พ.ศ.2461)  โดยไดตราเปนพระราชบัญญัติข้ึนเรียกวา  “พระราชบัญญัติ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีศักด์ิรามาธิบดี”  ประกาศเมื่อวันที่  6  เมษายน  2461  โดยท่ีทรงมี
พระราชดําริเห็นวา  ราชการทหารเปนกิจการพิเศษ  ซ่ึงผูปฎิบัติจะตองออกกําลังแรง  และปญญา
อยางอุกฤษฏ  และพรอมอยูเสมอที่จะสละชีพเปนราชพลี  จึงสมควรใหมีเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปน
พิเศษ   ตามพระราชบัญญัตินี้ ไดกําหนดฐานันดรของผู ได รับพระราชทานตามชั้นยศของ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณน้ีเปน  4  ชั้น  กับมีเหรียญอีก  2  ชนิด  อันไดแก 
 รามาธิบดีช้ันที่ 1 เสนางคบดี 
 รามาธิบดีช้ันที่ 2 มหาโยธิน 
 รามาธิบดีช้ันที่ 3 โยธิน 
 รามาธิบดีช้ันที่ 4 อัศวิน 
 รามาธิบดีช้ันที่ 5 เหรียญรามมาลา  เข็มกลากลางสมร 
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รามาธิบดีช้ันที่ 6 เหรียญรามมาลา 
 
 ประวัติการสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีศักดิ์รามาธิบดี 
 ฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 เนื่องในปพ.ศ.2461  ซ่ึงเปนปที่รัชกาลที่  6  ทรงมีพระราชดําริโปรดเกลาฯ  จะใหสราง
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีศักด์ิรามาธิบดีข้ึน  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงมีพระ
ชนมายุ  55  ป  ทรงลาออกจากราชการมา  10  ปแลว  และทรงยายไปประทับที่พระตําหนักคลองเตย  
มีเวลาท่ีทรงงานศิลปะมากข้ึนจนมี ช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ   และเปนชางคูพระราชหฤทัยใน
พระมหากษัตริยมาแตรัชกาลกอนสืบมาจนถึงรัชกาลที่  6  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จฯ  
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบทุกช้ันตรา 
 ลักษณะเคร่ืองราชอิสรายภรณอันมีศักดิ์รามาธิบดี 
 ฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเลือกความหมายแหงดวงตรา
เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีศักด์ิรามาธิบดีเปนภาพ  “พระปรศุรามาวตารปราบพญาการตวีรยะ”  หรือ  
เรียกส้ันๆวา  นารายณปราบมาร  ภาพเทพและมารทั้งสองมาจากวรรณคดีนารายณสิบปาง  ปางที่  6  
ช่ือ  ปรศุรามาวตาร  ปรศุรามาวตาร   คือ  นารายณอวตารลงมาถือกําเนิดเปนพราหมณ  ช่ือ  ราม  มี
ขวานเพชรเปนอาวุธ  จึงมีฉายาวา  ปรศุราม (ปรศุ = ขวาน)  ซ่ึงแปลวารามผูถือขวานเปนอาวุธ  สวน
พญาการตวีรยะ  เปนฉายานามของพระอรชุน  ถือกําเนิดในตระกูลกษัตริย  เนื่องจากพญาการตวีรยะ
เปนกษัตริยที่มีนิสัยพาลเกเร  เที่ยวหาเรื่องฆาลางผลาญพวกพราหมณลมตายเปนจํานวนมาก  ดังนั้น
พระนารายณจึงจําตองอวตารลงมาถือกําเนิดเปนพราหมณ  เพื่อชวยรักษาเผาพันธุของพวกพราหมณ
ไว 
 ในการที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงใหความหมายโดยทรงไดรับ
ความเห็นชอบจากองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่  6  ที่สําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ  ทรงให
ความหมายวานารายณอวตารปางที่  6  หมายถึง  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ทรงเปน
พระมหากษัตริยพระองคที่  6  แหงราชวงศจักรี  ซ่ึงตรงกับนารายณอวตารองคที่  6  และออกพระนาม
ของพระองควา  สมเด็จพระรามาธิบดีที่  6  และในการที่พระองคทรงตัดสินพระทัยนําประเทศเขา
รวมกับฝายสัมพันธมิตร  รบกับประเทศเยอรมันกับคณะ  ในมหาสงครามโลกคร้ังท่ี  1  และการสราง
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เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีศักด์ิรามาธิบดีนี้  ก็เพื่อพระราชทานผูเกี่ยวของและผูไปรวมสงครามโลก
คร้ังที่  1  ณ  สมรภูมิยุโรป  จึงเปนที่เขาใจกันวาเปนสงครามตอตานมารรายผูรุกรานเหมือนการรบ
ระหวางธรรมะกับอธรรม  จนฝายธรรมะไดรับชัยชนะเหมือนชัยชนะของปรศุรามที่มีตอพญาการตวี
รยะ  ปรศุรามนอกจากแทนพระองคแลวยังทรงหมายถึงเหลาพันธมิตรทั้งหลายที่ปราบปรามพญา
การตวีรยะ  อันหมายถึงประเทศเยอรมันกับคณะ  ซ่ึงเปนผูรุกรานชาวโลกลงไดในมหาสงครามโลกคร้ัง
ท่ี  1  นั้น  เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีศักดรามาธิบดีในแตละช้ันทั้ง  6  ช้ัน  ท่ีสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศ  มีลักษณะแตละชนิดดังนี้ 
 ชั้นท่ี 1 เสนางคะบดี 
 ประกอบดวย  ดวงตรา  ดารา  และสายสะพาย 
 ดารา  มีลักษณะเปนรูปกลมรีดานต้ังรูปไขทําดวยทอง  มีลายแหลมย่ืนไป  4  ทิศ  กลาง
ดารามีรูปพระปรศุรามาวตารปราบพญาการตวีรยะ  ในทาที่พระปรศุรามาวตารประทับยืนหวางขา
ของพญาการตวีรยะท่ีลมลงทรงยกพระบาทซายเหยียบพระอุระยืดพระหัตถซายไปเบื้องหนา  จับพระ
หัตถขวาของพญาการตวีรยะท่ีนอนหงายเง้ือชูดาบขึ้นดวยพระหัตถขวาที่ถูกจับยึดแนน  พระหัตถของ
พระปรศุรามาวตารถือขวานเพชรปรศุ  ยกข้ึนเหนือพระเศียรพรอมเหนี่ยวฟนพญาการตวีรยะที่นอน
หงายงอขาซายยกต้ังชูเอียงพระบาทซายบังทับเหนือ.....(เขา)  ขวาของพระปรศุรามาวตารอยูบนพื้น
ลงยาสีลูกหวาออน  ภายในกรอบรูปไขวงกลมดังกลาวมีรัศมีเงินใหญเปนแฉกโครงสามเหล่ียม  8  
แฉก  แตละแฉกมีลายขมวดรักรอยซอนเปนเสน  8  เสนค่ัน  ดานหลังตรงกับพระปรศุรามาวตารปราบ
พญาการตวีรยะเปนพระนามาภิไธยยอ  “ร.ร.”  กับเลข  “6”  หมายความวาสมเด็จพระรามาธิบดี  
รัชกาลท่ี  6  อยูภายใตพระมหาพิชัยมงกุฎบนพ้ืนลงยาสีขาวขอบสีขาบ  ดารารามาธิบดีช้ันที่  1  เส
นางคะบดี  สําหรับประดับอกเส้ือดานซาย 
 ดวงตรา  ลักษณะเปนรูปกลมรีทําดวยทองมีลายรูปอยางเดียวกับกลางดารา  แตไมมีรัศมี  
ดานหลังก็มีลักษณะเหมือนอยางดานหลังของดารา  ใชหอยกับสายสะพายขนาดกวาง  10  
เซนติเมตร  สีดํามีร้ิวแดงกวาง  2  เซนติเมตร  อยูใกลขอบขางทั้งสองขาง  สายสะพายสวมเฉียงจาก
ขวาไปซาย 
 ชั้นท่ี 2 มหาโยธิน   
ประกอบดวยดารา  ดวงตรา  และแพรแถบ 
 ดารา  มีลักษณะเชนเดียวกันกับดาราเสนางคะบดีใชประดับที่อกเส้ือเบื้องซาย 
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 ดวงตรา  มีลักษณะเชนเดียวกันกับดวงตราเสนางคะบดีใชหอยกับแพรแถบกวาง  45  
มิลลิเมตร  แพรแถบสีเดียวกับสายสะพายเสนางคะบดี  สําหรับคลองคอ 
 ชั้นท่ี 3 โยธิน   
 มีเพียงดวงตรามีลักษณะเชนเดียวกันกับมหาโยธิน  ไมมีดาราใชหอยกับแพรแถบสี
เดียวกับสายสะพายเสนางคะบดี  ขนาดกวาง  45   มิลลิเมตร  สําหรับคลองคอ 
 ชั้นท่ี 4 อัศวิน   
 มีเพียงดวงตรา   มีลักษณะเชนเดียวกันกับโยธิน  ใชหอยกับแพรแถบสีดียวกันกับ
สายสะพายเสนางคะบดี  กวาง  32  มิลลิเมตร  ประดับอกเส้ือเบื้องซาย 
 ชั้นท่ี 5 เหรียญรามมาลา  เข็มกลากลางสมร 
 ดานหนามีลักษณะเปนรูปกลมรีทําดวยเงินเปนรูปพระปรศุรามาวตารปราบพญาการตวี
รยะ  ดานหลังเปนอักษรพระนามาภิไธยยอ  “ร.ร.”  กับเลข  “6”  อยูภายใตพระมหาพิชัยมงกุฎหอยกับ
แพรแถบขนาดกวาง  32  มิลลิเมตร  และมีเคร่ืองหมายพระวชิราวุธที่เหน็บขวางกลางแถบแพร  หนัคม
วชิราวุธทั้ง  3  ออกทั้ง  2  ขางแพรแถบ  ใชประดับอกเสื้อเบื้องซาย 
 ชั้นท่ี 6 เหรียญรามมาลา 
 เหรียญมีลักษณะเดียวกับเหรียญรามมาลา  เข็มกลากลางสมร  แตไมมีเคร่ืองหมาย
วชิราวุธที่แพรแถบ  ประดับท่ีอกเสื้อเบื้องซาย 
 
1. เหรียญปราบฮอ  เหรียญราชอิสริยาภรณ25ประเภทบําเหน็จความกลาหาญ 
 
 ประวัติการสรางเหรียญปราบฮอ 
 ผลงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ   
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ให
สรางเหรียญนี้ข้ึนเม่ือปวอก  ร.ศ.103 (พ.ศ.2427ป  สําหรับพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบแกผูไป
ราชการทัพปราบปรามพวกโจรฮอที่บังอาจมาย่ํายีชายพระราชอาณาเขตฝายเหนือ  โดยทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเปนผูออกแบบ 
 
                                                                               

 25 เหรียญราชอิสริยาภรณตางๆ  นับเปนเคร่ืองราชอิสริยาภรณประเภทหนึ่ง  สรางข้ึนเพื่อเปนบําเหน็จ
ความชอบความกลาหาญ  ในราชการและเปนท่ีระลึก 
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 ลักษณะเหรียญปราบฮอฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 เหรียญปราบฮอเปนเหรียญกลมมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
พระพักตรดานเส้ียวซายและมีอักษรที่ริมขอบวา  “จุฬาลงกรณบรมราชาธิราช”  ดานหลังมีรูปพระ
สยามเทวาธิราชทรงของาวข่ีคอชางที่ริมขอบมีอักษรวา  “ปราบฮอ  1239  1247  1249”  หอยกับแพร
แถบสีดําริมเหลือง  กวาง  2.5  เซนติเมตร  ที่แพรแถบมีเข็มบอกปจุลศักราช  ที่มีการปราบพวกโจรฮอ
ในสมัยน้ันๆ  คราวละเข็มคือ  1239  1247  และ  1249  ใชประดับอกเส้ือเบื้องซาย26  ปจจุบันเปน
เหรียญที่พนสมัยพระราชทานแลว 
 
2. เหรียญดุษฎีมาลา  เหรียญราชอิสริยาภรณประเภทบําเหน็จในราชการ 
 
 ประวัติการสรางเหรียญดุษฎีมาลา 
 ผลงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ   
 เหรียญบําเหน็จในรัชกาลน้ี  สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงนิพนธไวใน
หนังสือตํานานเคร่ืองราชอิสริยาภรณสยามวา  ความวา  “เหรียญสําหรับความชอบในราชการ  ทรง
สรางขึ้นทั้งสมัยรัชกาลที่  5  และรัชกาลปจจุบัน  (รัชกาลที่  6  )  เหรียญประเภทนี้มี  7  อยาง  วากัน
ตามลําดับที่สรางกอนหลังคือ  1.เหรียญจักรมาลา  (พ.ศ.2412)  2.เหรียญบุษปมาลา (พ.ศ.2412)  3.
เหรียญดุษฎีมาลา (พ.ศ.2424)  4.เหรียญจักรพรรดิมาลา (พ.ศ.2436)  5.เหรียญราชินี (พ.ศ.2454)  6.
เหรียญพระราชนิยม (พ.ศ.2455)  เหรียญท่ี  3  และเหรียญที่  4  คือ  เหรียญดุษฎีมาลา  และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเปน
ผูออกแบบ 
 เหรียญดุษฎีมาลา  เปนเหรียญบําเหน็จความชอบในราชการ  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสรางข้ึนเมื่อ ร.ศ.101 (พ.ศ.2425)  
อันเปนปมหามงคลสมัยที่กรุงรัตนโกสิทรบรรจบครบ  100  ป  นับแตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก  ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรฯ  และเร่ิมพระบรมจักรีวงศตอมาจนถึง
รัชกาลของพระองค  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสราง  “เคร่ืองราชอิสริยยศอันมีเกียรติคุณรุงเรือง

                                                                               

 26 อาน  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, เคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย  จัดพิมพเฉลิมพระเกียรติพระนาง
เจาสิริกิติ์ฯ   เลมเดิมท่ีอางแลว  หนา  211-212 
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ยิ่งมหาจักรีบรมวงศ”  และทรงดําริวาขาราชการที่รับราชการมาดวยดีมีความสามารถทําคุณประโยชน
ยิ่งใหญแกราชการนั้น  ควรไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยยศดวย   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
ใหสรางเหรียญเคร่ืองประดับช่ือ  “ดุษฎีมาลา”  สําหรับพระราชทานทหารตามความดีความชอบ  ตาม
พระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา  พ.ศ.2425  กําหนดใหมีเข็มพระราชทานรวม  5  ชนิด  เข็ม
ดังกลาวปลายมีลักษณะปลายเปนดอกปทุมทั้งสองขาง  ใชกลัดติดแถบแพรเพ่ือเปนเครื่องหมายคุณ
พิเศษตามสาขาความชอบ  แหงผูไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาดังนี้ 
 1. เข็มราชการในพระองค  สําหรับพระราชทานผูท่ีรับราชการในพระองคและรัชทายาท  
หรือผูสืบพระบรมราชตระกูลวงศ 
 2. เข็มราชการแผนดิน  สําหรับพระราชทานผูมีความชอบทําประโยชนอยางยิ่งแก
ราชการ  แตยังไมควรถึงจะไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณชางเผือก  และมงกุฎสยาม 
 3. เข็มศิลปวิทยา  สําหรับพระราชทานแกผูที่เปนนักปราชญกวี  นายชาง  และชางฝมือ
พิเศษ  ที่ริเร่ิมประดิษฐส่ิงของเปนแบบอยาง  หรือมีคุณประโยชนตอบานเมืองและราชการ  หรือผูได
แตงหนังสือตําราวิชาตางๆ  ที่เปนของเกาของใหมก็ดี  ที่มีคุณประโยชนตอราชการแผนดิน  หรือเปน
ชางฝมือชางเอกไมมีผูใดเสมอ 
 4. เข็มความกรุณา  สําหรับพระราชานผูที่มีความเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษยหรือ  
บริจาคเกื้อกูล  หรือชวยเหลือรักษาผูประสบภัยอันตรายใหรอดพนดวยกําลังความสามารถองอาจ
อยางสูงถึงอาจเส่ียงชีวิตของตน 
 5. เข็มกลาหาญ  สําหรับพระราชทานแกนายทหาร  ชั้นผูใหญผูนอยท้ังบกและเรือ  และ
ขาราชการในกองทัพ  ลูกเรือ  กะลาสี  ขุนหมื่นกรมทหาร  ไพรหลวง  ไพรสม  ทั้งหลายที่ไดตอสูขาศึก
แหงราชอาณาจักรโดยความภักดีตอแผนดินและราชการ27 
 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบ  
ตอมาเนื่องจากไดมีเหรียญพระราชทาน  แทนเหรียญฯ และเข็มในราชการในพระองค  เหรียญฯ และ
เข็มในราชการแผนดิน  เหรียญฯ และเข็มกรุณา  เหรียญฯ และเข็มกลาหาญ  เหรียญฯ และเข็มท้ัง  4  
ชนิดจึงเลิกไป  คงเหลือแต  “เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาอยางเดียว”  ตอมาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล  พ.ศ.2484  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตรา  
“พระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา  พุทธศักราช 2484”  ออกใชแทนจึงยกเลิกพระราชบัญญัติเดิมป  
                                                                               

 27 อานเลมเดิม  หนา  227 



 202 

2425  เสีย  พ.ศ.2485  โปรดเกลาฯ  ใหตรา  “พระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา(ฉบับที่  2  )  
พุทธศักราช  2485”  ตามพระราชบัญญัติน้ีระบุวา   “เหรียญนี้พระราชทานผูซงคุณวุฒิในทางสิลป
วิทยาอันไดแสดงใหประจักษเปนพิเสสแลว  ตามที่ทรงพระดําริเห็นสมควน  และถาผูได รับ
พระราชทานเหรียนน้ีไดใชสิลปวิทยาเปนคุณประโยชนใหแกชาติบานเมืองไดผลถึงขนาด  ผูนั้นอาด
ไดรับพระราชทานเงินพิเสสประจําเดือนซ่ึงชาติใหเปนการตอบแทน  เงินพิเสสนี้กําหนดเปนกรนีๆ  คิด
เปนเงินป  รายหนึ่งปหนึ่งอยางสูงสําหรับผูคนคิดช้ันเยี่ยมไมเกิน  4,800  บาท  นอกนั้นไมเกิน  1,200  
บาท  และจายใหตลอดชีวิตของผูที่ไดรับพระราชทาน  เวนแตผูนั้นจะประพรึตตนไมสมกียรติ  หรือไม
อยูพายไตระเบียบวินัยที่กําหนดไว  ก็อาดจะถูกตัดเงินพิเสสดังกลาวนี้ได28 
 ลักษณะเหรียญดุษฎีมาลา  ในสมัยรัชกาลที่  5  ลักษณะเปนเหรียญกลมรีขนาดกวาง  4.1  
เซนติเมตร  ดานหนามีรูปพระบรมรูปสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  มีอักษรจารึกตามขอบขางบน
วา  “จุฬาลงกรณวหัสสปรมราชิธิราชิโน”  แปลวาเปนของพระบรมราชาธิราชเจาฟาผูทรงพระนามวา
จุฬาลงกรณ  ขอบลางเปนใบชัยพฤกษไขวกันรองรับพระบรมรูป  ในพระบรมรูปมีตัวอักษรโรมันตัวจ๋ิว
วา  J.S&A.B. WYON  SC  ดานหลังเปนภาพพระสยามเทวาธิราชยืนพิงโลตราแผนดิน  พระหัตถขวา
ทรงพระขรรค  พระหัตถซายทรงพวงมาลัยจะสวมตรงที่จะจารึกช่ือผูที่ไดรับพระราชทาน  ใตแทนมีเลข  
1244  บอกจุลศักราชปที่สราง (พุทธศักราช  2425)  และมีอักษรรอบขอบนอกภาษามคธวา  “สยา
มินทปรมราชตุฏฐีปปเวทนํอิทํ  แปลวาเหรียญนี้เปนเคร่ืองหมายแสดงความยินดี  ของพระราชาผู
ยิ่งใหญคือพระเจากรุงสยาม”  ริมขอบนอกริมเหรียญมีอักษรมคธวา  “สัพเพสํสํฆภูตานํ  สามัคคี  วุฑ
ฒิสาธิกา  แปลวา  ความสามัคคีของผูคนท่ีรวมกันเปนหมูคณะยอมเปนเครื่องยังความเจริญใหสําเร็จ”  
เบื้องบนมีพระขรรคไชยศรีกับธารพระกรไขวกันมีหวงยึดติดกับเหรียญและติดแผนโลหะจารึกวา  “ทรง
ยินดี”  ใชหอยกับแพรแถบร้ิวแดงร้ิวขาว  สําหรับฝายทหาร  (หรือผูไดรับพระราชทานเปนขัตติยคือ  
เจานาย)  แพรแถบริ้วขาวร้ิวชมพู  สําหรับพลเรือนโดยใหประดับที่อกเส้ือเบื้องซาย 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโปรดใหแกไขเหรียญดุษฎีมาลา  ใหมี
ขนาดยอมกวาเดิม  มีขนาดเสนผาศูนยกลาง  3.1  เซนติเมตร  สูง  3.9  เซนติเมตร  สวนลักษณะอื่นๆ  
คงเดิม 

                                                                               

 28 1. พิมพตามกิจจานุเบกษา  ตัวสะกดการันตปรากฏในพระราชบัญญัติใชในขณะนั้น 
  2. เลมเดิม  หนา  130 
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 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล  พ.ศ.2484  ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา  พุทธศักราช  2484  ออกใชแทนและใหยกเลิก
พระราชบัญญัติเดิมตามที่กลาวมาแลว 
 ลักษณะเหรียญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยา  เปนเหรียญเงินรูปไขกลมรีทางต้ัง  กะไหลทอง  
ขนาดเสนผาศูนยกลาง  3.1  เซนติเมตร  สวนสูงขนาด  3.9  เซนติเมตร  ดานหนาเปนพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เบื้องลางมีใบชัยพฤกษไขว  ไมมีขอความอักษรใดๆ  ณ  
ขอบนอกของเหรียญ  ดานหลังมีรูปพระสยามเทวาธิราชยืนพักพระบาทซายพิงโลตราแผนดิน  พระ
หัตถขวาวางแนบสะโพกทรงถือพระขรรค  พระหัตถซายทรงพวงมาลาจะสวม  ที่วงรูปไขตรงจารึกนาม
ผูรับ  มีหมายเลข  1244  บอกจุลศักราชปที่สราง  ใตฐานท่ีพระสยามเทวาธิราชประทับยืน  เหนือหวง
เหรียญดานบนเปนรูปพระแสงขรรคชัยศรีไขวกับธารพระกร  รองรับแผนโลหะจารึกอักษรวาทรงยินดี  
หอยกับแพรแถบกวาง  3  เซนติเมตร  ร้ิวแดงร้ิวขาวสําหรับพระราชทานทหารตํารวจ  ร้ิวขาวร้ิวชมพู
สําหรับพระราชทานฝายพลเรือน  กับเข็มปลายเปนชอปทุมทั้งสองขาง  จารึกอักษรวา  “ศิลปวิทยา”  
กลัดที่แถบแพรเหนือเหรียญสําหรับประดับท่ีอกเสื้อเบ้ืองซาย  สําหรับพระราชทานสตรีใชหอยกับแพร
แถบผูกเปนรูปแมลงปอประดับเส้ือที่หนาบาซาย29 
 
3. เหรียญจักรพรรดิมาลา  เหรียญราชอิสริยาภรณประเภทบําเหน็จในราชการ 
 
 ประวัติการสรางเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสถาปนาเหรียญนี้ข้ึนเมื่อ  ร.ศ.112 (พ.ศ.
2436)  เน่ืองในการพระราชพิธีรัชฎาภิเษกสมโภชสิริราชสมบัติครบ  25  ป  สําหรับพระราชทานเปน
บําเหน็จความชอบแกผูปฏิบัติราชการดี  โดยไมจํากดัยศศักด์ิ  ตามแตพระราชอัธยาศัยมี  3  ชนิด  คือ  
ทองคําเงินกะไหลทอง  และเงิน  ทั้ง  3  ชนิดนี้มีเกียรติยศเสมอกัน30  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ให
เสวกเอกหมอมเจาประวิช    ชุมสาย ในกรมขุนราชสีหวิกรม  ทรงออกแบบในการสถาปนาคราวน้ียังไม
มีการประกาศเปนพระราชบัญญัติ  และยังไมไดพระราชทานแกผูใด 

                                                                               

 29 อานเลมเดิม  หนา  227-232 
 30 อานเลมเดิม  หนา  233 
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 ประวัติการสรางเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 ฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่  6  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นใหมเรียกวา  “พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา รัตนโกสินทรศก  130”  
เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  ร.ศ.130 (พ.ศ.2454)  เพื่อพระราชทานเหรียญนี้แกขาราชการพลเรือนที่รับ
ราชการมาไมตํ่ากวา  25  ป  นับแตเขารับราชการ  ใหเปนบําเหน็จที่รับราชการมั่นคงยืนนาน  โดยทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบ  โดยพระองค
ทานทรงแกไขรูปเหรียญใหแตกตางไปจากเหรียญที่หมอมเจาประวิช   ชุมสาย  ออกแบบไวในสมัย
รัชกาลท่ี  5  โดยทรงแกไขรูปลักษณะเหรียญใหเปนคูกับเหรียญจักรพรรดิมาลาฝายทหาร  ที่
พระราชทานแกนายทหารซึ่งรับราชการมาครบกําหนด  15  ป 
 ลักษณะเหรียญจักรพรรดิมาลาฝพระหัตถ 
 สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 มีลักษณะเปนรูปจักร  ซ่ึงมีฟนจักร  16  ซ่ี  หมุนวนจากซายไปขวา  ดานหนามีรูปครุฑพาห  
หนาอัด  ตรงกลางปกสองขางเทากันเปนดุลยภาพอยูกลางวงจักร  ในกรอบวงกลมลายกรอบเปนลาย
ประคํากลม  ดานหลังตรงขามกับรูปครุฑพาหเปนรูปชางยืนหันขางซายบนแทน  วงรอบกรอบวงกลม
ใตฟนจักร  16  ซ่ี  มีตัวอักษรความวา  “บําเหน็จแหงความยั่งยืนและมั่นคงในราชการ”  ขางบนมีเข็ม
วชิราวุธ31  เปนความหมายแหงพระนามาภิไธยขององคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  เข็ม
วชิราวุธหอยกับแถบแพรสีแดง  ขอบสีเหลืองกับเขียวมีเข็มเงินเบื้องบนแพรแถบจารึกอักษรวา  “ราชสุ
ปรย”  สําหรับประดับที่อกเส้ือเบื้องซาย 
 
 
 
 
                                                                               

 31 เหรียญจักรพรรดิมาลาท่ีสรางในรัชกาลท่ี  5  ไมมีเข็มวชิราวุธ  เปนรูปจักรกลางเหรียญมีพระบรมรูป
รัชกาลท่ี  5  ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ยอดรัศมีและพวงมาลัยชัยพฤกษ  วงรอบท่ีขอบจักรมีอักษรวา  “จุฬาลงกรณ
บรมราชาธิราช  สยามมินทร”  ดานหลังขอบจักรมีอักษรแสดง  คุณผูไดรับพระราชทาน  และแสดงศกที่ทรงสราง
เหรียญน้ีวา  “สําหรับปรนนิบัติราชการดี  รัตนโกสินทรศก  112”  ที่กลางเหรียญมีอักษรวา  “พระราชทานแก (และจะ
ไดโปรดเกลาฯ  ใหจารึกนามผูไดรับพระราชทานลงในกลางเหรียญ) ใตพวงมาลัยท่ีมีชอดอกไมวางอยู 
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4. เหรียญสตพรรษมาลา  เหรียญราชอิริยาภรณประเภทเหรียญที่ระลึก 
 
 ประวัติการสรางเหรียญสตพรรษมาลาฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี  5  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สรางเหรียญสตพรรษมาลาขึ้นเมื่อ  ร.ศ.100 (พ.ศ.2424)  สําหรับพระราชทานเพื่อเปนที่ระลึกในการ
สมโภชพระนครครบ  100  ป  ในการต้ังกรุงเทพมหานครเปนราชธานีโดยถือวันฝงหลักพระนคร  ใน
วันที่  21  เมษายน  พ.ศ.2325  มาครบรอยปแรก  เหรียญสตพรรษมาลาที่สรางข้ึนมานี้มี  3  ชนิด  คือ  
เหรียญทอง  เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง  พระราชทานทั้งฝายหนาและฝายในชนิดทอง  พระราชทาน
ต้ังแตชั้นพระองคเจาและเจาพระยาข้ึนไป  สวนชนิดเงินและทองแดง  พระราชทานผูที่ช้ันรองแตช้ันนั้น
ลงมา  และการสรางเหรียญสตพรรษมาลานี้  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหเจาฟากรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศทรงออกแบบ 
 ลักษณะเหรียญสตพรรษมาลาฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ 
 เหรียญสตพรรษมาลาผลงานฝพระหัตถ  เปนเหรียญขนาดเข่ืองมีรูปลักษณะกลมแบน  ที่
ขอบมีรัศมี  20  แฉก  ดานหนามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  5  รัชกาล  คือ  รัชกาลที ่ 1  
รัชกาลที่  2  รัชกาลที่  3  รัชกาลที่  4  และรัชกาลท่ี  5  ในลักษณะผินพระพักตรดานขางเรียงบังทบักนั  
โดยเรียงลําดับรัชกาล  โดยมีองครัชกาลที่  1  อยูในสุดเรียงลําดับมาถึงรัชกาลท่ี  5  ซ่ึงอยูนอกสุด  
และเห็นพระพักตรดานขางเต็ม  นอกนั้นทุกพระองคเห็นเฉพาะสวนพระพักตรและพระเกศาดานหนา
เล็กนอย  และมีอักษรริมขอบวา  “พ.บ.ส.พระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ  พระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกย  พ.บ.ส.พระบรมพงษเชษฐมเหศวรสุนทร  พระพุทธเลิศหลานภาลัย  พ.บ.ส.พระปรมาธิวรเสฐ
มหาเจษฎาบดินทร  พระนั่งเกลาเจาอยูหัว  พ.บ.ส.พระปรเมนทรมหามงกุฎ  พระจอมเกลาเจาอยูหัว  
พ.บ.ส.พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ”  เบ้ืองลางมีอักษณคําวา  “จีรํ  รชเช  ปติฏฐาตุ”  และมีอักษรวา  
“เบซอน”  ใตพระบรมรูป 
 ดานหลัง  ภายในกรอบวงกลมกลางเหรียญ  เบื้องบนมีรูปจักรกับตรี  และมีอักษรวา  “การ
สมโภชพระนครเฉลิมกรุงรัตนโกสินทรมหินทราอยุธยาบางกอก  ในการบรรจบครบรอบ  100  ป  ที่  1  
ต้ังแตวันที่  .......  คํ่า  ปขาล  จัตวาศก  1144  เปนปที่  1  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกย  จนถึง  ณ  วัน......  คํ่า  ปมะเมีย  จัตวาศก  1244  เปนปที่  15  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวปจจุบันนี้”  ที่ขอบเหรียญมีตราเครื่องหมายประจํารัชกาลและอุณาโลมค่ัน  
กับมีอักษรดังน้ี “(ตราปทุมอุณาโลม)  พ.บ.ส.พระรามาธิบดีที่  4  พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย  
ปราบดาภิเษก  ณ  วันที่  ...... คํ่า  ปขาล  จัตวาศก1  จ.ศ.ร.  1144(ตราครุฑ)  พ.บ.ส. พระรามาธิบดีที่  
5  พระพุทธเลิศหลานภาลัย  บรมราชาภิเษก  ณ  วัน......คํ่า  ปมะเส็ง  เอกศก1 จ.ศ.ร.  1171  (ตรา
ปราสาท)พ.บ.ส. พระรามาธิบดีท่ี  6  พระนั่งเกลาเจาอยูหัว  บรมราชาภิเษก  ณ  วัน....คํ่า  ปวอก  ฉ.
ศก1  จ.ศ.ร. 1186  (ตรามหามงกุฎ)  พ.บ.ส.พระปรเมนทรมหามงกุฎ  พระจอมเกลาเจาอยูหัว  บรม
ราชาภิเษก  ณ  วัน....คํ่า  ปกุน  ตรีศก1  จ.ศ.ร.  1213  (ตราจุลมงกุฎ)  พ.บ.ส.พระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ  พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  บรมราชาภิเษก  ณ  วัน......คํ่า  ปมะโรง  สัมฤทธิศก1  จ.ศ.ร.  
1230” ใชหอยกับแพรแถบสีแดงกับสีขาว  กวาง  7.5  เซนติเมตร  พระราชทานทั้งฝายหนาและฝายใน  
ปจจุบันเปนเหรียญพนสมัยพระราชทาน32 
 
5. เหรียญรัชมงคล  เหรียญราชอิสริยาภรณประเภทเหรียญท่ีระลึก 
 
 ประวัติการสรางเหรียญรัชมงคล  ฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสรางเหรียญ
รัชมงคลนี้ข้ึนเมื่อ ร.ศ.126 (พ.ศ.2450)  ในวโรกาสที่พระองคทานเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ  40  
พรรษา  เสมอดวยสมเด็จพระรามาบดีที่  2  แหงกรุงศรีอยุธยา  ซ่ึงเปนรัชกาลที่ยืนยาวกวา
พระมหากษัตริยไทยทุกพระองคที่ปรากฎในพระราชพงศาวดาร  โดยการตรา  “พระราชบญัญติัเหรียญ
รัชมงคล  รัตนโกสินทรศก  126”  ข้ึนใหใชต้ังแตวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.2450  เปนตนไปสําหรับ
พระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศ  และขาทูลละอองธุลีพระบาทในการพระราชกุศลรัชมงคล  
รัตนโกสินทรศก  126 (พ.ศ.2450)  โอกาสเดียว  ผูใดสมควรไดรับพระราชทานชนิดใดก็แลวแตทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ  ความปรากฏใน  “พระราชบัญญัติเหรียญรัชมงคล  รัตนโกสินทรศก  126”  
ตอนหนึ่งความวา  “(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว)  มีพระบรมราชโองการตรัสเหนือเกลา
ฯ  ส่ังวา  จําเดิมแตเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  ในปมะโรง  สัมฤทธ์ิศก1  จุลศักราช  1230  นับเรียงป

                                                                               

 32 อาน  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,เคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย,จัดพิมพเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ฯ เลมที่อางถึงขางตน  หนา  263 
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มาถึงรัตนโกสินทรศก140  126  รัชพรรษาพอบรรจบส่ีสิบปเสมอดวยรัชกาลแหงสมเด็จพระรามาธิบดี
พระองคที่  2  ซ่ึงไดครองราชสมบัติในกรุงศรีอยุธยาผูมีรัชกาลยืนยาวกวาพระเจาแผนดินทุกพระองค  
อันมีปรากฏในพระราชพงศาวดาร  เปนเหตุใหทรงปติเบิกบานพระราชหฤทัย  จึงไดทรงบําเพ็ญพระ
ราชกุศลในกรุงศรีอยุธยา  ทรงพระราชอุทิศสวนพระราชกุศล  ถวายสมเด็จพระรามาธิบดีพระองคนั้น  
ตามรัชสมัยไดเทาทันเสมอภาค  ยากที่จะเทียมถึง  จึงจัดวาเปนพระราชกุศลรัชมงคลอันอุดม  สมควร
ท่ีจะมีส่ิงที่เปนที่รฦกถึงบุญญาภินิหาร  แหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไวใหอยูช่ัวกาลนาน  จึงทรง
พระราชดําริใหสรางเหรียญที่รฦก”  เหรียญรัชมงคลมี  2  ชนิด  คือ  เหรียญทอง  และ  เหรียญเงิน  
สําหรับพระราชทานฝายหนาและฝายใน  และเหรียญรัชมงคลนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จฯ  
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบ 
 ลักษณะเหรียญรัชมงคล  ฝพระหัตถสมเด็๗ฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 เปนเหรียญรูปกลมรี  ดานหนาเปนรูปครุฑพาหกางปกหนาอัดตรง  วางทาแบบดุลยภาพ  
มีภาพจุลมงกุฎซอยอยูบนอกครุฑ  ดานหลังมีอักษรความวา  “ที่รฦกรัชกาลที่  5  กรุงรัตนโกสินทร  
เสมอรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่  2  กรุงศรีอยุธยา  ร.ศ.126”  และมีหวงรอยที่แพรแถบนพรัต
นราชวราภรณ  คือ  เปนแพรแถบสีเหลืองขอบเขียว  มีร้ิวแดงและน้ําเงินค่ันในระหวางสีเหลืองและ
ขอบสีเขียวนั้น  แพรแถบกวาง  3  เซนติเมตร  ใชอักษรยอวา  ร.ร.ม. สําหรับประดับอกเส้ือเบ้ืองซาย  
สําหรับพระราชทานฝายในแพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอ  ประดับเส้ือหนาบาซาย  ปจจุบันเปนเหรียญ
พนสมัยพระราชทาน33 
 
6. เหรียญรัชมังคลาภิเษก  เหรียญราชอิสริยาภรณประเภทเหรียญท่ีระลึก 
 
 ประวัติการสรางเหรียญรัชมังคลาภิเษก  ฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสรางเหรียญ
รัชมังคลาภิเษกนี้ข้ึน  เม่ือปวอก  ร.ศ.127 (พ.ศ.2451)  สําหรับใชพระราชทานเปนเหรียญที่ระลึกใน
งานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกท่ีพระองคเถลิงถวัลยราชสมบัติได  41  พรรษา  เม่ือเดือนพฤศจิกายน  
2451  เสด็จดํารงรัชกาลยืนนานกวาพระเจาแผนดินทุกพระองคอันมีปรากฎในพระราชพงศาวดาร  

                                                                               

 33 อานเลมเดิม  หนา  273 
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เหรียญนี้มี  2  ชนิด  เปนเหรียญทองชนิดหน่ึง  เหรียญเงินชนิดหนึ่ง  สําหรับพระราชทายฝายหนาใช
ประดับอกเส้ือเบื้องซาย  สําหรับพระราชทานฝายใน  แพรแถบผูกเปนรูปแมลงปอใชประดับเส้ือที่หนา
บาซาย  เหรียญรัชมังคลาภิเษกนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ให  AUGUSTE  PATEY  ออกแบบ
ดานหนา  และสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบเหรียญรัชมังคลาภิเษกดาน
หลัง 
 ลักษณะเหรียญรัชมังคลาภิเษก  ฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ 
 เปนเหรียญรูปวงรี  กึ่งกลางเหรียญดานหนามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  ผินพระพักตรดานขางซาย  และมีอักษรที่ขอบวา “จุฬาลงกรณบรมราชาธิราช”  ดานหลังซ่ึง
เปนดานผลงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  พระองคทานทรงออกแบบ
เปนรูปครุฑพาหในวงรูปไข  เปนรูปครุฑพาหกางสยายปกหนาอัดตรงเปนดุลยภาพ  มีจักรีซอยอยูท่ีอก
ครุฑ  และมีอักษรที่ขอบวา  “รัชมังคลาภิเษก  รัตนโกสินทรศก  87  ถึง  127  เปน  40  พรรษา”  มีหวง
คลองแพรแถบสีเดียวกับสายสะพายของเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติคุณรุงเรืองยิ่งกวามหาจักรี
บรมวงศ  คือสีเหลืองขนาดแพรแถบกวาง  3  เซนติเมตร  ที่ริมขอบเหรียญบริเวณตนพาหาขวา  มี
อักษณอาราบิกวา  A  PATEY  ช่ือผูออกแบบเหรียญดานหนา34 
 นอกจากที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณสําหรับบําเหน็จความชอบในราชการแผนดินท้ัง  4  ชนิด  กลาวคือ  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ
จุลจอมเกลา  เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก  เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศ
ยิ่งมงกุฎไทย  และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีศักด์ิรามาธิบดี  โดยทรงออกแบบช้ันใหมเพิ่มเติมตามที่
กลาวมาแลว  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศยังทรงออกแบบ  เหรียญราชอิสริยาภรณ
ตางๆ  ซ่ึงนับเปนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  รวม  6  เหรียญ  ไดแก  เหรียญปราบฮอ  ซ่ึงเปนเหรียญ
บําเหน็จความกลาหาญ  เหรียญจักรพรรดิมาลา  และเหรียญดุษฎีมาลา  ซ่ึงเปนเหรียญบําเหน็จใน
ราชการ  ที่เหลืออีก  3  เหรียญ  ลวนเปนเหรียญที่สรางขึ้นเพื่อเปนท่ีระลึกในวันสําคัญในองค
พระมหากษัตริย  โดยเฉพาะในองครัชกาลที่  5  ทั้งส้ิน  คือ  เหรียญสตพรรษมาลา  เหรียญรัชมงคล  
และเหรียญรัชมังคลาภิเษก    นอกจากผลงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
ดานการออกแบบเหรียญเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  และเหรียญที่ระลึกแลว  ยังมีผลงานดานการ

                                                                               

 34 อานเลมเดิม  หนา  275 
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ออกแบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณประเภทท่ีสําคัญที่พระองคทานแมไมไดออกแบบเองโดยตรง  แตเขาไป
รวมในการควบคุมใหคําปรึกษาการออกแบบแกพระเทวาภินิมมิต (ฉาย  เทียมศิลปไชย)  เปนเคร่ือง
ราชอิส ริยาภรณสําหรับบํา เหน็จความชอบในองคพระมหากษัตริย   มี   3   ประเภท   คือ  
เคร่ืองราชอิสริยาภรณวชิรมาลา  เคร่ืองราชอิสริยาภรณรัตนวราภรณ  และเคร่ืองราชอิสริยาภรณวัลล
ภาภรณ  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับเปนพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในองค 
    พระมหากษัตริย 
 
 เครื่องราชอิสริยาภรณวชิรมาลา 
 ประวัติการสรางและความเปนมา 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  6  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสราง
เคร่ืองราชอิสริยาภรณวชิรมาลาข้ึนเมื่อ  ร.ศ.130 (พ.ศ.2454)  สําหรับพระราชทานผูมีความชอบใน
ราชการสวนพระองคโดยทั่วไป  ทั้งประจําอยูในและนอกพระราชสํานัก  แทนเข็มราชการในพระองค  
สําหรับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มราชการในพระองคพระบรมชนกนารถที่ไดสรางไว  ทั้งทรงเห็นวาการทีจ่ะ
นําเหรียญดุษฎีมาลาเข็มราชการในพระองคจะเปนการไมเหมาะ  จึงไดทรงโปรดเกลาฯ  ใหสรางเคร่ือง
ราชอิสรยาภรณนี้ขึ้น  โดยไดตราพระราชบัญญัติข้ึนเรียกวา  “พระราชบัญญัติตราวชิรมาลา  
รัตนโกสินทรศก  130 (พ.ศ.2454)  ตราวชิรมาลานี้มีชั้นเดียว  และมีสําหรับพระราชทานฝายหนา
เทานั้น  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหพระเทวาภินิมมิต  (ฉาย  เทียมศิลปไชย)  ออกแบบ  ใน
ความควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาโดยสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ปจจุบันเปน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณท่ีพนสมัยพระราชทาน35 
 ลักษณะเคร่ืองราชอิสริยาภรณวชิรมาลา 
 ลักษณะดวงตราเปนรูปปทุมลงยาราชาวดีขอบในสีขาบ  มีกลีบขาวกนกรอบนอกสุดของ
ปทุมสีชมพู  ตราตรงกลางเปนรูปวชิราวุธ  อาวุธของพระอินทร  พระนามาภิไธยเดิมของพระองค

                                                                               

 35 1. อาน  เลมเดิม  หนา  155 
  2. อาน  สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ตํานานเคร่ืองราชอิสรยาภรณสยาม  เลมท่ีกลาวอาง
แลว  หนา  185 
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รัชกาลที่  6  วชิราวุธคมเงินดามทอง  กลางดามลงยาราชวดีสีขาบ  วางต้ังกึ่งกลางดวงตรามีรัศมีทอง
โปรง  35  สายแผกระจายโดยรอบ  มีลายกนก  2  ขาง  เช่ือมเข็มทองคําขางบนมีอักษรวา  “ราชการ
ในพระองค”  หอยแถบแพรร้ิวสีเหลืองกับดํา  กวาง  3  เซนติเมตร  ประดับที่อกเส้ือเบื้องซาย 
 
2. เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานเปนบาํเหน็จความชอบในองคพระมหากษัตริย 
 
 เครื่องราชอิริยาภรณตรารัตนวราภรณ 
 ประวัติการสรางและความเปนมา 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  6  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสราง
เคร่ืองราชอิสริยาภรณรัตนวราภรณนี้ข้ึนเมื่อ  ร.ศ.130 (พ.ศ.2454)  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  ร.ศ.130  มี
พระราชประสงคในการสรางปรากฎอยูในพระราชบัญญัติดังนี้วา  “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
วชิราวุธ  พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระอนุสรณคํานึงถึงความดีความชอบของขาราชการ  ที่ได
ทรงพระกรุณาใชสอยในที่ใกลชิดสนิทสนม  และผูนั้นไดต้ังใจอุตสาหรับราชการฉลองพระเดชพระคุณ  
โดยความสวามิภักด์ิและซ่ือสัตยสุจริตตอใตฝาละอองธุลีพระบาท  เปนที่พอพระราชหฤทัยมาชานาน
กวานั้น  วาสมควรมีเคร่ืองหมายอันเชิดชูเกียรติคุณความดีความชอบไวใหปรากฎ  จึงมีพระบรมราช
โองการดํารัสส่ังใหสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณอยางหนึ่งเรียกวา  “ตรารัตนาภรณ”  ตรารัตนาภรณนี้จะ
พระราชทานไดทั่วไปทุกช้ันบุคคลตามพระราชประสงค  ไมเกี่ยวกับยศถาบรรดาศักด์ิ  แตการ
พระราชทานนั้นจะไดพระราชดําริวินิจฉัยพระราชทานแตเฉพาะผูท่ีไดรับราชการ  และประพฤติตนเปน
ท่ีตองพระราชอัธยาศัย  เพราะฉะนั้นหามมิใหผูหนึ่งผูใดกราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อตนเอง  ฤา
กราบบังคมทูลเพ่ือพระราชทานแกผูอ่ืนเปนอันขาด”  เมื่อแรกสรางมีแตพระราชทานฝายหนาประเภท
เดียว 
 ร.ศ.146 (พ.ศ.2460)  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แกไขรูปลักษณของดวงตรา  โดยแก
ลักษณะของหวงซ่ึงเดิมเปนรูป  “พระมหาวชิราวุธ”  เปนรูป  “พระมหาพิชัยมงกุฎ” 
 ร.ศ.143 (พ.ศ.2465)  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แกไขรูปลักษณของดวงตราใหมท้ังหมด  
ใหงดงามเปนที่เชิดชูยิ่ง36 

                                                                               

 36 อานเลมเดิม  หนา  157-158 
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 การออกแบบ  การแกไขแบบตรารัตนาภรณทุกคร้ัง  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหพระเท
วาภินิมมิต  เปนผูดําเนินการออกแบบ  และแกไขในความควบคุมดูแลของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยา
นริศณานุวัดติวงศ 
 ร.ศ. 151 (พ.ศ.2465)  ทรงสถาปนาเคร่ืองราชอิริยาภรณรัตนาภรณฝายในขึ้น  ปจจุบัน
เคร่ืองราชอิริยาภรณน้ีพนสมัยพระราชทานแลว 
 ลักษณะเคร่ืองราชอิสริยาภรณตรารัตนวราภรณ 
 ลักษณะตรารัตนวราภรณเมื่อแรกสรางปพ.ศ.2454  ดวงตราเปนรูปทองรูปกลมรี  สวนรี
ประมาณ  4  เซนติเมตร  สวนขวางประมาณ  3  เซนติเมตร  ขอบมีลายกนกแขงสิงห  ตอนกลางพืน้ลง
ยาสีขาบมีอักษรพระบรมนามาภิไธยยอ  “ว.ป.ร.”  แบบประดิษฐ  ว.  อยูบน  ป.ร.  เรียงชิดกันอยูลาง
ในขอบวงรูปไข  มีหวงเปนรูปวชิราวุธประดับเพชร  ดานหลังมีตลับแกวสําหรับบรรจุเสนพระเจา37  รอย
ดวยแพรแถบสีเหลืองขอบดํา  ริมเหลืองกวาง  3  เซนติเมตรสําหรับคลองคอ 
 พ.ศ. 2460  แกไขรูปลักษณะของดวงตรา  แกรูปลักษณะสวนของหวงเดิมเปนรูป  “พระ
มหาวชิราวุธ”  เปล่ียนเปนรูปเลข  6  ไทยภายใตพระมหาพิชัยมงกุฎ  ปลายยอดพระมหามงกุฎเปน
แฉกรัศมีโปรง  9  แฉก  ในกรอบเสนวงรูปไข 
 พ.ศ. 2460  แกไขรูปลักษณะเคร่ืองราชอิสริยาภรณตรารัตนวราภรณ  เปนลักษณะดวง
ตราใหมทั้งหมด  โดยกลางดวงตราเปนรูปวงกลม  ขนาด  2.5  เซนติเมตร  กรอบประดับเพชรมีอักษร
พระนามาภิไธยยอ  ร.ร.6  ประดับเพชรอยูภายในวงกลม  เปนตัวเลขบนและตัวอักษร  2  ตัวลาง  
ประดิษฐเช่ือมตอกันพ้ืนลงยาสีขาบ  ที่กรอบวงกลมท้ัง  4  ทิศ  เปนรูปพระวชิราวุธ  มีรูปพระแสงศร
กําลังราม ทําดวยทองคําไขวคันศรยื่นออกมาในระหวางพระวชิราวุธทั้ง  4  ทิศ  และมีรูปคมศรเพชร
แทรกระหวางพระวชิราวุธกับพระแสงศรกําลังราม38 8  แสก  เบื้องบนมีพระมหาพิชัยมงกุฎประดับ

                                                                               

 37 ใชเฉพาะพระมหากษัตริย  หมายถึงเสนพระเกศา 
 38 หนังสือราชกิจจานุเบกษา  เลมท่ี  28  หนา  39-40  ลงวันท่ี  9  เมษายน  ร.ศ.130  ไดพิมพประกาศ
การพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินทร  ธงพระกระบ่ีธุธพระครุฑพาหนอย  และพระแสงศณกําลังราม  ความตอนหน่ึงวา  
“คร้ันรุงข้ึนวันที่  26  มีนาคม  เวลาเขาพระฤกษจุดเทียนไชย  พระเจาบรมวงศเธอ  กรมหลวงดํารงราชานุภาพ  
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  ทรงนําศรเครื่องสัมฤทธิ์  ศรีษะเปนนาคราช 3  เศียร มีสายและลูกพรอมขึ้นทูลเกลาฯ 
ถวาย  เปนของพระเจารุง  เจาอธิการวัดหนองตานวล  ทองท่ีก่ิงตาคลี  อําเภอพยุหคีรี  ไดจากเขา ขอมเด่ือ  พรมแดน
เมืองลพบุรี  นครละโว  เปนฝมือโบราณอันประณีตและไมมีรอยมือจับหรือสิ่งใดที่จะสอใหเห็นวา  จะไดทําขึ้นสําหรับ 
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เพชร  ดานหลังมีตลับแกวบรรจุเสนพระเจา  หอยกับแพรแถบสีเหลืองมีร้ิวสีดํา  2  ขาง  แพรแถบนี้
กวาง  3.3  เซนติเมตรสําหรับคลองคอ39 
 สําหรับพระราชทานฝายในดวงตรายอมกวาฝายหนา  ใชหอยกับสายสรอยสังวาลยอักษร
พระบรมนามาภิไธยยอ  ราม ร.6 (หมายประจํารัชกาล)  สลับกันไปกับพระมหาพิชัยมงกุฎทอง  ที่หวง
หอยดวงตราเปนรูปอุณาโลมประดับเพชร  สําหรับคลองคอ 
 
3. เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบในองคพระมหากษัตริย 
 
 เครื่องราชอิสริยาภรณตราวัลลภาภรณ 
 ประวัติและความเปนมา 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี  6  ไดทรงสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ตราวัลลภาภรณข้ึนในป  ร.ศ.......(พ.ศ.2461)  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติ
ข้ึนเรียกวา  “พระราชบัญญัติตราวัลลภาภรณ”  ประกาศเม่ือวันที่  22  มีนาคม  พ.ศ.2461  ใน
ประกาศมีความตอนหนึ่งวา  “โดยที่พระราชดําริเห็นวา  ในบรรดาผูรับราชการสนองพระเดชพระคุณมี
ความดีความชอบเปนการสวนพระองคนั้น  บางคนก็มีหนาที่ประจําอยูนอกราชสํานักไดรับใชราชการ  
มีความชอบในสวนพระองคช่ัวคร้ังช่ัวคราวไดรับพระราชทานตราวชิรมาลาก็เปนการสมควรอยูแลว  
แตบางคนมีหนาที่ใกลชิดพระองคอยูในราชสํานัก  ไดทรงพระกรุณาใชสอยสนิทสนมเปนเนืองนิตย  
และผูนั้นไดต้ังใจรับราชการฉลองพระเดชพระคุณดวยความจงรักภักดี  ซ่ือสัตยสุจริตตอใตฝาละออง
ธุลีพระบาทเปนที่พอพระราชหฤทัย  สมควรจะมีเคร่ืองราชอิสริยาภรณพระราชทานใหสมกับความดี

                                                                                                                                                                                                                                          

 เทวรูปถือ  จึงเห็นไดวาศรน้ีนาจะสรางขึ้นไวสําหรับพิธีตามลัทธิพราหมณ  ใชชุบน้ําทํานํ้ามนต  ฤาแชงน้ําทําสาบาล
อยางทํานํ้าพระพิพัตน  สัตตยา  เปนตน  ท้ังปลายลูกศรมีรูปวชิร  ประหนึ่งวาราวจะทําขึ้นไวสําหรับพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวพระองคน้ี  เปนส่ิงที่สูงสมควรจะไดเขาพิธีตอไป  ประจวบกับเวลาท่ีจะไดโปรดเกลาฯ  ใหเชิญธงพระ
กระบ่ีธุธพระครุฑพาหนอยขึ้นผูกเสาพระแทนมณฑล  จึงทรงหล่ังนํ้า  พระมหาสังขแลทรงเจิมธงและศรโบราณแลว  
เจาพนักงานเชิญธงพระกระบี่ธุธพระครุฑพาหนอยขึ้นผูกเสาพระแทนมณฑลดานนา  ธงพระกระบ่ีธุธพระครุฑพาห
ใหญของเดิมผูกเสาพระแทนมณฑลดานหลัง  เชิญศรขึ้นวางในพระแทนมณฑลพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท  ตั้งแตเชา 
    วันน้ันแลใชในพิธีอื่นตอไป  พระราชทานนามศรโบราณวา  “พระแสงกําลังราม”  
 39 ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จกรมพระยา,ตํานานเคร่ืองราชอิสริยาภรณสยาม.เลมที่อางถึงขางตน  หนา  
102 
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ความชอบเปนพิเศษข้ึน  นอกจากตราวชิรมาลาอีกอยางหนึ่งจึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลา
ฯ  ใหสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณในพระองคขึ้นอยางหนึ่ง  ดวยพระราชทรัพยสวนพระคลังขางที่  
พระราชทานนามวา  “ตราวัลลภาภรณ”  มีช้ันเดียว  โดยพระราชทานท้ังฝายหนาและฝายใน  โดยทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหพระเทวาภินิมมิต (ฉาย   เทียมศิลปไชย)  ออกแบบในความควบคุมของ
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 ลักษณะเคร่ืองราชอิสริยาภรณตราวัลลภาภรณ 
 สําหรับพระราชทานฝายหนา  ดวงตราเปนเรือนเงินทําเปนรูปกลีบบัวแหลมยื่นออกไป  4  
แฉก  ลาง  บน   ซาย  ขวา  ในแฉกๆ  หนึ่งจําหลักเปนลายกลีบซอนเปนสองกลีบมีเกสรจําหลักโปรง
แทรก  4  ทิศ  สลับกับกลีบบัวแฉก  จนดูเปนยอดสามเหล่ียมแหลม  8  ยอด  วนรอบวงกลมตรงกลาง
ดวงตราวงกลมมีอักษรพระบรมนามาภิไธยยอ  รัชกาลที่  6  “ร.ร.6”  เปนอักษรและตัวเลขประดิษฐ  
โดยมีตัวเลข  6  วางยอยอดบนเหนือเหนือตัวอักษร  ร.ร.  ทั้งตัวอักษรและตัวเลขเชื่อมติดกัน  จําหลัก
เปนเพชรสงประดับลอยเดนอยูในวงกลม  ดานหลังเปนรูปวชิราวุธดุนลอยเดนข้ึนมาจากพื้นเงินเกล้ียง  
สําหรับหอยกับแพรแถบ  ขนาดกวาง  2.5  เซนติเมตร  สีเหมือนกับสายสะพายวชิราวุธ  คือสีครามเขม  
มีร้ิวขาวหรือสีแดงอยูริมขอบ  ประดับที่หนาอกเส้ือเบื้องซาย  สําหรับพระราชทายฝายในแพรแถบผูก
เปนรูปแมลงปอ  ประดับท่ีอกเสื้อเบื้องซาย40 
  
ตารางสรุป:ผลงานการออกแบบเคร่ืองราชยอิริยาภรณและเหรียญท่ีระลึกตางๆ 
ฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  เรียงลําดับปที่สรางกับพระประวัติที่
สําคัญ 
 

พ.ศ. ช่ือผลงาน ประเภท 
พ ร ะ ช น
มายุ/ป 

ใน 
รัชกาลท่ี 

พระประวัติที่สําคัญ 

2424 เหรียญสตพรรษมาลา เหรียญ 18 5 1.ทรงรับราชการได  3  ป  
2.ผานการได รับพระกรุณา
โปรดเกลาฯ  ใหเปนนายชาง
รวมซอมวัดพระศรีรัตนศาสดา

                                                                               

 40 อาน  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,เคร่ืองราชอิสรยาภรณไทย,จัดพิมพเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติยฯ ฉบับเดิมท่ีอางถึง  หนา  162 
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ราม  เพื่อฉลองกรุง  100  ป 
มา 1 ป 

2425 เหรียญดุษฎีมาลา เหรียญ 19 5 ได รับการแตงต้ังให เปนราช
องครักษประจําในกรมทหาร
รั ก ษ า พ ร ะ อ ง ค  ไ ด รั บ
พระราชทานยศรอยเอก 

2427 เหรียญปราบฮอ เหรียญ 21 5 ห ลั ง ก า ร ท ร ง ผ น ว ช เ ป น
พระภิกษุ 

พ.ศ. ช่ือผลงาน ประเภท 
พ ร ะ ช น
มายุ/ป 

ใน 
รัชกาลท่ี 

พระประวัติที่สําคัญ 

2436 เคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา 
  ปฐมจุลจอมเกลา (ฝายใน) 
  ทุติยจุลจอมเกลา  (ฝายใน) 
  ตติยจุลจอมเกลา  (ฝายใน) 
  จตุตถจุลจอมเกลา  (ฝายใน) 

 
เคร่ืองราช 
เคร่ืองราช 
เคร่ืองราช 
เคร่ืองราช 

 
30 

 
5 

 
เปนเสนาบดีกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ 

2442 เคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา 
เพิ่มเติมช้ัน 
 ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ  (ฝายหนา) 

 
เคร่ืองราช 

 
36 

 
5 

 
1 . เ ป น ผู บั ญ ช า ก า ร ก ร ม
ยุทธนาธิการ 
2.เร่ิมตนออกแบบวัดเบญจม
บพิตร 

2443 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา 
เพิ่มเติมช้ัน 
 ปฐมจุลจอมเกลาวิเศษ  (ฝายหนา) 

 
 

เคร่ืองราช 

37 5 1.เปนเสนาบดีกระทรวงโยธาธิ
การคร้ังที่  2   
2 . ดํ า เ นินการออกแบบวั ด
เบญจมบพิตร 

2450 เหรียญรัชมงคล เหรียญ 44 5 เปนเสนาบดีกระทรวงวัง 
2451 เหรียญรัชมังคลาภิเษก เหรียญ 45 5 1.ทรงออกแบบเหรียญรัชมัง

คลาภิ เษกเฉพาะด านหลัง
เทานั้น 
2.ทรงเร่ิมตนงานออกแบบวัด
ราชาธิวาส 

2452 1.เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่ เคร่ืองราช 46 5 ถ ว า ย บั ง ค ม ล า อ อ ก จ า ก
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เชิดชูย่ิงชางเผือก  ชั้น 
  มหาปรมาภรณชางเผือก 
2 . เ ค ร่ื อ ง ราชอิส ริยาภรณ อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้น 
  มหาวชิรามงกุฎ 

ราชการ  เพราะพระพลานามัย
ไมสมบูรณ 

2454 1.เหรียญจักรพรรดิมาลา 
 
 
 
 

เหรียญ 48 6 ปเดียวกับที่ออกแบบพระราช
ลัญจก รพ ร ะ ว ชิ ร ะ ป ร ะ จํ า
พระองครัชกาลท่ี  6  

พ.ศ. ช่ือผลงาน ประเภท 
พ ร ะ ช น
มายุ/ป 

ใน 
รัชกาลท่ี 

พระประวัติที่สําคัญ 

2454 2.เคร่ืองราชอิสริยาภรณวชิรมาลา 
 
 
 
3.เคร่ืองราชอิสริยาภรณรัตนวรา
ภรณ 

เหรียญ 
 
 
 
เหรียญ 

48 
 
 
 
48 

6 
 
 
 
6 

พระเทวาภินิมมิต (ฉาย   เทียม
ศิลปไชย)ออกแบบในความ
ควบคุมของสมเด็จฯ  เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
พระเทวาภินิมมิต (ฉาย   เทียม
ศิลปไชย)ออกแบบในความ
ควบคุมของสมเด็จฯ  เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 

2457 เคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา 
เพิ่มเติมช้ัน 
 ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ  (ฝายหนา) 

 
 
เคร่ืองราช 

 
 
51 

 
 
6 

 
1.ทรงเร่ิมยายไปประทับท่ีพระ
ตําหนักปลายเนิน  คลองเตย 

2461 1.เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีศักดิ์
รามาธิบดี  ทั้ง  6  ช้ัน 
  ชั้น  1  เสนางคะบดี 
  ชั้น  2  มหาโยธิน 
  ชั้น  3  โยธิน 
  ชั้น  4  อัศวิน 
  ชั้น  5  เหรียญรามมาลาเข็มกลา

 
 
เคร่ืองราช 
เคร่ืองราช 
เคร่ืองราช 
เคร่ืองราช 
เหรียญ 

 
55 
 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 

 
ทรงออกแบบภาพประกอบ
หนังสือพระราชนิพนธรัชกาลท่ี  
6  ธรรมาธรรมะสงคราม  งาน
ประณีตศิลปท่ีมีชื่อเสียงอีกชิ้น
หน่ึง 
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กลางสมร 
  ชั้น  6  เหรียญรามมาลา 
2.เคร่ืองราชอิสริยาภรณวัลลภา
ภรณ 

 
เหรียญ 
เคร่ืองราช 

 
 
55 

 
 
6 

 
 
พระเทวาภินิมมิต (ฉาย   เทียม
ศิลปไชย)ออกแบบในความ
ควบคุมของสมเด็จฯ  เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 

 
บทสรุป 
 ถาพิจารณาจากตารางสรุปจะเห็นไดวา  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
ทรงไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ  จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจจาอยูหัว  ต้ังแตยังทรงพระ
เยาว  พระชนมายุเพียง  18  ป  เพิ่งเขารับราชการเปนทหารมหาดเล็กเพียง  3  ป  และยังดํารงพระยศ
เปนพระเจานองยาเธอ  พระองคเจาจิตรเจริญ  การไดรับการไววางพระราชหฤทัยมอบหมายงาน
ออกแบบเหรียญราชอิสริยาภรณต้ังแตพระชนมายุนอย  เปนเพราะไดทรงทดสอบความสามารถทาง
เชิงชางเปนที่ประจักษหลายครั้ง  คร้ังสําคัญคือ  ในปพ.ศ.2423  ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหเปน
นายงานคุมการซอมแซมหอพระคันธราษฎรทั้งภายนอกภายใน  ซอมแซมซุมพระเจดียทรงลังกา  และ
ยักษ  1  คู  หนาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เพ่ือเตรียมงานฉลองกรุงครบ  100  ป  และได
ทรงเขียนภาพมัจฉชาดกที่บนผนังหอพระคันธราษฎร  รวมถึงการประดับมุกเช็ดกรอบหนาพุทธปรางค
ปราสาท  1  วง  ผลงานฝพระหัถตทั้งหลายทรงกระทําเมื่อพระองคมีพระชนมายเุพยีง  17  ป  ลวนเปน
ท่ีประจักษ  และถูกพระราชหฤทัยในรัชกาลที่  5  ทั้งส้ิน  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหออกแบบ
เหรียญสตพรรษมาลา (พ.ศ.2424)  เปนเหรียญแรกเพื่อเปนที่ระลึกในงานฉลองสมโภชพระนครครบ  
100  ป  เปนงานที่ยังแสดงพระบรมรูปเฉพาะพระพักตรดานขางเรียบซอนกันของกษัตริยไทยทั้ง  5  
พระองค  และอักษรพระบรมนามาภิไธย  โดยดานหลังมีจารึกระบุวันบรมราชาภิเษก  และ  ปตอมา
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงราชการไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ  เล่ือนยศเปน
รอยเอกทหารมหาดเล็ก  ในทางการออกแบบเหรียญ  ทรงออกแบบเหรียญดุษฎีมาลา  เพื่อ
พระราชทานเปนบําเหน็จในราชการผูมีความดีความชอบ  แมดานหนายังเปนพระบรมรูปรัชกาลที่  5  
แตดานหลังเร่ิมแสดงสัญลักษณ  และแนวความคิดมากข้ึน  เปนภาพพระสยามเทวาธิราชประทับยืน
พักพระบาทหลังจากดูแลปกปองราชวงศ  และแผนดินมากวา  100  ป  พระหัตถซายถือพวงมาลา
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เตรียมจะสวม  เหนือวงรูปไขตรงจารึกนามผูมีความดีความชอบทําคุณประโยชนแกราชการในแตละ
ดาน  ทั้งในพระองค  ราชการแผนดิน  ศิลปวิทยา  กรุณาและกลาหาญ  แมภายหลังจะเหลือแตเพียง
ศิลปวิทยา  แตก็ยังใชแบบที่ออกโดยพระองคทานอยู  อีก  2  ป  ตอมาหลังจากสึกจากการผนวชเปน
พระภิกษุแลว  ไดรับพระกรุณาใหออกแบบเหรียญปราบฮอ (พ.ศ.2427)  ดานหนายังเปนรูปพระบรม
รูปรัชกาลที่  5  ดานหลังเปนภาพพระสยามเทวาธิราชรวมออกศึกสงคราม  ทรงของาวข่ีคอชาง  เพื่อ
เปนขวัญกําลังใจแกผูปราบปรามโจรฮอในสมัยนั้น 
 สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดตอวงศ  ทรงไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ให
ออกแบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณที่สําคัญเปนคร้ังแรกในพระชนมชีพเม่ือมีพระชนมายุ  30  ป  เปน
ชวงเวลาที่พระองคทานมีฐานะเปนชางใหญของชาติ  ดวยเหตุที่พระองคทานทรงเปนผูบัญชางานกรม
โยธาธิการ  ในตําแหนงอธิบดี  ทําใหแสวงหาความรู  ควบคุม  และทรงงานชางโยธา  และการกอสราง
ท้ังปวงมาอยางมากมาย  ระหวางปพ.ศ.2433-2435  (ชวงพระชนมายุ27-29  ป)  ในชวงเวลาดังกลาว
เจานายพี่นองมักลอเรียกกันวา  “นายชางใหญแหงกรุงสยาม”  ฉะนั้นแมเม่ือพ.ศ.2436  ขณะที่พระชน
มายุ  30  ป  ทรงยายมาเปนเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ช่ือเสียงเกียรติคุณในงานชางของ
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศก็เปนท่ียอมรับกันท่ัวไปแลว  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯ  ใหออกแบบเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสําคัญ  คือ  เคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา  โดยออกแบบ
เพ่ิมเติมเพื่อพระราชทานฝายใน  4  ช้ัน  เพิ่มเติมจากหมอมเจาประวิช    ชุมสาย  ออกแบบ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาเพ่ือพระราชทานฝายหนามาต้ังแต  พ.ศ.2416  เมื่อ  20  ป  ที่แลว  
และในปพ.ศ.2442  และพ.ศ.2443  เม่ือพระชนมายุ  36  และ  37  ป  ทรงออกแบบเครื่องราชอิริยา
ภรณจุลจอมเกลาเพ่ิมเติมอีก  2  ช้ัน  คือ  ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ  พระราชทานฝายใน  และที่สําคัญ
คือเพิ่มชั้นสูงสุดสําหรับพระราชทานฝายหนา  คือ  ปฐมจุลจอมเกลาวิเศษ  ในขณะท่ีสมเด็จฯ  เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงรับราชการเปนผูบัญชาการกรมยุทธนาธิการ  เปนเสนาบดีกระทรวง
โยธาธิการคร้ังที่  2  และกําลังเร่ิมออกแบบงานสถาปตยกรรมช้ินสําคัญในพระชนมชีพของพระองค
ทาน  และช้ินสําคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  คือ  ทรงออกแบบวัดเบญจม
บพิตร  และเปนชวงที่พระองคทานทรงงานดาน  คีตศิลป  และดุริยางคศิลป  เชน  นิพนธเพลงเปน
คอนเสิรตเร่ืองส้ัน  8  ชุด  (พ.ศ.2433)  เปนชวงที่งานชางดานตางๆ  ทั้งสถาปตยกรรม  จิตรกรรม  การ
ออกแบบประณีตศิลปกรรม  ดุริยางคศิลป  และการละครที่ทรงรับใชพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจน
เกียรติคุณของพระองคแพรสะพัดเปนท่ีรูจักกันดีทั่วไป 
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 ในชวงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ในระหวางปพ.ศ.2450  ถงึ
พ.ศ.2452  ซ่ึงเปนชวงที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเปนเสนาบดีกระทรวงวัง  
จนถึงทรงลาอออกจากราชการ (พ.ศ.2450-2452)  เนื่องจากทรงมีพระพลานามัยไมสมบูรณทรง
ประชวรอยูบอยๆ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหออกแบบเหรียญ  2  ประเภท  คือ  เหรียญรัชมงคล 
(พ.ศ.2450)  และเหรียญรัชมังคลาภิเษก (พ.ศ.2451)  รวมถึงออกแบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันสูงสุด  
2  ประเภท  คือ  เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก  ช้ันสูงสุด  “มหาปรมาภรณ
ชางเผือก”  และ  เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นสูงสุด  “มหาวชิราวุธ” (พ.ศ.
2452)  การออกแบบเหรียญทั้งสองเพื่อเปนท่ีระลึกในการท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ   40  พรรษาเสมอ  และ  41  พรรษายืนยาวกวากษัตริยไทยทุก
พระองคท่ีมีปรากฏในพงศาวดารไทย  โดยเหรียญรัชมงคลมีรูปครุฑพาห  มีภาพจุลมงกุฎซอนบนอก  
ดานหลังมีตัวอักษรที่ระลึกในงานรูปกลมรี  สวนเหรียญรัชมังคลาภิเษก  ดานหนาเปนพระบรมรูป
รัชกาลที่  5  เฉพาะพระพักตรเฉียงซาย  ดานหลังเปนรูปครุฑพาหมีจักรีซอนอยูบนอกครุฑ  และมี
อักษรที่ระลึกงานที่ขอบเปนเหรียญที่เรียบงายและเดนชัด  สวนเคร่ืองราชอิสริยาภรณสูงสุดทั้ง  2  
ประเภท  เปนเครื่องราชอิริยาภรณที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  คิดรูปแบบลักษณะ
ข้ึนใหมเพิ่มเติมจากท่ีหมอมเจาประวิช    ชุมสาย  ออกแบบ  7  ช้ันเดิมเมื่อพ.ศ.2416  36  ปตอมา  
พระองคทานจึงไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหทรงออกแบบ  “มหาปรมาภรณชางเผือก”  และ  
“มหาวชิรมงกุฎ”  ช้ันสูงสุดของเคร่ืองราชอิสริยาภรณทั้ง  2  ข้ึน  เคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนประณีต
ศิลปช้ันสูงท่ีมีรูปลักษณะเปนงานออกกแบบที่ทรงคุณคาทางศิลปะ  ที่เปนเอกภาพงดงามลงตัวที่สุด  
ทรงคุณคาความหมายความเปนเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันสูงสมบูรณแบบที่สุดของงานออกแบบ
ประเภทน้ี 
 ในสมัยรัชกาลท่ี  6  แมไมไดรับราชการประจํา  แตงานในพระองคพระบาทสมเด็จพระพระ
เจาอยูหัวอยูเนืองๆ  ในปพ.ศ.2454  ปเดียวกันกบัที่ทรงรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหออกแบบพระราช
ลัญจกรพระวัชิระประจําพระองค  และยังโปรดเกลาฯ  ใหออกแบบเหรียญจักรพรรดิมาลา  ซ่ึงเปน
เหรียญประเภทบําเหน็จในราชการเพื่อพระราชทานแกขาราชการพลเรือน  ที่รับราชการมานานกวา  
25  ป  ดานหนาเปนรูปครุฑพาห  ดานหลังเปนรูปชางกลางวงจักร   และในปเดียวกันนี้  ทรงควบคุม
ใหคําปรึกษาแกพระเทวาภินิมมิต (ฉาย   เทียมศิลปไชย)  ออกแบบเครื่องราชอิสริยาภรณวชิรมาลา  
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณรัตนวราภรณ  ในปที่ทรงยายวังเพ่ือไปรักษาพระพลานามัยที่ไมสูสมบูรณ  
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โดยยายไปประทับที่พระตําหนักปลายเนิน  ที่คลองเตย  พ.ศ.2457  ทรงไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
ใหออกแบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา  เพิ่มเติมชั้น  “ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ” สําหรับ
พระราชทานฝายหนา 
 ในปพ.ศ.2461  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ  ทรงออกแบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับบําเหน็จความชอบในราชการแผนดินประเภทที่สําคัญ  
คือ  เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีศักด์ิรามาธิบดี  ท้ัง  6  ช้ัน  พระองคทานทรงออกแบบเคร่ืองราชฯนีโ้ดย
ใหภาพ  “พระปรศุรามาวตารปราบพญาการตวีรยะ”  เปนภาพส่ือความหมายเชิงสัญลักษณ  เพราะ
พระปรศุราม  คือ  พระนารายณอวตารปางที่  6  อันหมายถึงรัชกาลที่  6  ที่เขารวมสงครามฝาย
สัมพันธมิตร  พญาการตวีรยะ  คือ  พญามารอันเหลาประเทศคูสงครามในสงครามโลกคร้ังท่ี  1  
เพราะการสรางเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีศักด์ิรามาธิบดีชุดนี้  ก็เพ่ือพระราชทานผูเกี่ยวของและผูไป
เขารวมสงครามโลกคร้ังที่  1  ในสมรภูมิยุโรปคร้ังนี้  นอกจากนั้น  ยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ให
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงควบคุมใหคําปรึกษาแกพระเทวาภินิมิต  (ฉาย   
เทียมศิลปไชย)  ออกแบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณวัลลภาภรณ 
 สรุปรวมผลงานฝพระหัตถออกแบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณในสมัยรัชกาลที่  5  ประเภท
เหรียญราชอิสริยาภรณ  5  เหรียญ  สวนประเภทเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  3  ประเภท  8  ช้ัน  และมีฝ
พระหัตถการออกแบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณในสมัยรัชกาลที่  6  ประเภทเหรียญราชอิสริยาภรณ  3  
เหรียญ  สวนประเภทเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  2  ประเภท  5  ช้ัน  รวมผลงานฝพระหัตถประเภทเหรียญ
ราชอิสริยาภรณ  8  เหรียญ  และประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณ  5  ประเภท  13  ช้ัน  และพระองค
ทานยังมีผลงานการควบคุมผูอื่นออกแบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณอกี  3  ประเภท 
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บทที่ 6 
 

งานออกแบบปกหนังสือ  การเขียนภาพประกอบวรรณกรรม 
การออกแบบประดิษฐตัวอักษร  และการออกแบบธงฝพระหตัถ 

 
 ผลงานประณีตศิลปกรรมอีกประเภทหน่ึงของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ  คือ  งานออกแบบปกหนังสือ  และการเขียนภาพประกอบวรรณกรรม  เนื่องจากฝพระหัตถใน
การรางภาพ  การเขียนภาพลายเสนไดอยางมีชีวิต  สรางทุกรูปทรงในองคประกอบของภาพได
อยางลงตัวมีเอกภาพเปนเลิศ  ผลงานฝพระหัตถการออกแบบของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ  เปนที่ชื่นชมเปนที่ยอมรับของเจานาย  ขุนนาง   และบุคคลทั่วไปในยุคนั้น  
ภาพประกอบสวนใหญเปนภาพที่เนนแสดงความงดงามออนหวานของเสนโดยแทจริง  มีการใช
น้ําหนักแสงเงา  นอยภาพมากเปนเสนที่สรางรูปทรงและองคประกอบของภาพนอกจากจะแสดง
เนื้อหาสาระตามเร่ืองราวที่ตองการแสดงออกแลว  เสนทั้งหลายที่แสดงในภาพยังเช่ือมโยงยุคสมัย  
เนนสาระความเปนจริงตามแบบหลักวิชาแบบตะวันตก  แตผสมความเปนอุดมคติ  ความ
ออนหวานเอกลักษณของความเปนชาติ  เสนในผลงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  จึงเปนเสนทีม่คีวามทนั
ยุคทันสมัยแตสืบตอความเปนไทยไดดี  เพราะถาพิจารณาดูจะเห็นไดวาภาพประกอบวรรณกรรม
เหลานั้น  แสดงความเปนยุคสมัยแหงศิลปกรรมชวงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  เปนยุคแหงศิลปวัฒนธรรม
ตะวันตกกําลังมีอิทธพลในสังคมไทย  ผลงานของสมเด็จฯ  สามารถผสมส่ิงดีงามของ  2  
วัฒนธรรมเขาไปเปนสวนเดียวกันไดอยางสมบูรณลงตัวชัดเจน  ผลงานลายเสนภาพประกอบ
แสดงถึงความรอบรูในวิทยาการการเขียนภาพแบบตะวันตกตามหลักอะนาโตมี  มีกลามเนื้อ  มี
หลักทัศนียวิทยา  ภาพมีระยะใกลไกล  ในขณะเดียวกันทุกชิ้นงานฝพระหัตถในงานทุกรูปทรงทุก
สวนที่สรางข้ึนดวยเสนยังแสดงความสามารถในการใชเสนแบบศิลปะแบบจารีตประเพณี  ที่มี
ความออนหวานมีฝมือในการใชรูปทรง  ที่วางชองไฟที่เช่ียวชาญเปนเลิศ  ผลงานฝพระหัตถ
ลายเสนภาพประกอบจึงรวมส่ิงดีงามของจารีต  เขากับส่ิงดีงามของสมัยใหมไดอยางวิเศษลงตัวได
อารมณและงดงาม  เปนงานศิลปกรรมไทยแบบใหมที่สืบอายุ  ตอลมหายใจใหแกงานแบบจารีต
กาวขามทันยุคสมัย  นําแกนแทเอกลักษณของศิลปกรรมแบบไทยประเพณีมาแสดงออกในรูปแบบ
ใหมทันยุคทันสมัย  เปนตนแบบแกการสรางงานศิลปกรรมไทยรุนตอๆมา 
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 สมเด็จฯ  ทรงใหความสําคัญตอเนื้อหาสาระของเร่ืองที่จะนํามาเขียนภาพประกอบเปน
แกนหลัก  มีภาพประกอบหนังสือบางภาพของสมเด็จฯ  เปนภาพที่เพิ่มสวนของนํ้าหนัก  แสงเงา
เขาไปในภาพ  เพื่อใหผลงานฝพระหัตถชิ้นนั้นทรงคุณคาในการส่ือความหมาย  เนื้อหาสาระทาง
อารมณ  ความรูสึกของภาพไดลึกซ้ึงมากข้ึน  เชน  ภาพเทวดาฝายอธรรมในเร่ืองธรรมาธรรมะ
สงคราม  ที่เนนความถี่ของเสนเพื่อสรางความรูสึกเปนสีเทาใหรูปทรงเทวดา  กอนเมฆหรือ
สวนประกอบ  หรือภาพเนมีราชโปรดมหานรก  เปนภาพประกอบเร่ืองทศชาติ  พระโพธิสัตวพระ
ชาติที่  4  อาจเปนเพราะสมเด็จฯ  ทรงตองการสรางภาพโดยใชรูปทรงนอยเพียง  2  รูปทรงคือ  
องคพระเนมีราช  กับพระมาตุลี  แตใหความรูสึกของภาพไดกวางไกล  รับรูเร่ืองมากไปกวาที่แล
เห็น  โดยการสรางภาพดวยน้ําหนัก  ทรงตองการใหผลของนํ้าหนักแสงเงาในภาพที่เสมือนสาด
ข้ึนมาจากเบ้ืองลางของภาพ  นอกจากจะสรางอารมณความรูสึก  ที่สรางความแนนกลมใหกับ
รูปทรง  และยังแสดงบรรยากาศในภาพ  หรือแสงเงาที่เกิดจากไฟนรกที่ลุกโพลงสวาง  รอนแรง  ซึง่
เปนบรรยากาศของมหานรกท่ีพรรณาไวในวรรณกรรมไตรภูมิ  พลังความออนหวานความเปนอุดม
คติของเสนก็ลดลงตามไปดวย  ภาพประกอบเร่ืองวรรณกรรมมีอยูอยางมากมายแตที่มีหลักฐาน
ชัดเจนเรียงตามลําดับดังนี้ 
 
ตารางแสงดผลงานฝพระหัตถของสมเด็จฯ  ดานการออกแบบปกหนังสือและการเขียน
ภาพประกอบวรรณกรรม 
 
พุทธศักราช พระชนมายุ ชื่องาน หมายเหตุ 
2448 42 พรรษา งานออกแบบปกหนังสือพระราช

นิพนธบทละคร เร่ืองเงาะปา 
เขียนทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

2450 44 พรรษา งานออกแบบปกหนังสือพระราช
นิพนธไกลบาน 

เขียนทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

2461 55 พรรษา ภาพปกและภาพประกอบหนังสือ   
ธรรมาธรรมะสงคราม (ตามเคาโครง
เร่ืองในธรรมะชาดกเอกานิบาตชาดก) 

โดยทรงเขียน 15  ภาพ ปกนอก ปกใน 
อยางละ 1 ภาพ และภาพประกอบ  13  
ภาพ 

2463 57 พรรษา งานออกแบบปกหนังสือบัญชีอาหาร 
เปนลายเสนวังบูรพาภิรมย 

เขียนถวายสมเด็จพระราชปตุลาฯ เจา
ฟากรมพระยาภานุพันธวงศวรเดช 

2464 58 พรรษา ทรงวาดภาพลายเสนแบบเหมือนจริง
จากวรรณคดีไทย เร่ืองสังขทอง ตอน 
รจนาเส่ียงพวงมาลัย 

เขียนถวายสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
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ทรงวาดภาพลายเสนแบบเหมือนจริง 
วรรณคดีเร่ือง ไกรทอง ตอนพระยาชา
ละวันอาละวาดจับนางตะเภาแกว 
ตะเภาทอง 
ทรงวาดภาพลายเสนเหมือนจริงจาก 
วรรณคดีไทยเร่ือง มณีพิชัย ตอนพระ
มณีพิชัยเขากระทอมนางยอพระกล่ิน 
 
 
 

เขียนถวายสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
 
 
เขียนถวายสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
 
 
 

พุทธศักราช พระชนมายุ ชื่องาน หมายเหตุ 
2464 58 พรรษา ทรงวาดภาพลายเสนแบบเหมือนจริง 

จากวรรณคดีไทยเร่ือง คาวี ตอน สันนุ
ราชชุบตัว 

เขียนถวายสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
 

2467 61 พรรษา งานออกแบบปกหนังสือพระราช
นิพนธ พระพุทธเจาตรัสรูอะไร 

เขียนทูลเกลาฯถวายพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

2471 65 พรรษา ทรงออกแบบปกหนังสือสุขุมาลย
นิพนธ 

ท ร ง เ ขี ย น ถ ว า ยสม เ ด็ จ ฯ  เ จ า ฟ า
นครสวรรควรพินิจ พระโอรสเพื่อพิมพใน
งานศพเปนภาพพวงดอกไม 

2467-
2483 
 
2467 
2468 
2469 
2470 
2471 
2472 
2473 
2474 
2483 

61-77 
พรรษา 
 
61 พรรษา 
62 พรรษา 
63 พรรษา 
64 พรรษา 
65 พรรษา 
66 พรรษา 
67 พรรษา 
68 พรรษา 
77 พรรษา 

ทรงเขียนภาพประกอบหนังสือเปน
ภาพลายเสนเ ร่ืองทศชาติ   แตทรง
เขียนปละชาติ  และเขียนเพียง  9 ชาติ 
เตมียชาดก (ใบเบิกเสียงสอน) 
ชนกชาดก (เพียรกลา) 
สุวรรณสาม (เมตตา) 
เนมีราชชาดก (แรงอธิษฐาน) 
มโหสถชาดก (ปญญาเลิศ) 
ภูริทัตชาดก 
จันทกุมาร 
นารถชาดก 
วิธูรบัณฑิตชาดก 

ทรงเขียนภาพทศชาติเบื้องตน ทรงวาด
ทีละภาพ และพิมพออกมาประทานและ
มอบถวายแกผูทรงมารดน้ําพระองค 
ต อ ม า ไ ด ท ร ง ท ร า บ ว า ส ม เ ด็ จ
พระสังฆราชเจาฟาชินวรสิริวัฒนทรง
แปลทศชาติปละเร่ือง สมเด็จฯ  เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศจึงทรงเขียน
ภาพถวาย 
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1. งานออกแบบภาพปกหนังสือพระราชนิพนธบทละครเรื่องเงาะปา 
 
 พ.ศ.2448  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธวรรณคดีบท
ละครเร่ืองหนึ่ง  ชื่อ  “เงาะปา”  เปนวรรณกรรมประเภทรอยกรอง  โดยทรงไดขอมูลมาจากเด็กชาว
ปาช่ือคนัง  ที่ทรงชุบเล้ียงใหเขารับราชการในราชสํานัก  นําขอมูลรายละเอียดมาเรียบเรียงเปน
วรรณคดีแบบโศกนาฏกรรมความรักของหนุมสาวชาวเงาะ  ชื่อ  ซมพลา  ลําหับ  กับฮาเนา 
 ลักษณะปกหนังสือพระราชนิพนธบทละครเรื่องเงาะปา  ผลงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  เปนรูปเงาะหนุมซมพลาฆาเสือโครงที่กระโจนจากชะงอนหนิที่
มีตนไมใหญทอดตนกิ่งกาน  และใบย่ืนลงมาจากขอบปกดานบนขวามือ  ทอดคลุมไปตลอดแนว
ดานบนของปกหนังสือ  มุมซายมือดานบนในพุมใบของตนไมใหญที่หนาทึบนั้นมีตราพระ
ปรมาภิไธย  จ.ป.ร.  ใตพระเกี้ยวอันเปนสัญลักษณประจําพระองคของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  กิ่งไมและใบไมเขียนในลักษณะ  2  มิติ  แบบการเขียนตนไมพรรณพฤกษา
ในลายรดน้ําไทย  สําหรับภาพเสือโครงที่กําลังกระโจนจากชะงอนหินพุงลงมาดานลางสูมุมซายมือ
ของปก  ไปตามมุมทะแยงของภาพ  มีพลังความเคล่ือนไหวอยางรุนแรง  แตแสดงถึงความ
เจ็บปวดจากพิษลูกดอกของซมพลาที่ปกติดตาขางซายอยู  หูลู  ปากอา  นิ้วเทาทั้ง  5  งอเกร็ง  
ปลายหางขมวดกลม  การพุงตัวลงมาจากชะงอนหินอยางเร็วจนมีหินกอนเล็กๆ  รวงตามลงมา
มากมาย  ใต  2  เทาหลังเหนือหลังเสือโครงมีซมพลาที่กอดรัดแนบหลังเสือโครงแนน  โดยกอดรัด
คอเสือโครงดวยชวงแขนซายที่กํายํา  รัดลําตัวดวยขาทั้งสอง  แผนหลังและตนขาเกร็งรัดตัวเสือจน
เห็นมัดกลามเนื้อชัดเจน  แสดงพลังความแข็งแกรงของเงาะหนุม  ผมติดหัวหยิกขอด  มีผานุงกาย
ทอยลางรัดเอวดวยเชือก  ปลอยชายผาหอยหลังปลิวไสวเปนสองชาย  ที่เชือกรัดเอวเหน็บซองนาง
ทาวแขน    ที่ถูกดึงข้ึนและถืออยูในมือขวาชูปลายข้ึนไปขางบน  รอโอกาสที่จะใชนางเทาแขน1  
แทงลงไปที่ตัวเสือนั้น  ลายเปนร้ิวๆ สีดําขาวบนตัวเสือตัดกับสีกายซมพลานเดนชัด  ที่วางใตทอง
เสือมีการออกแบบตัวอักษรประดิษฐคลายกิ่งไมเปนชื่อหนังสือวา  “เงาะปา”  เหนือพุมไมเล็กๆ  ที่
คลุมชะงอนหินอยูหวางทองเสือกับตัวอักษรเงาะปา  มีใบหญาสะบัดปลายไปมา  มีตราประจํา
พระองค  น.ในดวงใจ  ซอนอยูในโพลงหินมุมลางขวาของภาพปก 
 
 

                                                 
 1 นางเทาแขนเปนชื่ออาวุธทองถ่ินภาคใตชนดหนึ่งลักษณะคลายกริช แตมีใบมีดตรงไมหยักขด
เหมือนกริช  เปนอาวุธเล็กส้ัน  ใชตอสูเฉพาะตัว 
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2. งานออกแบบปกหนังสือพระราชนิพนธไกลบาน 
 
 เมื่อพ.ศ.2450  มีการจัดพิมพหนังสือไกลบาน2  บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ที่ถือกันวาเปนวรรณกรรมประเภทรอยแกวที่ทรงคุณคาเลมหนึ่งของ
ไทย  เมื่อแรกพิมพนําออกจําหนายในงานวัดเบญจมบพิตร  เมื่อพ.ศ.2450  ภาพปกเปนงาน
ออกแบบฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  เนื้อหาภายในเกี่ยวกับพระราช
หัตเลขาเม่ือคร้ังเสด็จประภาสยุโรป  คร้ังที่  2  พ.ศ.2449  ที่พระราชทานมายังสมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟานิภานพดล  จํานวน  43  ฉบับ  เนื้อหาของหนังสือกลาวถึงระยะทางเสด็จพระราช
ดําเนินประเทศตางๆในยุโรป  ทรงกลาวถึงสภาพภูมิประเทศ  ความเปนอยูของประชาชน  สถานที่
ที่ทรงเสด็จประพาส  ตลอดจนเกร็ดความรูตางๆ  แทรกประกอบ 
 ลักษณะปกหนังสือผลงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
เปนรูปธงตราอารมแผนดินบนยอดเสากระโดงเรือพระที่นั่งมหาจักรี  ซึงเปนเรือพระที่นั่งเสด็จ
ประพาสยุโรป  โดยจัดวางไวดานบนซายมือของปกหนังสือ  ผืนธงกําลังสะบัดปลายธงมาทาง
ขวามือของปกพร้ิวไสวดวยแรงลม  กลางผืนธงติดรูปตราอารมแผนดินบนแทนอยูใตชฎา  มีรูปจักร
และตรีศูลอันเปนภาพสัญลักษณแหงพระบรมราชจักรีวงศ สองขางตราอารมมีฉัตร 7 ชั้น ต้ังขนาบ  
ดานหลังธงมีเมฆกอนใหญลอยอยูเหนือผืนธง  ใตกอนเมฆมุมลางขวามือระยะไกลมีฝูงนกบิน 5 
ตัว  อาจหมายถึงการเดินทางในโลกกวางอันแสนไกลของการเสด็จพระราชดําเนินในคร้ังนี้  ตํ่าลง
มาจากผืนธงและกอนเมฆเปนชื่อหนังสือภาษาไทยซ่ึงทรงออกแบบเปน 3 มิติ ทั้งมีความหนาและ
ความลึกมีขนาดใหญเขียนวา “ไกลบาน” ใตลงมามีอักษรขอความขนาดเล็ก 4 บรรทัด  มีลักษณะ  
2  มิติ  แตมีความลึก  ที่มีทัศนียวิสัยจุดรวมสายตาเดียวกับชื่อหนังสือ  สอบเขาไปทางดานขวามิ
ของหนังสือ  สัมพันธกับร้ิวหยักของธงตราอารมแผนดิน  ขอความอักษร  4  บรรทัด  เขียนวา 
 พระราชหัตเลขา 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 ถึงสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟานิภานพดล 
 เมื่อเสด็จไปประพาสยุโรป ร.ศ.126 
 ตอนลางมุมขวามือของปกมีตราประจําพระองค  ตรา  น.ในดวงใจ  มีลักษณะพุงไป
ในทางลึกแนวเดียวกัน 

                                                 
 2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  พระราชนิพนธไกลบานฉบับมีรูปภาพ(กรุงเทพฯ:โรง
พิมพโสภณพิพรรณธณากร, 2466 พิมพเนื่องในงานฉลองพระชันษาพระอรรคชายาเธอ พระองคเจาสายสวลี
ภิรมย  กรมขุนสุทธาสินีนาฏ  เม่ือปกุน พ.ศ.2466 
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3. ภาพประกอบหนังสือธรรมาธรรมะสงคราม 
 
 ในปพ .ศ .2461  เมื่อพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี   ศรีศิ รินทรมหาวชิราวุธ  
พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธ  หนังสือเร่ืองธรรมาธรรมะสงคราม  
ตามเคาเร่ืองในธรรมะชาดก  เอกทศนิบาต  เมื่อเดือน  มกราคม  พ.ศ.2461  เมื่อไดฟงเทศนจาก
สมเด็จพระสมณะเจา  กรมพระวชิรญาณวโรรสทรงแสดงในวันเฉลิมพระชมนพรรษา  ทรงเห็นแจง
ในความหมายแหงธรรมะกับอธรรมมากข้ึน  และทั้งสองส่ิงนี้ยอมใหผลตางกัน  และทรงนําไป
พิจารณากับมหาสงครามในยุคนั้น  กลาวคือ  มหาสงครามในยุโรป  อันพึงยุติลงในศกนั้นดวย
ความปราชัยแหงผูประพฤติละเมิดธรรมะ  นาจะนํามาเปนอุทาหรณแกปวงชนชาวไทยใหเห็นหลัก
และผลแหงธรรมะและอธรรม  ที่จะนําไปสูผลสุดทายที่ตางกัน  เมื่อทรงแตงบทพากยเสร็จและ
ไดอนใหผูอ่ืนฟงก็ไดรับคําช่ืนชมวาเปนบทพระพันธที่มีเนื้อหาสาระ  แสดงถึงแกนแทของหลักธรรม  
และอธรรมไดแจมแจงชัดเจนดี  ตางวิงวอนใหพระองคนําไปจัดพิมพเปนเลมเพื่อเผยแพรความดี
งามแหงบทประพันธใหปวงชนชาวไทยไดรับรู  จึงทรงทําตามคําขอแตเมื่อเวลาจะทรงจัดพิมพ  
พระองคทรงเห็นความสําคัญของภาพประกอบหนังสือ ที่จะชวยความมีคุณคาแกหนังสือของ
พระองคมากยิ่งข้ึน  คุณคานั้นจะเพิ่มข้ึนทั้งทางดานวรรณกรรมและดานศิลปะ  รวมถึงยัง
สอดคลองกับแนวคิดที่ทันสมัยในการทําหนังสือในยุคนั้น ที่ไดรับอิทธิพลของส่ิงพิมพของชาติ
ตะวันตกที่แพรหลายเขามาในประเทศไทย  ที่หนังสือที่ ดีและมีคุณคายิ่งสวนใหญตองมี
ภาพประกอบเพื่อเชิดชูคุณคาดวยเสมอ  เมื่อมีพระราชดําริในการที่จะมีภาพประกอบโดยบุคคลที่
มีฝมือและช่ือเสียงเปนที่ยอมรับในสังคมไทยมากที่สุดในยุคนั้น  คือ  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ  และทรงเช่ือวาเปนชางที่เขาใจในความมุงหมายของเนื้อหาสาระ  แกนแทของ
บทประพันธของพระองค  และความต้ังพระราชหฤทัยของพระองคมากกวาผูใดในสยาม  อีกทั้งใน
ยุคนั้นสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเปนเจานายช้ันสูงที่ทรงมีพระปรีชา
สามารถสูงในการสรางสรรคงานศิลปะ   จนเปนที่ยอมรับวาเปนชางคูพระราชหฤทัย
พระมหากษัตริยถึง  2  พระองค  คือในรัชกาลกอนและรัชกาลของพระองค  พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงระบุไวในคํานําของหนังสือธรรมาธรรมะสงคราม ดวยลายพระหัตถของ
พระองคเองวา  “คร้ันเมื่อแตงบทพากยข้ึนเสร็จแลวขาพเจาไดอานใหมิตรสหายฟงก็ตางชมวาดี  
และวิงวอนใหจัดพิมพเปนเลม  เมื่อขาพเจาไดยอมตามคําขอของมิตรสหายแลว  จึงนึกข้ึนไดวาถา
ไดมีภาพประกอบบทพากยดวยจะชูคาหนังสือข้ึน  ขาพเจาจึงทูลขอใหสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงประดิษฐภาพข้ึนประกอบเร่ือง  เพราะเห็นวาจะหาชาใด
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ในกรุงสยาม  ที่เขาใจความมุงหมายและความต้ังใจของขาพเจาไมไดเปนแนแท  และสมเด็จฯ  เจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขาพระทัยความประสงคของขาพเจาดีปานใด  ภาพทั้งหลาย
ในสมุดเลมนี้ยอมเปนพยานปรากฏอยูเองแลว...”3 
 และในสองวรรคทายของลายพระหัตถ  ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่
เปนคํานําของหนังสือธรรมาธรรมะสงคราม  ยังกลาวถึงภาพประกอบที่เปนผลงานฝพระหัตถ
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศอันวิจิตร  ถือเปนแบบแผนแหงศิลปะไทยรวม
คุณประโยชนที่ไดจากหลักธรรม  เปนไปหลังจากที่สมเด็จฯ  ทรงเขียนภาพถวาย  และรัชกาลที่  6  
ทรงพอพระราชหฤทัยของพระองคยิ่งนัก  ที่สามารถสะทอนเนื้อหาสาระในหลักธรรมของธรรมา
ธรรมะสงครามเปนเคร่ืองเตือนใจผูใฝดี  ดังขอความ  2 วรรคทายคํานําบทเดิมดังกลาวที่วา 
 “ขาพเจาหวังใจวา  ทานผูไดพบไดอานหนังสือนี้มีความพอใจ  เพราะจะไดอานทราบ
ความคิด  ความเห็น  และภูมิธรรมของคนโบราณวามีสูงอยูเหมือนกัน  และจะไดมีโอกาสดูภาพ
อันวิจิตรงดงาม  เปนตัวอยางอันดีแกภาพที่ผูเขียนไดเขียนข้ึนโดยใชความพิจารณาอยางดี  ควรถอื
เปนแบบแผนแหงศิลปะของไทยเราไดโดยไมตองนอยหนาชาติอ่ืนๆ  นอกจากนี้ขาพเจาหวังใจวา
หลักธรรมะอันประกอบเร่ือง “ธรรมาธรรมะสงคราม”  นี้จะพอเปนเครื่องเตือนใจผูใฝดีใหรําพึงถึง
พุทธสุภาษิตวา 
 น  หิ  ธมฺโม  อธมฺโม  จ  อุโถ  สมวิภาคิโน 
 อธมฺโม  นิรยํ  เนติ   ธมฺโม  ปาเปติ  สุคติ 
 “ธรรมกับอธรรมใหผลหาเสมอกันไม;  อธรรมยอมจักนําชนไปสูนรก,แตธรรมยอมจัก
นําชนใหขามพนบาปไปสูสุคติ” 
 ดวยอํานาจสัจจะวาจาภาษิตนี้  ขอความสุขสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลอิฐวิบุลผล  จง
บังเกิดมีแตทานผูที่อานเร่ืองนี้จงทุกเมื่อเทอญฯ 
 

     (พระปรมา.....................................) 
     วังพญาไท  วนัที ่ 1  ธนัวาคม  พ.ศ.24634 

                                                 
 3 ลายพระหัตถ.มงกุฎเกลาเจาอยูหัว,พระบาทสมเด็จ.”ธรรมาธรรมะสงคราม”  อนุสรณในงาน
ฌาปนกิจศพนางทองสระ  นอยเศษฐ  ฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมนัสวิหาร  วันอาทิตยที่  7  มกราคม  2516  
นครหลวง  หางหุนสวนจํากัด ช.ชุมนุมชาง 2515  คํานําหนา  2 
 4 ลายพระหัตถ มงกุฎเกลาเจาอยูหัว,พระบาทสมเด็จ.ธรรมาธรรมะสงคราม.เลมเดิม  หนา (3)- 
หนา (4) 
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 เมื่อสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงรับที่จะเขียนภาพพระองคทรง
พิจารณาส่ิงรอบดาน  เชน  ขนาดหนังสือ  ขนาดของภาพกับตัวอักษร  วิธีเขียนภาพประกอบที่
เหมาะสมกับเนื้อหาโดยยึดสาระเนื้อหาจากความในพระราชนิพนธเปนหลัก  ภาพเขียนประกอบ
เร่ืองเหลานี้จึงสมบูรณ  มีชีวิต  และมีความงดงามตามที่ปรากฏ  ทั้งภาพธรรมะ  และภาพอธรรม  
จนไดรับความช่ืนชมวาเปนภาพประกอบเร่ืองที่งามวิจิตรชุดหนึ่งในยุคนั้น  ขอความที่แสดงถึง
ความละเอียดละออกอนการเขียนภาพประกอบธรรมาธรรมะสงคราม  ตามสําเนาลายพระหัตถ
สมเด็จฯ  ถึงพระยาธรรมาธิกรณ  เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2463  ที่วา  “...ฉันขอชี้แจงความคิด
ของฉันที่ทําสมุดนี้ใหคุณเขาใจ  ทีแรกมาคิดวาหนังสือนอย  ถาทําขนาดสมุดธรรมดาจะเล็กบางดู
ไมสงาสมควรเปนของพระราชทาน  ฉันจึงนึกไปถึงสมุดชนิดหนึ่งซึ่งเขาทําสําหรับใหดูงาม  ขนาด
ใหญอยางที่เขาเรียกวา  รอแยล  ใชหนังสือตัวโตๆ  ถาเปนโคลงฉันทบางทีนาหนึ่งส่ีบันทัดก็มี  ถา
ทําอยางนั้นจะคอยขึงขังดูมีสงา  และจะไดรูปภาพโตข้ึนดวย  สมุดที่อางถึงนี้ฉันมีตัวอยางซ่ึงใกล
ที่สุดคือสมุด  “กามเทพอุทยาน (Garden  of  Kama)  ไดสงมาใหดูดวยแลวฉันเลียนเอาแบบนั้น  
แตสวนรูปภาพนั้นฉันรอยเอาเขาไปกับหนังสือทีเดียว  ผิดทางกับที่ฝร่ังเขาทํา  ฝร่ังเขาทํานั้น
รูปภาพแลวแตชางเขียนเขาจะชอบตรงไหน  เขียนแลวก็อัดพิมพมาตางหาก  จดไวใตรูปวาเขียน
เมื่อตรงนั้นแลวก็เย็บเขาตรงไหนก็ได  สวนที่ฉันทํานี้นึกมาจากพระราชนิพนธเปนคําพากย  ควรจะ
เขียนรูปภาพเปนหนังสือแซมเปนคําพากย  ดุจวาได  “ดูหนังฟงพากยพาที”  เหนวาจะดีแตที่จิงก็
เขียนไมไดหมดเพราะเปนภาพรถซํ้ากันหนัก  จึ่งตองละเสียบาง 
 ตามที่ฉันผูกรูปภาพเหลานั้นข้ึน  ก็ยึดความในพระราชนิพนธเปนหลัก  ต้ังใจจะมิใหผิด
แผกแตกตางกันไปได  แตบางอยางไมปรากฏชัดในพระราชนิพนธ  ฉันก็คิดทําเอาโดยลําพังบาง  
บางทีไมตองดวยกระแสพระราชดําริ  ทั้งบางทีจะมีอะไรเขลาอยูในนั้นบาง...”5  ภาพที่เขียนใน
หนังสือธรรมาธรรมะสงครามมีทั้งต้ังแตปกหนาไปถึงเนื้อในมี  15  ภาพกลาวคือ 
 3.1 ภาพปกดานหนา 
  เปนงานออกแบบโดยใชภาพพระราชสัญลักษณ ในองคพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ประกอบการประดิษฐตัวอักษร  10  บรรทัด  ที่บอกช่ือหนังสือ  พระ
ปรมาภิไธยผูทรงพระราชนิพนธ  เปนภาพลายเสนหนักเบาหนาบางที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ  ทรงงานเขียนเปนลายเสนดวยพระองคเองทั้งหมด  โดยตัวหนังสือบอกขอความ
จะประกอบภาพลายเสนสรางรูปทรงเปน  “วชิราวุธ”  ซึ่งเปนศาสตราวุธของพระอินทรมีเสนประ

                                                 
 5 โต    จิตรพงศ,หมอมราชวงศ.พระประวัติและฝพระหัตถของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ.พิมพสนองพระเดชพระคุณ  ในงานพระราชทานเพลิงศพ  ณ  เมรุทองสนามหลวง  พ.ศ.2493 
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กายรัศมี  และประกายสายฟากระจายออกโดยรอบแผมาทางดานขวามือนั้น  โดยองควชิราวุธ
ลอยอยูหวางตัวอักษรแถวที่  1  บนสุดจนถึงแถวที่  6  ที่วางมุมบนซายมอื  เดนอยูกลางทีว่างหวาง
ตัวอักษรช่ือหนังสือแถวที่  1  และพระปรมาภิไธย  ของรัชกาลที่  6  ผูทรงพระราชนิพนธบทพากย  
แถวที่  6  โดยมีตัวหนังสือใหญเล็ก  10  บรรทัดทางขวามือวชิราวุธนั้น 
  บรรทัดที่ 1-2  ตัวหนังสือเปนชื่อหนังสือ  2  บรรทัดวางเหล่ือมกัน  เปนตัวอักษร
ตัวใหญทีสุด  เปนอักษรประดิษฐที่เปนลักษณะเฉพาะของสมเด็จฯ  บรรทัดที่  1  บนสุดเขียนวา  
“ธรรมาธรรมะ”  และมีตรา  น.ในดวงใจ  อันเปนตราสัญลักษณของสมเด็จฯตอทายดวย  สระอะ
วางตออยูขวามือสุดของอักษรบรรทัดที่   1  บรรทัดที่  2  เปนตัวอักษรขนาดและแบบเดียวกันกับ
บรรทัดที่  1  เขียนวา  “สงคราม”  โดยตัวอักษร  ส.  อยูใตอักษร  ธ.ธง  ตัวที่  2  ของแถวบน 
  บรรทัดที่ 3-4  ตัวหนังสือที่ระบุที่มาของหนังสือธรรมาธรรมะสงคราม  โดยสมเด็จ
ฯ  ใชขนาดตัวอักษรที่มีขนาดเล็กที่สุดบนหนาปกนั้น  โดยวางไวในวงเล็บ  โดยวางหนังสือเปน  2  
บรรทัด  แถวบนแถวที่  3  เขียนขนานไปกับคําวาสงครามโดยเขียนวา “(ตามเคาเร่ืองในธรรมะ
ชาดก  โดยบรรทัดที่  4  เขียนวา  “เอกาทสนิบาต”)  โดยตัวอักษร  เอ. อยูใตตัวอักษร  ง.  ของเร่ือง
ของอักษรแถวบน 
  บรรทัดที่ 5  วางอยูกึ่งกลางหนาปก  ทั้งจากลางถึงบนและจากซายถึงขวา  เปน
ตัวอักษรที่ระบุประเภทของคําประพันธภายในหนังสือนั้นโดยสมเด็จฯ  ใชขนาดตัวอักษรที่มีขนาด
เล็กเปนลําดับที่  3  โดยเปนอักษรประดิษฐที่เขียนวา  “บทพากย” 
  บรรทัดที่ 6  วางอยูกึ่งกลางหนาปกบรรทัดถัดมา  โดยเล่ือนลงมาดานลางโดย
เหล่ือมทั้งดานหนาและดานหลัง  เปนตัวอักษรที่ระบุการเปนผูประพันธ  โดยสมเด็จฯใชขนาด
ตัวอักษรที่มีขนาดเล็กเปนลําดับที่  4  ซึ่งเปนขนาดตัวอักษรที่ใชมากที่สุด  ทั้งบรรทัดที่  6 ,8  และ  
10  โดยเปนอักษรประดิษฐที่เขียนวา  “พระราชนิพนธ” 
  บรรทัดที่ 7  เปนตัวอักษรตัวเดียวที่มีขนาดเล็กเปนลําดับที่  5  ที่มีขนาดเล็กที่สุด
เทากับอักษรบรรทัดที่  3  และ  4  เปนลายเสนที่เล็กและบางที่สุดที่เขียนวา  “ใน”   
  บรรทัดที่ 8  เปนแถวอักษรที่มีขอความยาวที่สุด  เปนตัวอักษรที่ระบุสวนหนึ่งของ
พระนามาภิไธยพระผูทรงพระราชนิพนธหนังสือ  โดยสมเด็จฯ  ใชขนาดตัวอักษรที่มีขนาดเปน
ลําดับที่  4  เทากับบรรทัดที่  6  โดยเขียนวา  “พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี  ศรีสินธร” 
  บรรทัดที่ 9  เปนแถวอักษรที่เดนรองลงมาจากชื่อหนังสือ  เปนตัวอักษรที่สําคัญ
ที่สุดเพราะเปนพระนามาภิไธยสวนสําคัญที่เปนพระนามเดิม  โดยสมเด็จฯ  ใชขนาดตัวอักษรที่มี
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ขนาดเปนอันดับ  2  แมใชอักษรประดิษฐแบบเดียวกับชื่อหนังสือในบรรทัดที่  1  และ  2  แตเลน
หางสระอุโคงยาว  ตัวอักษรเขียนวา  “มหาวชิราวุธ” 
  บรรทัดที่ 10  เปนแถวอักษรบรรทัดสุดทายลาสุด  เปนตัวอักษรพระยศสวนหนึ่ง
ของพระนามาภิไธยของผูทรงพระราชนิพนธ  มีขนาดตัวอักษรเปนลําดับที่  4  เทากับบรรทัดที่  6  
และ  8  โดยเขียนวา  “พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว” 
  ตัวหนังสือทุกบรรทัด  ทุกแถวเปนหนังสือประดิษฐแบบริบบ้ินที่เปนตัวอักษรที่
สมเด็จฯ  ประดิษฐข้ึนมามีเอกลักษณเฉพาะในพระองค  ทุกบรรทัดมีรูปแบบและลักษณะเดียวกัน  
ตางกันแตขนาด  ความหนาบาง  6  ขนาด  และความสําคัญของเนื้อความ  ตัวหนังสือที่สมเด็จฯ  
ทรงตองการจะเนน 
  มุมดานซายมือตอนบนระหวางแถวตัวอักษรบรรทัดที่  1  ถึงบรรทัดที่  8  มีภาพ
มหาวชิราวุธ  พรอมเสนประกายรัศมีออกไปทั่วสารทิศ  ดานลางตํ่ากวามหาวชิราวุธ  ทั้งซายและ
ขวามือมีประกายสายฟาแผกระจายแผสายฟาออกไปครอบคลุมตัวอักษรบรรทัดที่  5-10  ทําให
ภาพพระราชสัญลักษณวชิราวุธ  อันเปนพระนามาภิไธยเดิมของรัชกาลที่  6  กับอักษรประดิษฐทั้ง  
10  บรรทัดกลมกลืนกัน  และแสดงพลังแสนยานุภาพของวชิราวุธผูทรงพระราชนิพนธ  กับเนื้อหา
สาระในหลักธรรมของธรรมาธรรมะสงครามภายในเลมนี้ไดเปนอยางดี 
 3.2 ภาพปกใน  เทวดาฝายธรรมะในพระวิมาน 
  เปนภาพเทวดาฝายธรรมะประทับอยูเหนือแทนสิงหกลางปราสาทวิมาน  ขนาบ
ดวยเทวาบริวารโบกพระแสจามร  ดุจในบทคําพากยพระราชนิพนธที่วา   
  ธรรมเทวบุตร   ผูพิสุทธิโสภา 
  สถิตอยูณกามา   พะจรภพแผนดินสรวง 
  ครองทิพยะพิมาน  บริวารอมรปวง 
  ปองธรรมะบลวง   ลุอํานาจอะกุศล 
  เมตตาการุณรัก   ษะพิทักษภูวดล 
  ปราณีนกรชน   ดุจะดังปโยรส6 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ    ทรงกําหนดภาพปกในเปนภาพ
เทวดาฝายธรรมะในทิพยวิมานปราสาท  11  ยอด  มียอดปราสาทท่ีคลุมเทวดาฝายธรรมะและ
เทพบริวารอยู  3  ยอด  เปนปราสาทประธาน  มียอดปราสาทแซมหวางกลางแบบยอสวนลดขนาด
อีก  8  ยอด  รวมเปน  11  ยอด  กําหนดวางองคปราสาทในลักษณะสมดุลยทั้งสองขางเทากัน  

                                                 
 6 มงกุฎเกลาเจาอยูหัว,พระบาทสมเด็จ.ธรรมาธรรมะสงคราม.เลมเดิมหนา  1 



 234 

กลางปราสาทยอดใหญกลางภาพเหนือฐานปราสาทหอยผาทิพยส่ีเหล่ียมเต็มหนาฐาน  ต้ังแทน
ฐานสิงหเทินหอยผาทิพยทิ้งชายหอยเปนสามเหล่ียมลายดอกบัวบาน  เทวดาฝายธรรมะประทับ
นั่งหอยพระบาทขวาเหยียบพื้นปราสาทวิมาน  พระชงฆและพระบาทซายงอแนบกับพื้นแทนฐาน
สิงห  เทวดาฝายธรรมะทรงเคร่ืองทรง  สวมมงกุฎยอดน้ําเตา  กรองศอ  สรอยสังวาลย  พาหุรัด  
ทองพระกร  รัดพระองค  พระปนเหนง  ทองพระบาท  และพาดสะพายผาขาวไขวพระอังสาซาย
โอบรอบพระองคดานขวา  พระหัตถวางพาดจับพระชานุขวา  พระหัตถซายเทาทาบพื้นแทนฐาน
ดานหลังพระชานุซายเอ้ียวพระพักตรทอดพระเนตรเทพบริวารดานขวามือพระองค  เทพบริวาร  2  
ขางนั่งขัดสมาธิขนาบ  2  ขาง  เอ้ียวพระองคเขาหาเทพธรรมะองคประธาน  โดยหันพระพักตร
ดานขางแหงนพระพักตรข้ึนมอง  เทวดาองคซายพระหัตถขวาถือพระแสจามรโบกข้ึนเหนือพระ
พักตรโดยโบกไปทางซาย  เทพบริวารองคขวาพระหัตถขวาถือพระแสจามร  โยกพระหัตถโบกพระ
แสจามรไปทางขวา  พระแสมวนอยูเบ้ืองหนาของเทวดาฝายธรรมะองคประธาน  มีกรอบสินเทา
เหนือพระเศียรเทวดาทั้ง  3  องค 
  องคปราสาทวิมาน  เดนสงางามมีลักษณะการจัดวางรูปทรงเต็มพื้นที่แบบ
สมดุลย  2  ขางเกือบเทากัน  ภาพปราสาทเปนภาพ  2  มิติ  ลักษณะเปนอุดมคติตามแบบวิธีการ
เขียนภาพแบบประเพณี  ฐานหนากระดาน  บัวหงาย  และกระจังรวน  ทองไมเปนลายเสนต้ัง
ขนาน  ฐานปราสาทดานลางถูกเสนโคงหยักของปุยเมฆบางสวนบังทับ  ที่สรางความมชีวีติมากข้ึน
คือ  ชายผาหอยชายของเทพบริวารทั้งสอง  หอยชายมวนเปนลอน  3-4  มวน  หอยลงมาบังทับ
ฐานบัวหงายมุมปราสาททั้งซายและขวา  ดานบนเหนือยอดปราสาท  11  ยอด  เปนปุยเมฆและ
แสงรัศมีกระจายข้ึนเบ้ืองบนไปทุกทิศ  ซึ่งแสดงถึงความสวางไสว  ดานลางปุยเมฆที่บังทับ
ปราสาทมีตัวอักษรประดิษฐบอกช่ือหนังสืออยู  2  บรรทัด  บรรทัดบนเปนอักษรขนาดใหญตัวหนา
เขียนวา  “ธรรมาธรรมะสงคราม”  บรรทัดลางเปนตัวอักษรขนาดเล็กตัวบางเปนเสนเขียนภายใน
วงเล็บวา  “ตามเคาเร่ืองในธรรมะชาดก  เอกาทสนิบาต”  มีตรา  น.ในดวงใจ  ตราสัญลักษณ
ประจําพระองคสมเด็จฯ  ซอนอยูตรงปุยเมฆฐานปราสาทขวามือ  เหนือตัวอักษร  ม.  ของคําวา
สงคราม  ทั้งภาพเทวดา  ปราสาท  ปุยเมฆรัศมี  และตัวอักษรลวนประสานกลมกลืนโดดเดนสงา
งาม  สมคําวา “พิสุทธโสภา”  ตามความหมายในคําพากยพระราชนิพนธยิ่งนัก 
  ความเปนพิเศษอีกอยางหนึ่งคือ  การประสานภาพองคปราสาททีเ่ปนภาพ  2  มติิ  
ลักษณะแบบอุดมคติแบบโบราณประเพณี  กับภาพเทวดาฝายธรรมะและเทพบริวารที่มีลักษณะ
เปนแบบไทยประยุกต  เปนการใชเสนที่เต็มไปดวยลีลาออนหวานในจิตรกรรมไทย  กับความเปน
จริงในธรรมชาติที่มีสวนแสดงความเปนกลามเนื้อ  พระอุระและพระนาภี 
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 3.3 ภาพประกอบที่  1  เทวดาฝายธรรมะประทับบนเกยเพื่อทรงราชรถ 
  เปนภาพเทวดาฝายธรรมะเยื้องยางพระบาทประทับอยูหนาประตูเกย  เพื่อจะข้ึน
ทรงราชรถเทียมมาเบ้ืองหนาเกย  ดุจในบทพากยพระราชนิพนธที่วา 
  คร้ันถึง ณ วันเพ็ญ  ที่เปนวันอุโบสถ 
  เธอมุงจะทรงรถ   ประพาศโลกเชนเคยมา 
  เขาที่สนานสรง   เสาวคนธธารา 
  แลวลูบพระกายา  ดวยวเลปนารม 
  ทรงเครื่องก็ลวนขาว  สะวิภูษณาสม 
  สแดงสุโรดม   สุจริตณไตรทวาร 
  ทรงเพ็ขราภรณ   พระกรกุมพระขรรคกาญจน 
  ออกจากพิมานสถาน  ธเสด็จ ณ เกยพลันฯ 
      (บาทสกุณี   แลวกลม)7 
 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงกําหนดองคประกอบภาพนีเ้ปน  
2  สวน  สวนบนเปนแกนต้ังวางกลุมรูปทรงในลักษณะสมดุลย  โดยกําหนดเทวดาฝายธรรมะที่
ทรงเครื่องลวนสะอาดตา  ประทับยืนเดนสงาเปนประธานอยูกลางภาพ  ทรงเคร่ืองภัสตราภรณ  
สวมมงกุฎทรงน้ําเตา  ทรงกรองศอ  พาหุรัด  รัดทองพระกร  รัดพระองค  ทองพระบาทครบ  พาด
สะพายผาขาวพาดไขวพระอังสาซายโอบรอบพระองคดานขวาท้ิงชายหอยหนาเสมอบ้ันพระองค  
มีกรอบสินเทาทรงดอกบัวตูมเหนือพระเศียร  ทรงพักพระบาทซายเยื้องไปเบื้องหลังกาวพระชงฆ
ขวาพระบาทเหยียบพื้นเกยเบ้ืองหนาที่ปูผาทิพยชายหอยเปนสามเหล่ียม  เพื่อเสด็จประทับบนราช
รถทรงเทียมมา  พระหัตถซายของเทวดาฝายธรรมะทรงถือพระขรรค  พระหัตถขวาถือปฏัก  
ประทับอยูทามกลางซุมประตูโคงซึ่งเปนประตูเกยดานหนาพระวิมาน  เหนือซุมโคงประตูเกยมี
กรอบซุมเปนทับหลัง  ประตูปลาย  2  ขางเปนเหราและทวยหูชาง  กลางทับหลังตกแตงลาย
ประจํายามรัดอกเหนือเศียรเทวดาฝายธรรมะ  กลางเสากรอบซุมโคงเสมอความสูงฝาร้ัวประตู  2  
ขางเปนลายกาบ  ขางประตู  2  ขางเปนฝาร้ัวลูกฟกชองลมเหมือนกันทั้ง  2  ขางเหนือฝาร้ัวเปน
หนากระดานต้ังลายกระจังเจิมเรียงซํ้าตามแนวระดับ  ใตหนากระดานเรียบ  มีหนากระดานลูกฟก
กลองปกล 

                                                 
 7 มงกุฎเกลาเจาอยูหัว,พระบาทสมเด็จ.ธรรมาธรรมะสงคราม.เลมเดิมหนา  1 



 236 

  สวนลางกลุมภาพเปนแกนแนวนอน  วางกลุมรูปทรงดูอิสระมีชีวิตมากกวากลุม
ภาพตอนบน  มีภาพบางสวนของรูปทรงราชรถมาทรง  โดยเห็นราชรถเพียงแปรกกงรถ  (กงลอ)  
กํา (ซี่ลอ)  ดุม (แกนวงในลอ)  บัลัลงกที่มีเทพพนมยืนแบกบนบัลลังกปูพรมขนสัตว  ต้ังหมอนอิง
พิงกระดานพิงพนักหลังบัลลังก  ดานขางบัลลังกมีโลหสิงหคาบดาบ  และศาสตราวุธเห็นแตดาม  
ขางโลหสิงหคาบดาบดานซายมือปกบังสูรยต้ังขนาบเสาประตู  สูงเสมอซุมประตูกลางเพื่อใชบัง
แสงใหเทวดาฝายธรรมะ  ดานขวามือลางเขียนมาเห็นแตสวนหางมา  หวางหางมากับกงรถบนพื้น
ราชรถมีเทวดาสารถี  ถือแสบังคับอาชาดวยพระหัตถขวานั่งกมพระองคไปดานหนา  พลิกเอ้ียว
พระศอหันพระเศียรที่อยูในกรอบสินเทาทรงดอกบัวตูม  เอียงพระพักตรไปดานซายแหงนพระ
พักตรเล็กนอย  ทอดพระเนตรเทวดาฝายธรรมะบนเกยที่ราชรถเทียบรอรับ  เช่ือมตอองคประกอบ
ทั้งแกนต้ังดานบนที่เปนสวนประธาน  และแกนนอนดานลางที่เปนกลุมเสริม  2  สวนสัมพันธกัน
ยิ่งข้ึน  มีตรา  น.ในดวงใจ  ตราประจําพระองคของสมเด็จฯ  ซอยอยูใตเกยใกลหางมาใตราชรถ 
 3.4 ภาพประกอบที่  2  เทวดาฝายธรรมะทรงหยุดราชรถเหนือเมฆ 
  ในภาพเปนเทวดาฝายธรรมะทรงราชรถมา  2  ตัว  มีเทวดาสารถีคอยควบคุม
บังคับมา  ณ  จุดบนปุยเมฆ  เหนือชมพูทวีป  ทวีปทางทิศใตของจักรวาล  ทั้งมาและรถถูกบังคับ
ใหหยุดนิ่งในมุมภาพที่มีอิทธิพลแบบตะวันตก  เหมือนจริงโดยหันเฉียงซายแปลกไปจากจิตรกรรม
แบบไทยประเพณีที่มักจัดองคประกอบโดยหันดานขาง  ทุกรูปแบบบนปุยเมฆนั้นแสดงสวน
ละเอียด  ต้ังแตมาเทียมราชรถ  2  ตัว  เขียนทุกสวนดูหยุดนิ่งเกือบเหมือนกันทั้ง  2  ตัว  ยืนเคียง
กันในลักษณะเฉียงลําตัวซาย  ตางกันแตเพียงการบิดสวนของใบหนามาเล็กนอย  ตัวซายลําตัว  
คอ  และใบหนาต้ังขนานหันไปในแนวทางเยวกันแนวเดียวกับลําตัวเห็นเปนใบหนาเส้ียว  ตัวขวา
บิดลําตัวไปทางขวามือเล็กนอย  ผินหนาไปทางขวามือจึงเห็นเปนใบหนาดานขาง  ราชรถทรงเห็น
ดานเฉียงซายเปนแนวแกนกับตัวมา  เห็นทุกสวนราชรถเปนดานเฉียง  ไมวาจะเปนแปรก  กงรถ  
กํา  ดุม  งอนรถ  พื้นรถ  บัลลังก  แผงผนังติดโลหสิงหคาบดาบ  และศาสตราวุธ   ตลอดจนธงงอน
รถ  และงอนรถหัวนาคที่สอดข้ึนมาระหวางซอกกลางที่วางของมาทั้งสองตัว  บนบัลลังกเทพพนม
เทินหลังเทพสารถี  มีโผลจากหลังมาตัวซายมาคร่ึงองค  มีเทวดาฝายธรรมะนั่งหอยพระบาทซาย
เหยียบพื้นต่ังรองพระบาทหลังเทพสารถี  พระชงฆและพระบาทขวาวางเรียงบนพื้นบัลลังกรถที่
ทอดผาทิพยทิ้งชายหอยเปนสามเหล่ียม  เทวดาฝายธรรมะเอ้ียวพระองคไปดานซายในทาสลิตา
สนะ  เหยียดพระกรเสมอพระอุระผายออกไปดานขางทั้ง  2  ดาน  พระกรซายตํ่ากวาพระกรขวา  
ทั้งเทวดาฝายธรรมะ  เทพสารถี  และมา  ตางทอดพระเนตรและมองไปในทิศทางเดียวกันโดยมอง
ตํ่าไปทางเบ้ืองลางในทิศทางที่เปนชมพูทวีป  เหนือเศียรเทวดาทั้ง  2  มีกรอบสินเทาทรงบัวตูม  
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ทิศทางที่เทวดามองลงไปเปนภาพประกอบที่  3  ที่มีภาพกษัตริย  พราหมณ  เพศร  ศูทรที่มาเรียง
รายเขาเฝา  ราชรถมาเทวดาฝายธรรมะยืนอยูบนปลายปุยเมฆ  ดานหลังไกลออกไป  ใตราชรถ
หวางกงรถ  (กงลอ)  เห็นชวงลางเทพบริวาร  พระชงฆและพระบาทยางเหยียบอยูบนปุยเมฆโดย
เชิญเตร่ืองประกอบอิสริยยศ  โดยสวนบนถูกราชรถบัง  เห็นแตเพียงยอดบังสูรย  โผลพนสวนของ
พระกรซายเทวดาฝายธรรมะข้ึนมา  ดานลางปุยเมฆมีภาพเงาเมฆเปนเสนสีเทา  ทําใหปุยเมฆดู
แข็งแรงกวาปกติ  รองรับราชรถไดดียิ่งข้ึน  มีตรา  น.ในดวงใจ  ตราสัญลักษณประจําพระองค
สมเด็จฯ  ซอนอยูในปุยเมฆบริเวณใตกงรถดายซายมือ  ภาพประกอบนี้แสดงบทพระรานิพนธตอน
ที่วา 
  คร้ันถึงชมพูดูสลอน   สลางนิกร ประชามาชมบารมี 
  หยุดรถอยูหวางเมฆมี แลยังปกพี พระองคก็ยิ้มพร้ิมพราย8 
 
 3.5 ภาพประกอบที่  3  ภาพบุคคลในชมพูทวีปคน   4  สกุลชุมนุมเฝา 
  เปนภาพคนทุกระดับบนชมพูทวีปที่มีบุคคล  4  สกุลอันไดแก  กษัตริย  พราหมณ  
แพศย  ศูทร  มาชุมนุมเฝาเทวดาฝายธรรมะ  ดวยความปลื้มเปรมเกษมสันตในเทศนาแหงเทวดา
ฝายธรรมะ  ดุจในบทพากยพระราชนิพนธที่วา   
  กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทรทั้งหลาย ตางมาเรียงราย    ระยอบบังคมเทวัญ 
  ตางคนปลื้มเปรมเกษมสันต ตายคอยเงี่ยกรรณ เพื่อฟงพระเทวะบัญชา 
  จึ่งธรรมะพระเทพนาภา ตรัสเผยพจนา เพื่อแนะทํานองคลองธรรมฯ9 
  สมเด็จฯ  ทรงจัดกลุมภาพบุคคล  4  สกุลเปนภาพตามแนวแกนนอน  ขนานกับ
เสนระดับตาของโลกเหนือเสนลวดเสนนอนข้ึนไปมีการรูปคน  4  สกุลนั่งเรียงรายหันดานขางเรียง
จากซายไปขวา  หนาไปหลัง  ไดแกภาพกษัตริย  พราหมณ  แพศย  ศูทร  คุกชานุซาย  ชันชานุขวา
ประนมหัตถระหวางพระอุระ  ถวายบังคมทําความเคารพอยางนอบนอมตอนรับเทวดดาฝาย
ธรรมะ  การจัดองคประกอบของภาพคลายการจัดภาพเทพชุมนุมในงานจิตรกรรมฝาผนังทั่วไป  
ใหความเปนระเบียบ  เปนพิธีการ  นิ่งสงบสมกับบทพากยที่วา  “ตางคอยเงี่ยกรรณ”  หันหนา
แหงนข้ึนเล็กนอย  ทอดพระเนตรหรือมองข้ึนไปสัมพันธกับกลุมภาพประกอบที่  2  ซึ่งเปนภาพ
เทวดาฝายธรรมะ 
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  การเขียนภาพบุคคล  4  สกุล  สมเด็จฯ  เคยมีลายพระหัตถเขียนเลาถึงความ
ยากลําบาก  ในการหาขอมูลในการเขียนภาพภาพนี้  เมื่อมีพระประสงคจะแยกแสดงลักษณะเดน
ของคนทั้ง  4  ประเภทใหชัดเจนวา  “ตามที่ฉันผูกรูปภาพเหลานี้ข้ึน  ก็ยึดตามความในพระราช
นิพนธเปนหลัก  ต้ังใจมิใหผิดแผกแตกตางไปได  แตบางอยางก็ไมปรากฎชัดในพระราชนิพนธ  ฉัน
ก็คิดเองตามลําพังบางบางทีจะไมตองดวยกระแสพระราชดําริ  ทั้งบางทีจะมีอะไรเขลาอยูในนั้น
บาง  เปนตนวา  ชนส่ีสกุล  ฉันหมดปญญาไมทราบวามีส่ิงสําคัญที่จะเห็นผิดกันไดดวยอยางไร  
แตแพศย  กับศูทรแลไมเห็นเลยใหไปถามแขกพราหมณพอเดาไดที่หอพระสมุด  ก็ขอผัดคนตํารา
จนวันนี้ยังไมไดความ  ก็ตกลงทําตามบุญตามกรรมเอาแตใหแลเห็นเลวลงไปเปนข้ันๆ  เทานั้น  ยัง
กษัตริยไมทราบพระราชประสงควาถึงราชาหรือไม  ตามที่เขียนไวเปนรูปราชาสามัญ  ถาพระราช
ประสงคยังเปนแตเพียงเสนาก็ตองแกเอายอดออก  ถาหากทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหแกไขรูป
เปนประการใด  ขอพระราชบันทึกลงใตรูปนั้นมาทีเดียว...”10   
  สมเด็จฯ  ทรงกําหนดวางรูปชนทั้ง  4  สกุล  คือ  กษัตริย  พราหมณ  แพศย  ศูทร  
มีทาทางโดยรวม  เหมือนกันวางอยูในระดับเดียวกัน  มีสวนที่แตกตางกันคือ   
  1. กษัตริย  ชนชั้นเจานาย  ชั้นปกครอง  หรือนักรบ  มีเคร่ืองทรง  มงกุฎ  กรอง
ศอ  พาหุรัด  ทองพระกร  ทองพระบาท  สวมสนับเพลาทรงผาโจงลายดอกทับ  รัดพระองคเหน็บ
พระขรรคศาสตราวุธประจําพระกายที่บ้ันพระองค   
  2. พราหมณ  ชนชั้นเจาตําราเจาพิธี  นุงโจงกระเบนขาว  และมีผาขาวหมเฉียง
กาย  เกลาผมมวยสูงไวหนวดไวเคราแบบนักพรตผูทรงศีล 
  3. แพศย  ชนช้ันพอคาและกสิกร  นุงผา  2  ชั้นเปนผาโจงกระเบนลายตาราง
ลูกประคําลอย  ทับกางเกงเปนสนับเพลาลายต้ัง  คาดผาที่เอวปลอยชาย  เปล้ืองรางทอนบนหอย
สรอยประคํา  สวมกําไลรัดตนแขน  และรัดขอมือ  เกลามวยตํ่าผูกผาโพกหัวดานซายเปนทรงหู
กระตาย 
  4. ศูทร  ชนชั้นตํ่า  พวกทาสพวกกรรมกร  เปลือยรางทอนบนแสดงกลามเนื้ออัน
ลักษณะบุรุษผูใชแรงกาย  นุงผาโจงลายตารางปลอยชายรัดเอว  ผูกคอดวยผาพื้นสีขาว  ปลอยผม
สยายยาวประบา 
  การที่สมเด็จฯ  ทรงเขียนใหทุกรูปแสดงทาทางโดยรวมเหมือนกัน  แตลดทอน
เคร่ืองแตงกายใหเลวลงเปนชั้นๆ  งายแตสามารถแยกแยะชน  4  สกุลไดอยางเดนชัดต้ังแตแรก
เห็น  ใชความละเอียดของการแตงกายของบุคคลแตละชนชั้นในชมพูทวีปเปนสวนแยกแยะ  แต
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โครงสรางองคประกอบกับทํางานสัมพันธรวมกัน  ดวยรูปทรงที่จัดวางเรียงซํ้าทาทางทํานอง
เดียวกันในแนวระดับเปนพิธีการ  อันแสดงความหมายถึง  เนื้อหาสาระในหลักธรรมเตือนใจผูใฝดี
ไดเทาเทียมกันไมวาจะเปนชนช้ันไหนในสังคมยอมมีผลเทาเทียมกัน  ภาพชนทั้ง  4  ระดับจึงดูนิ่ง
เงียบ  สงบ  มีสามธิ  เพื่อใหสมกับคําพากยในบทพระราชนิพนธที่วา  “ตางคอยเงี่ยกรรณ  เพื่อฟง
เทวะบัญชา”  มีตรา  น.ในดวงใจ  ที่เปนตราสัญลักษณประจําพระองคของสมเด็จฯ  อยูตรงกลาง
ภาพ  ระหวางพราหมณกับแพศย  องคประกอบโดยรวมเปนแกนแนวนอน  พลังกลุมภาพมุงไป
ทางซายมือรวมกัน 
 3.6 ภาพประกอบที่  4  ภาพเทวดาฝายอธรรมในปราสาทพิมาน 
  เปนภาพเทวดาฝายอธรรมประทับเหนือพระเกาอ้ีเทาสิงห  กลางปราสาทพิมาน
ทั้งฐาน  เสา  ซุม  เคร่ืองยอดลวนเปนสีดําเขม  ภายใตซุมดานขาง  2  ดานมีเทวดาเสนาอํามาตย
ขนาบขางโดยนั่งโบกพัดวิชนี  ดุจในบทคําพากยพระราชนิพนธที่วา 
  ปางนั้นอะธรรมะ   เทวบุตรผูใจพาล 
  เนาในพิมานสถาน  ณ กามาพะจรสวรรค 
  ครองพวกบริวาร   ลวนแตพาลประดุจกัน 
  โทโษและโมหันต   บมิพึงบําเพ็ญบุญ 
  เห็นใครน้ําใจซื่อ   สุจริตะการุญ 
  เธอก็มักหันหุน   เพราะพิโรธและกฤศยา11 
  สมเด็จฯ  ทรงกําหนดเปนภาพเทวดาฝายอธรรมในทิพยวิมานปราสาท  5   ยอด  
มีซุมวิมานใหญเปนหลักอยู  3  ซุม  เปนซุมสิงหคาบ  และแซมหวางซุมยอดแหลมเรือนแกวขนาด
เล็กอีก  2  ซุมรวมเปน  5  ซุม  ทั้งยอดซุมหนาสิงห  เคร่ืองยอด  ลวดลายลวนถมดํา  ลักษณะ
ปราสาทเปนปราสาทซุมโคงทรงกรอบพักตร  ยอดซุมโคงทําเปนสิงหคาบกรอบซุมลายแขงสิงหเดิน
เรียงบนหนากระดาน  ปลายซุมโคงเหนือหัวเสาทําเปนหัวคชสีหชูงวงอาปาก  เหนือหนาสิงหคาบ
ซุมกลางทําเปนซุมเรือนแกวยอดแหลม  เหนือหนาสิงหคาบซุมดานขางทําเปนหัวเสาทรงมัณฑ  
รูปทรงปราสาทจัดองคประกอบในลักษณะสมดุลย  2  ขางเกือบเทากันองคปราสาทหลังใหญ  ซุม
กลางมีบันไดโผลพนเมฆ  4  ชั้น  เหนือพื้นปราสาทท่ีเปนชั้นที่  5  มีเกาอ้ีเทาสิงหพนักพิงเปนกาน
วงโคง  ปลายเปนเศียรนาคตั้งอยูมีเทวดาฝายอธรรม  นั่งหอยพระชงฆวาง  2  พระบาทบนต่ังขา
สิงหตัวเล็กเต้ียดานหนา  เทวดาฝายอธรรมทรงเคร่ืองภัสตราภรณสวมมงกุฎทรงยอดน้ําเตา  กรอง
ศอ  พาหุรัด  รัดทองกร  ทองพระยาท  รัดพระองคใจตพระอุระเฉพาะองคประธาน  นุงภูษาภรณสี
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ดํา  สนับเพลาลายกานขาวดํา  องคประธานนั่งหอย   2  พระชงฆวางพระบาทบนต่ังรองพระบาท
แยกปลายพระบาททั้งสองออกจากกัน  พระหัตถขวาเทาบนพระชานุ  พระกัปปะซายวางบนพนัก
เกาอ้ี  หอยปลายพระหัตถเหนือพระชานุซาย  เอียงพระพักตรทอดพระเนตรทางเทพบริวารดาน
ขวามือพระองค  พระเศียรมีกรอบสินเทาทรงดอกบัวตูม 
  เทพบริวารทางซายมือนั่งประทับหันหลัง  หอยพระบาทขวาเหยียบเมฆเบ้ืองลาง
กอนซายมือสุดเห็นพระโสภี (สะโพก)  ทับชายผาหอยชายปอดหนากระดานฐานปราสาท  พระ
หัตถยกเสมอพระโอษฐ  กําดามพัดวิชนีใบตาลโบกทางซายเหนือพระเศียรที่เห็นแตพระปรางคขวา  
และปลายพระนาสิกรอบพระเศียรมีกรอบสินเทาทรงบัวตูม  เทพบริวารดานขวานั่งหันหนาเฉียง  
นั่งหอยพระชงฆซายพระบาทเหยียบเมฆกอนขวาสุด  พระชงฆขวาวางราบเสมอพื้นมุขปราสาท
สอดอยูใตพระอุรุ (ตนขา) ซาย  โผลปลายพระบาทพนพระอุรุออกมา  พระหัตถขวายกเสมอพระ
ศอกําดามวิชนีใบตาลโบกไปทางซายเหนือพระเศียร  พระพักตรแหงนหันดานขางซาย
ทอดพระเนตรเทวดาฝายอธรรม  เหนือพระเศียรมีสินเทาทรงบัวตูม  พระหัตถซายยกข้ึนมาเกาะท่ี
บ้ันพระองค  เทวดาฝายอธรรมทั้ง  3  พระองค  ลงลายเสนเพื่อทําใหพระวรกายมีสีเทาดํา  
ดานลางเขียนเปนเสนปุยเมฆสีขวาเปนกลุมกอนบังฐานปราสาทและบันไดทางข้ึนปราสาท  
ภายในซุมปราสาททั้ง  3  ดานหลังเทวดามีตารางสี่เหล่ียมจัตุรัส  คลายติดกระเบื้องผนังและมี
ลายเสนร้ิวหนาแนนชวงลางและคอยลดทอนจํานวน  ความบางเบาและคอยหางหายเม่ืออยูเหนือ
พระอังสาของเทวดาฝายอธรรมทั้ง  3  อาจเปนกระจกเหล่ียมเรียงตอกัน  คลายกระเบ้ืองกั้นเปลว
เพลิงลุกโพลงที่อยูเบ้ืองหลังปราสาท  รวมถึงร้ิวเมฆที่ดําทมึนมืดคร้ึมกอนเล็กใหญ  6  กอน  เหนือ
ยอดปราสาทท่ีเกิดจากการเรียงเสนนอนขนานเปนสีเทา 
  การที่องคประกอบประกอบดวย  องคปราสาทสีดํา  เทวดาทรงชุดดํา  และดําขาว  
มีพระวรกายพระพักตรเปนสีเทาดํา  ผนังเทา  กอนเมฆเทา  บรรยากาศในภาพจึงใหผลขมุกขมัว  
มืดทมึนส่ือสภาวะขุนมัว  คลุมเครือสมเปนเทวดาฝายอธรรม  มีตรา  น.ในดวงใจ  หรือตรา
สัญลักษณประจําพระองคอยูทางมุมลางขวามือของภาพบนกอนเมฆสีขาว 
 3.7 ภาพประกอบที่  5  เทวดาฝายอธรรมทรงหยุดราชรถเทียมหมีเหนือเมฆ 
  ในภาพเปนเทวดาฝายอธรรมทรงราชรถเทียมหมีควายสีดํา  2  ตัว  มีเทวดา
อธรรมที่เปนสารถีคอยควบคุมบังคับหมี  องคประกอบทั้งภาพหันหนาเฉียงซาย  เห็นดานเฉียงขวา
ของภาพ  หมีควายสีดําเทียมราชรถ  2  ตัว  ทําทาทางตางกัน  หมีควายดําตัวซายยืนเหยียดขา
ตรงทั้ง  4  ขา  หมีควายดําตัวขวายืน  2  ขาหลังเหยียบเมฆยก  2  ขาหนาข้ึน  ขาซายกสูงกวา
ทําทาคลายตะปบเหย่ือ  หรือแสดงทาเพื่อดึงความรูสึกของภาพเดินเวียนไปทางซายรอบชมพูทวีป  
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ซึ่งเปนการเวียนทวนเข็มนาฬิกา  ราชรถทรงหยุดนิ่งพุงเฉียงไปดานหลัง  เห็นลอ  กํา  กง  ดุม  
บัลลังก  ฐานมียักษ  มังกร  สิงห  เสือ  หมี  หมาใน  ตามคําพรรณาในบทพากย  แตเขียนเปน
รูปทรงเพียงรางๆ  ยืนแบกฐานมีพนักบัลลังกเปนลายเหรา  โลหสิงหคาบและศาสตราวุธที่เห็นคือ  
หอก  หลาว  ของาวที่เห็นยอดเพียงเล็กนอย  และที่เห็นชัดเจนคือ  งอนรถหัวนาคที่ติดธงงอนรถสี
ดํา  และสอดข้ึนระหวางซอกกลางที่วางของหมีควายสีดําที่เทียมราชรถนั้น  เทพสารถีเห็นแตเพียง
พระเศียรที่สวมเทริดพรอมพระพักตรและกรอบสินเทาทรงบัวตูม 
  สวนเทวดาฝายอธรรมประทับนั่งคุกพระชานุขวา  ยกชันพระชานุซายข้ึนหลังเศียร
เทพสารถี  แอนพระอุระเอียงพระวรกายไปทางดานซายมือของพระองค  ทรงยกพระกรทั้ง  2  
ขางข้ึน  โดนเหยียดพระกรซายข้ึนเหนือพระพาหาเล็กนอย  เสมอพระนาสิกต้ังพระหัตถกํา  4  นิ้ว
พระหัตถเวนพระดัชนีชี้ข้ึนดานบน  สวนพระกรขวายกชูนาวไปดานหลังเหนือพระเศียรสุดกําลัง  
พระหัตถกําดามขวานวางทาเตรียมขวางไปยังชมพูทวีปเบ้ืองลางดวยฤทธี  และเปนการแสดง
ศักดานุภาพใหชน  4  สกุลในชมพูทวีปเกิดความหวาดกลัวสมคําพรรณาในบทพากยพระราช
นิพนธที่วา 
  แตงองคและทรงลวน  พัสตระดําทุกส่ิงอัน 
  อาภรณก็เลือกสรร  พระสัมฤทธ์ิและพลอยดํา 
  หัตถสดัมพระกําขวาน  อันมหิทธิกํายํา 
  จรจากวิมานอํา   พรตรงมาทรงรถฯ 
      (คุกพากย  แลวกราว) 
  รถทรงกงกําทั้งหมด ตลอดงอนรถ ลวนแลวดวยไมดําดง 
  บัลลังกมียักษยรรยง ยืนรับรองทรง สลับกนกมังกร 
  ลายสิงหเสือสีหมีสลอน หมาในยืนนอน อีกทั้งจรเขเหรา 
  งอนรถมีธวัชตวัดรา สีดําขํานา สยดสยองพองขน 
  แลดูหมูกองพยุหพล สลับสับสน ลวนฤทธ์ิกําแหงแรงขัน12 
 
  สมเด็จฯ  ทรงออกแบบโดยใหสัมพันธกับภาพองคประกอบที่  6  นอกจากภาพ
เทวดาฝายอธรรมที่ทรงราชรถเทียมหมีควายดําคูที่เหลือบสายตาลงไปดานลางดังกลาวแลว  ดาน
ซายมือของกลุมภาพประธานดานซาย  ลอราชรถมีภาพอธรรมบริวารเชิญเคร่ืองสูงบังสูรยยกข้ึน
บังแสงพระอาทิตย  พระพาหา  พระชงฆบางสวนถูกเมฆกอนที่บังลอราชรถและขาหลังของหมี  
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จมหายไปในกอนเมฆที่ลงน้ําหนักเปนกอนที่แนนหนัก  ตางไปจากราชรถของเทวดาฝายธรรมะท่ี
เบาอยูลอยเหนือกอนเมฆสีขวาอยางเห็นไดชัด  ดานหลังกอนเมฆระยะไกลมีศาสตราวธุคมทวน  4  
ดาม  โผลพนเมฆข้ึนมาโดยกระจายอยูดานละ  2  ดาม  ทําใหกลุมภาพมีพลังเคล่ือนไหว  มีตรา  
น.ในดวงใจ  ตราประจําพระองคสมเด็จฯ  แฝงอยูในกอนเมฆอยูที่กอนเมฆมุมลางขวามือของภาพ 
 3.8 ภาพประกอบท่ี  6  ภาพบุคคลในชมพูทวีป  4  สกุล  หวาดกลัวเทวดา
ฝายอธรรม 
  เปนภาพบุคคลทั้ง  4  สกุลในชมพูทวีป  กษัตริย  พราหมณ  แพศย  ศูทร  ชนทั้ง  
4  เหลาตางทําทาหวาดกลัวตอฤทธ์ิอํานาจความโหดรายนากลัวของเทวดาฝายอธรรม  สมคํา
พากยในพระราชนิพนธที่วา 
  คร้ันถึงชมพูแดนประชา ใหหยุดโยธา ลอยอยูที่ในอัมพร 
  เหลือบแลเห็นชนนิกร ทาทางสยดสยอน อธรรมก็ยิ่งเหิมหาญ 
  ทนงจงจิตคิดพาล ดวยอหังการ ก็ยิ่งกระหย่ิมยินดี 
  เห็นเขาเกรงฤทธี จึงเปลงพจี สนั่น  ณ  กลางเวหนฯ13 
  และบทพากยพระราชนิพนธตอนหนึ่งที่วา 
  พูดเสร็จแลวเล็งแลมอง เห็นคนสยดสยอง อะธรรมก็ยิ่งยินดี 
  ตบหัตถตรัสส่ังเสนี ใหเร่ิมจรลี ออกเดินขบวนพลกาย14 
 
  สมเด็จฯ  ทรงบออกแบบภาพประกอบนี้  โดยทรงต้ังพระทัยที่จะทรงกระทําให
เห็นวานอกจากจะพยายามลดทอนเคร่ืองแตงกายใหเลวลงไปเปนชั้นๆ  ตามสกุลสูงตํ่าแลวยังทรง
สรางสรรคภาพใหเห็นพฤติกรรมการแสดงออกในทาทางความสยดสยองหวาดกลัว  ขาดสติจน
ควบคุมแทบไมอยูของชนแตละสกุลอยางชัดเจน  ทั้งทางดานอารมณ  และกิริยาทาทางที่เห็น
ภายนอก  ยิ่งชนช้ันตํ่าเพียงไรอาการยิ่งแสดงออกทางรูปทรงภายนอก  ทั้งอากัปกิริยา  สีหนา
ทาทางมากข้ึนเปนทวีคูณ 
  ในภาพจะเห็นการยกพื้นกออิฐถือปูนลดหล่ันกันเปน  2  ระดับ  โดยทรงเขียนยก
พื้นตรงกลางใหสูงข้ึนสําหรับเปนที่ประทับนั่งของกษัตริย  และเปนที่นั่งของพราหมณ  สวนพืน้ชัน้ที่
ตํ่ากวาและขนาบอยู  2  ขาง  ดานซายเปนที่นั่งของแพศย  และดานขวาเปนที่นั่งของศูทร  ภาพ
กษัตริยทรงน่ังขัดสมาธิ  สองพระหัตถกําพระแสงขรรคที่วางพาดอยูบนพระเพลา  โดยพระหัตถ
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ขวากุมดามพระแสงขรรค  พระหัตถซายทรงจับที่สวนคม  ยืดพระอุระหันหนาไปทางดานซาย  
แหงนข้ึนไปเตรียมพระองคที่จะทรงตอสูกับเทวดาฝายอธรรม  ดวยพลังของขัตติยกษัตริยแมจะ
ทรงหวาดกลัว  หวั่นในพระทัยเพียงใดก็ตาม  แตก็ทรงเก็บไวในพระทัย  ดานขวามือของภาพ
กษัตริยที่มีภาพพราหมณนั่งขัดสมาธิอยูเชนกัน  แตหันเอียงลําตัวเขาหากษัตริย  โนมกายกมหนา  
2  ขอศอกวางอยูบน  2  หัวเขาและยก  2  มือจับขางแกมปดใบหู  แสดงอารมณความสยดสยอง
หวาดกลัวดวยอาการกมหนาไมพยายามเงยหนาดูเหมือนองคกษัตริย  ปดหู  ปดตา  ไมพยายาม
ฟงเสียงและมองภาพการขมขูคุกคามที่นากลัวนั้น  พื้นระดับตํ่าลงมาดานซายมือเปนภาพแพศย
นั่งหอยขาทั้ง  2  ลงกับพื้นลาง  แยก  2  เทาออกจากกัน  เทาขวาเหยียบพื้นดวยนิ้วเทาและยกสน
เทาข้ึน  สวนเทาซายของแพศย  เหยียบพื้นดวยสนเทาและยกปลายเทาข้ึน  ลักษณะเตรียมลุกหนี
เขาไปพึ่งองคกษัตริย  มือซายเทาพื้นแทน  แขนขวายกข้ึนเสมออกกางนิ้วมือหวังควาองคกษัตริย
เปนที่พึ่งใหพนจากฤทธิ์เดชนั้น  ผินหนาเยื้องไปทางเบ้ืองหลังมองตามทิศทางเดียวกันกับที่องค
กษัตริยมอง  มีชายผา  2  ผืนชวยอารมณืมากยิ่งข้ึน  โดยชายผาลายคาดเอวมวนชายยาวละพื้น  
สวนชายผาขวาพาดไหลปลิวไสวไปทางเบ้ืองหลังตนเอง  พื้นระดับตํ่าดานขวามือเปนภาพศูทร  นัง่
หันหลังใหชนทั้ง  3  สกุลรวมถึงหันหลังใหเทวดาฝายอธรรม  ซึ่งเปนองคประกอบที่  5  ดวย  การ
นั่งหันหลังโดยคุกเขากมหนาแนบพื้น  ยกมือ  2  ขางข้ึนปดหูประสานมือหลังทายทอย  ยกกนข้ึน
สูงแสดงกิริยาความหวาดกลัว  ดวยการรวมอวัยวะทุกสวนของรางกาย  เกาะกันเปนกอนกลมรี
กองอยูกับพื้นไมมอง  ไมเห็น  ไมฟง  ในความนากลัวสับสนอลหมานนั้น  เปนการแสดงความ
หวาดกลัวจากอาการภายนอกชัดเจนที่สุดในกลุมบุคคล  4  สกุล  มีตรา  น.ในดวงใจ  ซึ่งเปนตรา
ประจําพระองคสมเด็จฯ  ติดอยูที่กึ่งกลางผนังของสวนพื้นระดับบน  เสมอดวยพื้นระดับแรกดุจ
ลายประดับผนัง  นับไดวาสมเด็จฯ  เปนผูทรงพระปรีชาสามารถเปนเลิศที่สามารถจัดลําดับและ
แสดงอารมณ  ของบุคคลสกุลชั้นตางๆ  ต้ังแตสูงจนตํ่าไดอยางชัดเจน  ดวยเสนเพียงไมกี่เสน  และ
สามารถแสดงภาพประกอบตามเนื้อหาในคําพากยพระราชนิพนธที่วา “เห็นคนสยดสยอง   อธรรม
ก็ยิ่งยินดี”15 
 3.9 ภาพประกอบที่  7 และภาพประกอบที่  8  กองทัพเทวดาฝายธรรมะ  
และเทวดาฝายอธรรมเผชิญหนากันกลางอากาศ 
  เปนภาพประกอบที่สมเด็จฯ  ตองใชพระอัจฉริยภาพในการออกแบบภาพแระกอบ
อยางสูง  เพื่อใหถึงแกนแทของเนื้อหา  และเร่ืองราว  ตองสรางประเด็นความนาสนใจในการส่ือ
ความคิด  เปรียบเทียบในการแสดงสภาวะที่ตรงกันขามแตกตางกันเปนคูตรงขามกันอยางส้ินเชิง  
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ในทุกๆ  ดานของธรรมและอธรรม  เมื่อทัพทั้ง  2  ฝายยกมาประจัญหนากันกลางเวหา  ตางฝาย
ตางไมยอมใหแกกัน  ดังคําพากยพระราชนิพนธที่วา 
  ขบวนสองเทพคลาไคล เวียนขวาซายไป ประสบกันกลางเวหา 
  ตางกองตางหยุดรอรา อยูกลางมรรคา เพื่อคอยอีกฝายหลีกทาง 
  ตางกองตางยืนอยูพลาง ตางไมใหทาง แกกันเพื่อเดินกองไป 
  ธรรมเทวะบุตรเปนใหญ จึงกลาวคําไป ดวยถอยสุนทรออนหวาน 
  ดูราอธรรมมหาศาล เราขอใหทาน หลีกทางใหเราเดินไป 
  อธรรมตอบวาฉันใด เราจะหลีกให เราก็ไมยอหยอนศักด์ิศรี 
  ธรรมะจ่ึงวาเรานี้ สิทธิยอมมี ที่ควรจะไดทางจร 
  เพราะเราชวนชนนิกร ใหจิตสุนทร บําเพ็ญกุศลจรรยา 
  เราทําใหชนนานา ไดมียศฐา นะเลิดประเสริญทุกสถาน 
  สมณอีกพราหมณาจารย สรรเสริญทุกวาร เพราะเรานี้เที่ยงธรรมา 
  อีกทั้งมนุษยเทวา นอมจิตบูชา ทุกเมื่อเพราะรักความดี 
  อธรรมตอบวาขานี้ ร้ีพลมากมี ไมตองประหวั่นพร่ันใจ 
  ไมเคยยอมใหแกใคร วันนี้เหตุไฉน จักยอมใหทางทานจร 
  ธรรมวาเราเกิดกอน ในโลกอัมพร อธรรมเธอเกิดตามมา 
  ตัวเราเกากวาแกกวา ใหญยิ่งยศถา ผูนอยควรใหทางจร 
  อธรรมวาคําออนวอน หรือพนากร อางเหตุสมควรใดๆ 
  ไมทําใหเรานี้ไซร ยอมหลีกทางให   เพื่อธรรมเทพจรลี 
  มาเถิดมารบกันวันนี้ ใครชนะควรมี สิทธิไดทางเดินไป16 
  สมเด็จฯ  จึงทรงเขียนภาพส่ือความคิดในเชิงเปรียบเทียบ   ภาพ  2  กองทัพ
ธรรมะ  กับอธรรมที่หยุดราชรถประจัญหนากันที่เปนภาพประกอบท่ี  7  และที่  8  ใหเปนคูตรง
ขามกันอยางส้ินเชิงในทุกดานของภาพ  ทั้งสวนใหญและสวนละเอียด 
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ภาพองคประกอบที่  7เทวดาฝายธรรมะ ภาพองคประกอบที่  8  เทวดาฝายอธรรม 
1.กองทัพเทวดาฝายธรรมะมี  6  องค  แตยกทัพมา
จากทางซายไปทางขวาตามเข็มนาฬิกา 
 

1.กองทัพเทวดาฝายอธรรมมี  6  องค  แตยกทัพมา
จากทางขวามาทางซาย  ทวนเข็มนาฬิกา 

2.เปนเทวดาแหงความดีภาพโดยรวมมีสีขาว 2.เปนเทวดาแหงความชั่วราย    ภาพโดยรวมเปนสี
เทา-ดํา 

3.ราชรถเทียมมาทรงคูสีขาวงามสงา  ยืนส่ีเทาตรง
ลําตัวขนานเชิดหนาตางระดับกัน 
 

3.ราชรถเทียมหมีความดําคูนากลัวดุราย  ยืนตางกันที่
ตัวหลังเชิดหนาแสยะปาก 

4.เทพบริวาร  4  องคเหาะตามกันมาจากทางซาย  หัน
หนามาทางขวาผินพระวรกายดานหนาโชวพระอุระ  
พระหัตถขวาถือโลหกลมดุนลาย  พระหัตถซายถือพระ 

4.เทพบริวาร  4  องคเหาะตามกันมาจากทางขวา  หัน
หนามาทางซายผินพระวรกายดานหลังโชวพระขนอง
(หลัง)  พระหัตถขวาถือโลหเหล่ียมดุนลาย  พระหัตถ 

ภาพองคประกอบที่  7เทวดาฝายธรรมะ ภาพองคประกอบที่  8  เทวดาฝายอธรรม 
ขรรคต้ังขึ้นแนบลําพระกร  ยอดพระขรรคสูงเสมอพระ
เศียร  รอบพระเศียรมีกรอบสินเทาทรงดอกบัวตูม 

ซายถูกบังเห็นแตพระกัปปะ (ขอศอก) ดามทวนและ
ปลายทวนท่ีถือโผลพระพาหุ (ตนแขน) ขึ้นมาเหนือพระ 
เศียรดานหลัง  รอบพระเศียรมีสินเทาทรงบัวตูม 
 

5.เทพฝายธรรมะประทับนั่งงอพระชานุขวา  วางพระ
บาทเหยียบพื้นบัลลังก  เทพพนมยืนเทินพระชงฆซาย
หอยพระบาทลงมาจากบัลลังกเหยียบต่ังรองพระบาท 
หลังเทพสารถีย่ืนพระกรซายไปเบ้ืองหนา  แบหงาย
พระหัตถเพื่อขอทาง พระหัตถขวาทรงถือพระขรรคขึ้น
ขนานพระองค ต้ังพระพักตรมองตรงไปยังเทวดาฝาย
อธรรม   เอยตรัสเจรจาขอทางดวยถอยสุนทรอัน
ออนหวาน 

5.เทวดาฝายอธรรมประทับนั่งบนบัลลังกยักษเทิน พระ
ชงฆและพระบาทซายวางราบบนพ้ืนบัลลังกราชรถ 
หอยพระชงฆขวาวางพระบาทเหยียบต่ังรองพระบาท 
หลังเทพสารถี  ผินพระองค ไปดานขางโดยหมุน
พระองคมาทางซายมือ ทิ้งพระกรซายลงขางพระ
วรกาย วางพระหัตถไวหลังพระชานุซาย ผินพระพักตร
ตามพระวรกายไปดานขาง พรอมเหยียดพระกรขวาไป
ดานหนาเสมอพระอังสา ยกพระหัตถต้ังขึ้นโบกปฏิเสธ 
 

6.เทพสารถีฝายธรรมะน่ังบังคับราชรถโนมพระวรกาย
ลงไปดานหนาเล็กนอย พระหัตถขวาถือ...พระหัตถ
ซายถูกกนมาตัวหนาบังเห็นแตนิ้วพระหัตถจับสายบัง
เหงียนบังคับมา 
 

6.เทพสารถีฝายอธรรมนั่งบังคับราชรถต้ังพระวรกาย
ตรงหันพระวรกายตามทิศทางราชรถ พระหัตถซายถือ
ปฏัก พระหัตถขวาถือบังเหงียนบังคับหมีควายดํา 

7.ภาพเทวดาฝายธรรมะแสดงใหรูสึกวา มีแรงลมพัด
มาจากทางซายมือเบื้องหลังกองทัพ ลมพัดไปทิศทาง

7.ภาพเทวดาฝายอธรรม ลมพัดจากหนาไปหลังชายธง
งอนรถ ชายผาหอยหนาเทพบริวารปลิวสะบัดไปทาง
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เดียวกับการผายพระหัตถขอทางของเทวดาฝายธรรมะ 
โดยสมเด็จฯ ทรงเขียนธงงอนรถ พาดพระองคเทวดา
ฝายธรรมะ รวมถึงชายผาหอยหนาเทวดาบริวาร  4  
องค ปลิวสะบัดปลายไปทางเบื้องหนา 
 

ขางหลัง 

8.ภาพโดยรวมของกองทัพเทวดาฝายธรรมะ ใชเสน
สรางรูปทรงและองคประกอบ โดยใหความสําคัญใน
คุณคาของเสนสรางความสวาง สะอาด ความมีชีวิต
และอารมณแกภาพ 

8.ภาพโดยรวมของกองทัพเทวดาฝายอธรรม ใชเสน
และนํ้าหนักที่ถมดํา บางสวนสรางรูปทรงและนํ้าหนัก
กระจายไปท่ัวองคประกอบ ผิวเทวดาฝายอธรรมทุก
องคถูกเสนขีดขนานจนกลายเปนสีเทา ขนหมีความ
เปนสีเทาเขม ผาภูษาผารัดบั้นพระองคถมดํา 

 
  ในภาพทั้งสองเขียนเสนโคงหยักเปนปุยเมฆอยูเบ้ืองหลังกลุมภาพ  โดยของ
เทวดาฝายธรรมะคลุมไปตลอดภาพ  แตกลุมภาพของเทวดาฝายอธรรมคลุมแตเทพบริวารและ
ฐานบัลลังกราชรถ  มีภาพตรา น.ในดวงใจ  ตราสัญลักษณประจําพระองคสมเด็จฯ  เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ  ถูกจัดวางไวใตพระชานุของเทพบริวารองคสุดทายทั้งสองภาพ 
 3.10 ภาพประกอบที่  9  กองทัพเทวดาฝายธรรมะ กับเทวดาฝายอธรรม 
  ในภาพเปนภาพเทวดาฝายธรรมะ และเทวดาฝายอธรรมที่มีกําลังแตละฝาย
มากมายมกาศาลคลาคลํ่าเต็มทองฟาไปหมด  กําลังยกพลเขาผจญรบพุงกันกลางอากาศ  เทวดา
ฝายธรรมะอยูทางซายเอียงพุงมา  แถวกองทัพยาวสุดลูกหูลูกตา  เทวดาฝายอธรรมอยูทางมือ
เหาะพุงเขาหาเทวดาฝายธรรมะเปนกลุมกอนหนาแนน  เมฆทมึนมวนขมวดตลบเกิดจากแรงการ
เคล่ือนของกองทัพอธรรมที่รุนแรงฮึกเหิม  จนรวมเปนมวลกอนเดียวกับกองทัพอธรรมนั้น  ใน
กองทัพเทวดาฝายธรรมะเปนเทวดาองคประธานประทับอยูบนราชรถอยูกลางกองทัพไกลๆ  มี
เคร่ืองสูง  พระกลดแวดลอม  ไกลออกไปเปนทัพหลังหนาแนนสุดสายตา  ประจัญกับความมืดท
มึนหนาแนนแหงกองทัพเทวดาอธรรมท่ีกลาวไปแลวนั้น  ดานลางของกองทัพทั้งสอง  มีเมฆมวน
ขมวดเปนกลุมเปนมวลทิ้งปลายหางเมฆดําแหลมไปทางขวาก็มี  ดานบนกองทัพเทวดาฝายธรรมะ
มีการมวนตัวของหมูเมฆกอนใหญลอยเล่ือนตัวสวนทางกันกับหมูเมฆใตเทวดาฝายอธรรม  เพื่อ
ชวยใหกองทัพทั้ง  2  เวียนจากทิศทางของตนและเคล่ือนที่เขาประจัญบานดูชุลมุนมากข้ึน  โดย
ภาพประกบบทพากยพระราชนิพนธที่วา 
  วาแลวตอนพลกํายํา ตรูเขากระทํา ประยุทธ ณ  กลางอัมพร  ฯ 
      (เชิด) 
  ฝายทัพอธรรมราญรอน หาวหาญชาญสมร ฝายธรรมอิดหนาระอาใจ 
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  ธรรมะสลดหฤทัย คิดวาตนไซร จะไมชนะดังถวิล 
  จะตองทนคําดูหมิ่น และตองยอมยิน ใหทางแกฝายอธรรม17 
  มีตรา  น.ในดวงใจ  ตราสัญลักษณประจําพระองคสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ  ซอนอยูในกอนเมฆมุมซายมือและภาพดังกลาวยังสัมพันธและตอเนื่องกับ  
ภาพประกอบที่  10  และภาพประกอบที่  11 
 3.11 ภาพประกอบที่  10  และภาพประกอบที่  11  เทวดาฝายอธรรมตก
บัลลังกราชรถ   และถูกธรณีสูบซํ้า 
  ทั้ง  2  ภาพประกอบสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนเปน
ภาพพรรณาเร่ืองราวตอเนื่องกัน  เปนภาพเนนการพายแพตอกุศลกรรมของเทวดาฝายอธรรม  ที่
เกิดอาการหนามืดฉับพลันตกลงมาจากบัลลังกราชรถ  รวงลงจากทองฟาโดยหอยสวนพระเศียรลง  
ภาพตอมาเปนภาพเทวดาฝายอธรรมตกลงถึงพื้นดินถูกแมพระธรณีสูบซ้ําจนพระเศียรจมธรณี  มี
กนจนถึงพระบาทโผลพนปฐพีข้ึนมา  เทวดาฝายธรรมะเสด็จลงจากราชรถตามลงมาใชพระขรรค
ฟนประหารฝงอธรรมไวในแผนดิน  ทั้ง  2  ภาพ  แสดงบทพากยพระราชนิพนธที่วา 
  แตเดชะกุศลกรรม มาชวยฝายธรรม แลเห็นถนัดอัศจรรย 
  อธรรมหนามือโดยพลัน มิอาจนั่งมั่น อยูบนบัลลังกรถมณี 
  พลัดตกหกเศียรทันที ถึงพื้นปฐพี แลดินก็สูบซ้ําลง ฯ 
      (รัว) 
  ธรรมะมีขันตี กําลังจึ่งยง แยงยุทธจะชิดชัยชาญ 
  ลงมาจากลางคัดนาต ฟาดฟนประหาร อะธรรมผูปะราชัย 
  แลวส่ังเสนียผูใหญ ฝงอะธรรมไว ในพื้นแผนดินบัดดล 
  กลับข้ึนทรงรถโสภท แลวตรัสแดชน ผูพรอมมาชมบารมี ฯ18 
  สมเด็จฯ  ทรงเขียนภาพที่  10  แสดงภาพเทวดาฝายอธรรมหนามืดดวยผลของ
กุศลกรรมของเทวดาฝายธรรมะ  ทําใหเทวดาฝายอธรรมเปนลมฉับพลันตกลงมาจากบัลลังกของ
ราชรถตน  พระเศียรทิ่มลงเบ้ืองลาง  พระหัตถ  พระบาทกาง  ศาสตราวุธ  พระแสงขวาน  พระแสง
หอก  พระแสงดาบ  พระแสงทวน  โลหลวนตกกระจายตามกันลงมาเทวดาบริวารที่เหาะขนาบขาง
ราชรถองคที่  3  และองคที่  4  รวมถึงเทพสารถี  ผินพักตรเอ้ียวหนามองตามรางเทวดาฝายอธรรม  
ดวยพระพักตรและพระเนตรที่แสดงความตกพระทัย  อาจจะไดยินเสียงศาสตราวุธที่ประดับขาง

                                                 
 17 มงกุฎเกลาเจาอยูหัว,พระบาทสมเด็จ.ธรรมาธรรมะสงคราม.เลมเดิม  หนา  19-20 
 18 มงกุฎเกลาเจาอยูหัว,พระบาทสมเด็จ.ธรรมาธรรมะสงคราม.เลมเดิม  หนา  20-22 
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บัลลังกหักดวนน้ําหนักพระวรกายของเทวดาฝายอธรรม  ที่เปนลมหนามืดรวงจากราชรถไป  จึง
ทอดพระเนตรตามไป  ขณะที่เทพบริวารองคที่  2  แหงนข้ึนไปมองความวางเปลาบนบัลลังกดวย
ความแปลกพระทัยฉงนสนเทห  แลไปไมเห็นเทวดาฝายอธรรมเจานายของตน  สวนเทพบริวาร
องคหนาสุดหันหนามองตรงไปดานหนา  ทางเดียวกับที่หมีควายเทียมราชรถมอง  โดยมองดวย
ทาทางปกติเพราะไมทราบวาองคเทพประธานของตนพลัดตกลงไปจากราชรถแลว  เทวดาฝาย
อธรรมทั้ง  5  องคตางแสดงกิริยาทาทางเนนความสมจริงของการรับรูของเทวดาตางๆ  ในทุก
อารมณ  จากความไมรู  แสดงความสงสัย  เร่ิมรับรู  และรูจริงจึงตกใจ  ภาพอาจใหความหมายใน
เชิงลึก  ถึงการรับรูสัจธรรมความเปนจริงในชั้นตางๆ  ดวย  ดานลางกลุมเทพบริวารและราชรถ
เทียมหมีควายดํา  ดานขางซายมือเทวดาฝายอธรรมที่ตกลงมา  มีภาพนกเล็กๆ  5-6  ตัว  บินอยู
ในระยะไกล  โดยสมเด็จฯ  ตองการสื่อความหมายแสดงวาเหตุการณนี้อยูบนทองฟาเหนือนกบิน  
มีตรา  น.ในดวงใจซึ่งเปนตราสัญลักษณประจําพระองค  อยูที่หนาเทาของเทวดาบริวารขวามือสุด 
สําหรับภาพที่  1  เปนภาพตอเนื่องจากภาพที่  10  เปนภาพเทวดาฝายอธรรมเมื่อตกลงมาจาก
ฟากฟา  สวนพระเศียรจนถึงพระอุระจมฝงอยูใตดิน  โผลข้ึนมาในสวนบ้ันพระองค  พระพาหา  
พระชงฆ  และพระบาทท่ีคุกพระชานุแนบกับพื้นดิน  เบ้ืองซายมีเทวดาฝายธรรมะและเทพบริวาร  
โดยเทวดาฝายธรรมะประทับยืนโหยงพระบาทขวา  ยกพระบาทซายยืดแอนพระองคไปทางดาน
ซาย  ยกพระกรขวาข้ึนสุดหลา  พระหัตถขวากําพระขรรคชูข้ึนเหนือพระเศียร  พระกรซายงอวาง
พระหัตถซายบนเหนือพระชานุซายพระหัตถกําฝกพระขรรค  วางทาจะฟาดฟนเทวดาฝายอธรรม   
ที่พื้นซายมือถัดไปมีเทวดาเสนียผูใหญนั่งทับพระชงฆหมอบเฝาเบ้ืองพระบาทขวา  ดานหลังกลุม
ภาพมีพุมพรรณไมเต้ียๆ  เปนฉากหลัง  มีตรา  น.ในดวงใจ  ตราสัญลักษณประจําพระองคสมเด็จ
ฯ  ซอนอยูที่พุมไมขวามือ 
 3.12 ภาพประกอบที่  12  และภาพประกอบที่  13  ภาพหมูสิริเทพกัญญา
โปรยบุปผา 
  สมเด็จฯ  ทรงออกแบบภาพประกอบ  2  ภาพสุดทายทรงเขียนใหมีลักษณะ
โดยรวมมีลักษณะเหมือนกัน  มีภาพนางฟาเทพกัญญาภาพละ  3  องค  เมื่อ  2  ภาพนํามาเรียง
กันจึงมี  6  องค  เหาะเรียงซํ้าตามแนวระดับมีโครงองคประกอบเปนแกนแนวนอน  เหาะจาก
ทางซายตามกันไปทางขวาวางทาโปรยบุปผาเหมือนๆ  กัน  ตามคําพากยบทพระราชนิพนธที่วา 
  ตรัสเสร็จธรรมะเทวัญ ประสาทพรสรร พะสิทธิเพิ่มพูนผล 
  บรรดาประชานิกรชน ปล้ืมเปรมกะมล สิบนิ้วประนมวันทา 
  ฝายฝูงสิริเทพกัญญา ก็โปรยบุปผา มาเกล่ือน ณ พื้นปถพี 
  แลวธรรมะเทพฤทธี ตรัสส่ังเสนี ใหเคล่ือนขบวนโยธา 
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  ลอยลองฟองในเวหา ดําเนินเวียนขวา ไปรอบทวีปชมพู ฯ (เชิด)19 
  นางฟาทุกองคทําทาเหาพยกพระอุรุ (ตนขา) ซาย  งอพระชงฆขวางอพระบาท  
กระดกปลายนิ้วพระบาทแนบพระอุรุขวา  สวนพระชงฆขวาชูกระดกไปทางเบ้ืองหลัง  งอปลาย
พระบาทต้ังขนานกับพระอุรุ  พระหัตถซายอุมพานดอกไมหนาพระนาภี  พระหตัถขวากาํบุปผากาง
พระกรออกไปดานขางจนสุดเพื่อโปรยบุปผาตางๆ  เอียงพระองคและพระเศียรไปทางขวาตามพระ
หัตถที่ชูข้ึน  แตงองคสวมมาลา  พาดผาปลอยชายปลิวไสวมีเสนกรอบรัศมี  รอบเศียรมีเสนหยัก
เปนกอนเมฆหยักเปนจังหวะ  3  จังหวะ  รอบเทพกัญญาทั้ง  3  หลังกอนเมฆมียอดทวนเปนทิว
เปนแถวเปนแนว  ถาดูทั้ง  2  ภาพผานลักษณะเหมือนกันหรือคลายกันโดยมีแตกตางกันใน
รายละเอียดเล็กนอย  เชน  ยอดทวนและรอยยับของเส้ือผา  แตที่เปนพิเศษ  สมเด็จฯ  ทรงเขียน
ดอกไมโปรยไปทั่วความวางของทองฟา  และกระจายไปทั่วแมใตตัวพิมพเปนอักษรบทพระราช
นิพนธ 
 
4. งานออกแบบปกหนังสือบัญชีอาหาร  เปนลายเสนรูปวังบูรพาภิรมย 
 
 ในปพ.ศ.2463  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบ
ภาพประกอบดานหนาปกบัญชีอาหารในงนฉลองพระชันษา  60  ป  ของสมเด็จพระราชปตุลาฯ  
เจาฟากรมพระยาภานุพันธวงศวรเดช  ซึ่งจัดที่วังบูรพาของพระองค 
 ลักษณะภาพเปนหนาปกบัญชีอาหาร  ภาพก่ึงกลางปกตอนบนแสดงภาพดานหนา
ของตึกวังบูรพาภิรมยซึ่งเปนอาคาร  2  ชั้น  มีมุขกลางดานหนา  ที่มุขกลางเสริมชั้นที่  3  ที่มี
หลังคาสามเหล่ียมอยูตอนบน  ปก  2  ขางของมุขยื่นออกไปทั้ง  2  ดานยาว  ทําใหโครงโดยรวม
เปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผายาว  มีโครงสรางมั่นคงแข็งแรง  หนาตางของอาคารทั้ง  2  ชั้น  เปนซุมโครง
เรียงกันช้ันละ  11  ซุม  รวม  2  ชั้น  22  ซุม  อาคารเสริมขนาดเล็กของมุขกลางมีหนาตางส่ีเหล่ียม  
2  บาน  และประตูกลาง  1  บาน  ยอดจั่วสามเหล่ียมปกธงปลิวไสวดวยสายลม  ดานลางเปนแนว
ร้ัวผนักระเบียง  และบันได  มีทิวไมเล็กๆ  ประกอบ  เหนือตึกวังบูรพาภิรมยเปนทองฟา  หมูเมฆ
และเสนแสงเปนรัศมีกระจายจากหลังตึกออกโดยรอบ  ภาพลายเสนทั้งหมดอยูในกรอบส่ีเหล่ียม  
ดานบนโคงรับกับซุมโคงลายประจํายามมีผาหอยพับ.....ขอบโคงลาง  ที่มุมซุมโคงมีบัวหัวเสา
ขนาดเล็กเปนเสาหัวเม็ดทรงมัณฑนยอดแหลม  มีอุบะดอกไมเปน  3  ตุม  ปลายตุม  3  หอยโบว  
2  สายหอยปลายบิดกันเปนเกลียวหอยยาวลงมา  เปนกรอบภาพและกรอบบัญชีอาหารดานขาง

                                                 
 19 มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จ.ธรรมาธรรมะสงคราม.เลมเดิม  หนา  26-27 
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ยาวประมาณ  2  ใน  3  ของปก  ใตรูปตึกวังบูรพาภิรมยมีตัวหนังสือประดิษฐแบบของสมเด็จฯ  
เขียนวา  “วังบูรพาภิรม.”  อยูกลางหนากระดาษใตลงมาบรรทัดที่  2  เปนตัวอักษรขนาดยอมเขียน
วา  “วันที่..... มกราคม  พ.ศ.2463”  ตํ่าลงมามีการตีลายเสนคูเวนลงมาประมาณ  4  เสนคู  
สําหรับเขียนช่ือรายการอาหาร 
 
5. ภาพจากวรรณคดีเรื่อง  สังขทอง  ตอน  รจนาเสี่ยงพวงมาลัย 
 
 พ.ศ.2464  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงมีพระชนมายุ  58  
พรรษา  ทรงเขียนภาพลายเสนเร่ือง  สังขทอง  ตอน  รจนาเส่ียงพวงมาลัย  โดยทรงเขียนเพื่อถวาย
สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ในภาพเปนภาพเจาเงาะรับพวงมาลัยจากนางรจนาในทอง
พระโรง  ในภาพเปนภาพนางรจนาดําเนินเยื้องยางกาวพระชงฆซายวางพระบาทไปเบ้ืองหนา  
โหยงกระดูกสนพระบาทขวาสูงจากพื้น  ปลายพระบาทแตะพื้นเบ้ืองหลังหันพระองคไปทางขวา  
เอ้ียวพระอังสาและพระพักตรไปทางซายชะมายพระเนตร  แยมยิ้มพระโอษฐทอดไปยังเจาเงาะ
ดานขวามือพระนาง  พระกรและพระหัตถซายทิ้งเฉียงไปดานขางพระวรกาย  พระกรและพระหัตถ
ขวายกเสมอพระถันโยนพวงมาลัยดอกไม  ตามสายพระเนตรตรงไปที่เจาเงาะ 
 ภาพทางซายมือเปนภาพเจาเงาะซึ่งกระโดดไปขางหนารับพวงมาลัยดวยมือขวา  ที่ยก
งอข้ึนเสมอคางข้ึนรับ  กาวเทาซายเหยียบพื้นเทาขวายกกระดกข้ึน  แขงขวาขนานกับพื้นไปทาง
ขางหลัง  ใบหนาของเจาเงาะแสดงความดีใจ  ยิ้มแยมแจมใสผิวเจาเงาะดํา  ผมหยิกหยอง  ลําตัว
ดานขางขวาหอยกระบอกไมไผ  สายหอยจากไหลซายผูกโยงกระบอกไมไผที่เอวขวา  รูปทรงเจา
เงาะและนางรจนามีจังหวะลีลารับสงสัมพันธกัน  คลายทารับทาสงกันระหวางตัวพระและตัว
นางในนาฏศิลปไทย  ใหอารมณเคล่ือนไหวกลมกลืนแบบลักษณะไทย  รูปทรงทั้งเจาเงาะและนาง
รจนามีลักษณะแข็งแรงสมบูรณ  มีการผสมกายวิภาคตามหลักอาคานามีแบบตะวันตกมี
กลามเนื้อ  ลีลาทาทาง  รอยยับยน  และรอยพล้ิวของเส้ือผาอาภรณ  กับความออนหวานและ
ความมีอุดมคติแบบไทย  ฉากหลังของกลุมภาพเปนพื้นผนังและเสา  3  ตนของทองพระโรง 
 ที่เสาตนแรกซายมือมีตรา  น.ในดวงใจ  ซึ่งเปนตราประจําพระองคสมเด็จฯ  ใตตรา  น.
ในดวงใจ  มีคําวา  “ถวายกรมพระยาดํารง  21 มิ.ย.  64”  และที่ใตภาพมีอักษรเขียนเปนคํากลอน
วา  “ขอใหพวงมาลัยนี้ไปตอง  เจาเงาะรูปทองจงประจักษ  เส่ียงแลวโฉมยงนงลักษณ  ผินพักตร
ทิ้งพวงมาลัยไป” 
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6. ทรงวาดภาพจากวรรณคดีเรื่องไกรทอง  ตอนพระยาชาละวันอาละวาดจับนางตะเภา 
   แกวตะเภาทอง 
 
 สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนภาพประกอบวรรณคดีเร่ืองไกร
ทอง  ถวายสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  โดยจับตอนพระยาชาละวัน
จรเขใหญเมืองพิจิตร  กําลังไลจับนางตะเภาแกวตะเภาทอง  เปนภาพลายเสนที่มีลักษณะผสม
ระหวางความเปนจริงทางกายวิภาค  ระยะใกลไกลกับความเปนอุดมคติของจิตรกรรมไทย
ประเพณี  ในภาพมีนางตะเภาแกวตะเภาทองกําลังวิ่งหนีพระยาจรเขทางมุมขวาของภาพ  ทั้งสอง
นางปลอยผมยาว  ใสตุมหู  ที่คอมีผาคลองสะพายบา  ปลอยชายยาวสะบัดปลายปลิวไสวดวย
แรงลมที่เกิดจากการวิ่งหนี  ที่ไหลซายคลองสายสังวาลยสะพายไขว  2  เสน  ลงมาที่เอวขวา  การ
ใสเคร่ืองประดับของนางทั้งสองแสดงถึงฐานะของนางที่เปนลูกสาวเศรษฐีเมืองพิจิตร  ทั้งสองนุง
ผาลายดอกพับเปนจีบหนานางปลอยปลายพร้ิว  ไมสวมเส้ือ  แสดงปฏิกิริยาตกใจ  นางตะเภาแกว
อยูดานหนากาวเทาขวา  กระดกเทาซายไปดานหลังมือซายจับผาคลองสะพายบาตรงก่ึงกลาอก
มือขวามือขวาปลอยขางสะโพก  เอ้ียวหนามองนางตะเภาทอง  สวนนางตะเภาทองว่ิงอยูดานหลัง
กาวเทาซายกระดกเทาขวาข้ึนไปดานหลัง  ชูมือทั้งสองข้ึนดดานหนา  นางทั้งเอนตัววิ่งหนีจระเข
อยางรวดเร็ว  ดานซายมือของภาพพระยาจระเขชาละวันเอ้ียวตัวอาปากกวางตวัดหางเคล่ือนไหว
อยางรวดเร็วดุรยเขาประชิดนางทั้งสอง  การเคลื่อนไหวของจระเขกับการหนีของนางตะเภาแกว
ตะเภาทองตอเนื่องสัมพันธกัน  ดานหลังจระเขเปนเรือนไทยฝาปะกน  เสาเรือนกลมทอดบันได  3  
ข้ัน  ดานหลังนางทั้งสองเปนปามีไมยืนตนและไมพุมเขียนในลักษณะทัศนียวิทยา  ใกลมีเสนและ
รายละเอียดชัดเจน  ไกลเร่ิมจะเลือนหายไป  และที่มีความละเอียดในความสมจริงเปนพิเศษ  ทรง
เขียนหนาตานางตะเภาแกวตะเภาทองเหมือนกันราวพี่นองฝาแฝด  เนื่องจากตามเร่ืองระบุวานาง
ตะเภาแกวและนางตะเภาทองเปนพี่นองกัน  มุมลางขวาของภาพมีตราประจําพระองค  น.ใน
ดวงใจ  เหนือตราประจําพระองคมีขอความเขียนวา  “ถวายกรมพระยาดํารง” 
 
7. ทรงวาดภาพจากวรรณคดีเรื่องมณีพิชัย ตอนพระมณีพิชัยเขากระทอมนางยอพระกลิ่น 
 
 สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนภาพประกอบวรรณคดีเร่ือง
มณีพิชัย  ถวายสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  โดยจับตอนมณีพิชัยเขา
กระทอมนางยอพระกล่ิน  โดยทรงเขียนภาพนางยอพระกล่ินที่พระอินทรลงมาชวยแปลงเปน
พราหมณนอนหลับหนุนหมอนกลมนอนหงายบนเบาะที่วางทับบนผาปู  มือขวายกวาบนอก  มือ
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.....วางราบแนบกาย  ขาขวายกเขางอข้ึนเล็กนอยมีผาหมคลุมเสมอคอ  นุงผาขาวเปนโจงกระเบน
แบบพราหมณ  ที่คอและขอมือสวมประคํา  ปลายเทาของพราหมณยอพระกล่ินดานซายมือของ
กรอบภาพ  มีพระมณีพิชัยประทับนั่งคุกพระชานุยัน  2  พระหัตถกับพื้นกระทอมมอง.......
พราหมณแปลงที่นอนหลับสยายผมยาว  ตามบทกลอนในบทละครที่วา 
 “หรือจะเปนนวลละอองนองแกว เมียพี่คนนี้แลวเปนแมนมั่น 
   พลางเขยิบเขาใกลใจผูกพัน  ลืมองคหลงสําคัญวากัญญา”20 
 พระมณีพิชัยนั้นทรงสวมศิราภรณเปนกระบัง  มีกุณฑลประดับพระกรรณ  พระศอสวม
ประคํา  2  เสน  มีพาหุรัด  รัด  2  แขน  ขอพระหัตถมีทองกรประดับ  ทรงสวมสนับเพลาลายต้ัง  
ทรงภูษาโจงกระเบนทับ  สวมทองพระบาทที่ขอพระบาท  ขางพระองคดานขวาที่พื้นกระทอม
ปลายเทาพราหมณยอพระกล่ิน  สภาพกระทอมเปนเรือนมุงจากพื้นกระดาน  ดานซายมือมีประตู
ออกสูชานอีกดานหนึ่งตรงกับหนาพระมณีพิชัย  เจาะเปนหนาตางมีไมคํ้า  ภายในกระทอมเสา
ซายมือกับกรอบหนาตาง  ตอกตะปูแขวนราวตากผา  แขวนกระเชาผลไม  ใตหนาตางดานขวามือ
บนพื้นกระทอมมีโตะต่ังเต้ียๆ  ต้ังกระจาดผลไมและน้ําเตาบรรจุน้ําด่ืม  สภาพพายในกระทอม
คลายกับบานชนบทของไทย  ทรงเนนภาพกิ่งไมใบไมที่โผลพนประตูหนาตางที่เปดโลง  ที่หัวเสา
กระทอมดานขวามือทรงซอนตราประจําพระองค  น.ในดวงใจ  ใตตราประจําพระองคบนหนาเสามี
ขอความเขียนวาถวายสมเด็จกรมพระยาดํารง  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรง
วิจารณถึงภาพนี้วายังมีขอบกพรองกลาวคือ  “...กระทอมพราหมณยอพระกล่ินเขียนเปนพื้นปู
กระดานไมสมควรอยางยิ่ง  จะไปเอากระดานมาจากไหนควรเปนพื้นฟากถึงจะถูก”21 
 
8. ทรงวาดภาพจากวรรณคดีเรื่องคาวี  ตอนเทาสันนุราชชุบตัว 
 
 สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนภาพประกอบวรรณดคีเร่ือง
คาวี  ถวายสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  โดยจับตอนสันนุราชชุบตัว  
ดังปรากฏในลายพระหัตถของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  มีถึงสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2465  ที่วา  “...เกลา

                                                 
 20 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ.ชุมนุมบทละครและบทขับ
รอง.(พระนคร:ศิวพร,2514) ภาพประกอบหนา  292 
 21 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  สาสนสมเด็จ  เลม  20.(พระนคร:องคการคาคุรุสภา  2505)  หนา  255 
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กระหมอม (สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ)  ขอถวายรูปสันนุราชชุบตัวเฉลิมพระ
ขวัญนี้  ตรงกับวันประสูติ  เพื่อสําราญพระทัยและหวังใหเปนแบบทําพิมพลงบนสมุดบทละครได
ดวย...”22  ทรงเขียนภาพการชุบตัวของทาวสันนุราชเพือใหหนุมข้ึน  ในภาพสมเด็จฯ  ทรงวางภาพ
พราหมณพหลวิชัยผูรับอาสาเปนเจาพิธีชุบตัวนั่งชันพระชานุซายคุกพระชานุขวาอยูกลางภาพ  
โดยทํามุนมวยพระเกศา  สวมกุณฑล  พระศอสวมประคํา  นุงผาโจงกระเบนขาว  พระหัตถซายยื่น
ออกไปสะกิดทาวสันนุราช  ที่ประทับนั่งอยูทางดานซายมือของพราหมมณพหลวิชัยในทา
มหาราชลีลา  ทาวพระกรขวาลงกับบัลังก  วางพระกรซายเหนือพระชานุที่ยกชันข้ึน  เอนพระ
วรกายหันเอ้ียวพระพักตรมองพราหมณพหลวิชัยผูทําพิธี  โดยทาวสันนุราชสวมเทริดทรงน้ําเตา
ยอดแหลม  ตกแตงพระวรกายดวยประคํา  กรองศอ  สายธุรํา  ผาคลองพระพาหา  มีพาหุรัดและ
ทองกรประดับ  พราหมณพหลวิชัยนอกจากใชพระหัตถซายสะกิดและกมมองทาวสันนุราชแลว  
ทรงผายพระหัตถขวาไปทางพระคาวีที่นั่งขัดสมาธิ  สวมเทริดทรงระฆัง  ตกแตงพระกรรณดวย
กุณฑล  ลูกประคํา  กรองศอ  สวมสายธุรํา  พาหุรัด  และทองกร  เปลือยพระวรกายทอนบน  ทอน
ลางทรงสวมสนับเพลา  นุงผาโจงกระเบน  ประทับนั่งสมาธิสงบนิ่ง  บุคคลทั้ง  3  นั่งเรียงกันตาม
กันไปตามลําดับบนแทนต้ัง  ดานซายสุดต้ังแจกันดอกบัวทรงบูรณฆฏ23  มีใบบัวดอกบัวตูม  และ
ดอกบัวบาน  ดานขวามือภาพมีโตะต้ังที่เผากํายานมีกลุมควันลอยข้ึนโคงวน  ดานหลังถมสีดํามี
โครงรูปนอกเปนเสนหยักแบบสินเทาฟนปลา  ภาพแสงที่มากระทบทั้งแจกันดอกบัว  พระคาวี  
พราหมณพหลวิชัย  ทาวสันนุราชและโตะเผากํายาน  มีแสงเงาที่เหมือนมีแสงไฟในโรงพิธีสาด
ข้ึนมาจากดานลางภาพ  ในภาพนี้เปนภาพอธิบายเหตุการณตอนในบทละครที่กลาววา 
 “จึงเอาพระคาวีออกจากยาม  จะเห็นสมความวาชุบได 
 นั่งแทนรูปปนไวทันใด   สกิดใหพระยาลืมตาดู”24 
 

                                                 
 22สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  สาสนสมเด็จ  เลม  1.(พระนคร:องคการคาคุรุสภา  2505)  หนา  294 
 23 แจกันประเภทนี้มีผูสันนิษฐานวาเปนแจกันที่ออกแบบทําขึ้นเพื่อใชกับพิธีกรรมทางศาสนา  และ
วัดในเขมรมีการผลิตภาชนะลักษณะนี้เชนกัน  นาจะทําขึ้นเพื่อจุดประสงคเดียวกัน  ดูที่  DEAN F.FRASCHE, 
SOUTHEAST ASIA CERAMICS   NINTH  THROUGH SEVENTH CENTURIES (WASHINGTON: THE 
ASIA SOCIETY,1976) P.26 
 24สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ.ชุมนุมบทละครและบทขับ
รอง.(พระนคร:ศิวพร,2514) ภาพประกอบหนา  74 
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 ที่มุมลางซานมือของภาพใตที่ต้ังแจกันดอกบัวมีตราประจําพระองค  น.ในดวงใจ  และ
ขอความเขียนวา  ถวายกรมพระยาดํารง  23  มิ.ย.  64 
 ในการเขียนภาพทาวสันนุราชชุบตัวทรงใหรายละเอียดแมระบบการจัดพิมพ  เพื่อให
ภาพนี้ไดรับความรูสึกในเร่ืองราวมากข้ึน  และเปนขอมูลวาพระองคทรงใหความสําคัญตอเทคนิค
การสรางสรรคโดยเฉพาะผลงานที่สะทอนแนวความคิดในการสรางสรรคใหม  โดยสมเด็จฯ  เจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงกลาววา  “...แบบนี้ต้ังจะทําใหเปนรูปพิมพสีกลายๆ  คือให
ชางเขาถายรูปนี้รนลงเปนสวน  8  เอา  7  ทําเปนพิมพเสนที่เรียกวาไลนบล็อก  กอนที่จะพิมพลง
บนกระดาษพิมพใหพิมพสีแดงเปนพื้นเสียกอน  แลวจึงพิมพเสนดําทับ  จะไดเหมือนกับรูปภาพ
เหลานั้นนั่งโตอยูกับแสงไฟในหลุมตรงหนา  แลวตัดปดลงในกระดาษสีมวงแก  ดังที่ปดรูปตัวอยาง
นั้นอีกช้ันหนึ่ง  เพื่อจะไดขับใหเห็นแสงไฟสวางยิ่งข้ึน  หนังสือบอกบทนั้นไดตีพิมพบนกระดาษบาง  
ซึ่งสําหรับทับหนารักษารูป...อยูขางจะเสียใจที่เขียนรูปนั้นไมดีไดด่ังใจ เพราะขาดความชํานาญใน
การเขียน  เสนแรจะเขียนระบายชางพิมพก็ทําเองดีกวา  พิมพเสนไปไมไดคิดจะเขียนแกตัวใหม  
แตก็หมดเวลาจึงจําถวาย  หากวาถามีเวลาเหลือจะลองเขียนถวายแกตัวใหม...”25 
 
9. งานออกแบบภาพปกหนังสือพระราชนิพนธ  พระพุทธเจาตรัสรูอะไร 
 
 เมื่อพ.ศ.2467  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระราชนิพนธหนังสือ
เร่ือง  “พระพุทธเจาตรัสรูอะไร”  โดยตีพิมพคร้ังแรกในงานเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อปพ.ศ.2467  
เพื่อเผยแพรพระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา  เนื้อหาของหนังสือกลาวถึงความเปนมาของ
พระพุทธศาสนา  พุทธประวัติตอนสําคัญๆ  ต้ังแตการออกมหาภิเนษกรมณ  การบาํเพญ็ทกุขกริิยา  
จนกระท่ังไดตรัสรูบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  และส่ิงวิเศษที่พระพุทธเจาตรัสรูเห็นแจงใน
อริยสัจ  4  ประการ  อันไดแก  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  และมรรค  8  ภาพปกเปนงานออกแบบฝพระ
หัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 ลักษณะปกหนังสือพระราชนิพนธ  พระพุทธเจาตรัสรูอะไร  ผลงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  มีลักษณะเปนพิเศษกวาผลงานออกแบบเลมอ่ืนที่เนนภาพเปร
เอกรงคบรรยากาศแสงเงาไมเนนรายละเอียด  ภาพพระพุทธเจาที่ทรงประทับนั่งบนบัลลังกใตตน

                                                 
 25สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ สาสนสมเด็จ  เลม  1.(พระนคร:องคการคาคุรุสภา  2505)  หนา  294-295 
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โพธิ์  ตลอดดานขวามือของภาพ  ทั้งภาพเนนเฉพาะเสนรูปนอกที่เปนกรอบโครงราง  และระบายสี
ทึบคลายเงา  เปนภาพพระพุทธเจาปางตรัสรูประทับนั่งขัดสมาธิเห็นเปนรูปนอกดานขางซาย  
ภายใตตนโพธิ์ที่เปนโครงรูปนอกเชนกัน  ยามใกลรุงมีเงาสะทอนสีขาวของแมน้ําอโนมาที  และเงา
ตนไมพุมไมที่อยูฝงตรงขาม  ทองฟาทั้งหมดเปนสีเทาออน  อันเนื่องมาจากตองการใหภาพแสดง
บรรยากาศยามรุงสวาง  มีความมืด  และเห็นแสงสวางเพียงเล็กนอยรําไร  ตามขอบเสนนอกของ
รูปพระพุทธองค  เหมือนโดนแสงจันทรที่สองในยามใกลสางที่มุมลางซายมีตราประจําพระองค  น.
ในดวงใจ  ทําเปนเงาสลัวอยูในความมืด  เปนภาพท่ีคํานึงถึงอารมณความเปนจริงตามธรรมชาติ  
และนําเสนอภาพที่เปนพิเศษอีกคร้ังหนึ่งคลายภาพวาดโพนชางในปพ.ศ.2430  ที่เปนภาพวาด
เหตุการณในเวลาคํ่าคืนเหมือนกัน 
 
10. การออกแบบปกหนังสือสุขุมาลยนิพนธ 
 
 พ.ศ.2471  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงมีพระชนมายุ  65  
พรรษา  ทรงออกแบบปกหนังสือสุขุมาลยนิพนธ  อันหมายถึงบทนิพนธของสมเด็จพระราชปตุจฉา
เจา  สุขุมาลยมารศรี  พระอัครราชเทวี  พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั  
สมเด็จฯ  ทรงออกแบบเปนภาพพวงดอกไมใหเขากับพระนามของหนังสือสุขุมาลยนิพนธ  ในการนี้
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบปกเขียนถวาย  สมเด็จพระเจาบมวงศ
เธอ  เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ  กรมพระนครสวรรควรพินิต  พระโอรสในสมเด็จพระปตุจฉาเจา
สุขุมาลยมารศรี  พระอัครราชเทวี  เพื่อจัดพิมพเนื่องในงานพระศพ 
 
11. การออกแบบภาพประกอบหนังสือเปนลายเสนเรื่องทศชาติ 
 
 เมื่อปพ.ศ.2467  ทรงเร่ิมเขียนภาพลายเสนทศชาติชาดกเร่ืองที่  1  “ใบเบิกเสียงสอน” 
(เตมียชาดก)  ภาพลายเสนทศชาติในเบ้ืองตนทรงวาดทีละภาพ  และพิมพออกประทานและมอบ
ถวายผูมารดน้ําพระองค  ตอมาทรงทราบวาพระสังฆราชเจา  พระเจาวรวงศเธอ  กรมหลวงชินวร
สิริวัฒนทรงแปลเร่ืองทศชาติปละเร่ือง  เพือประทานแจกเปนของชํารวยที่ระลึก  และใหเปนเร่ืองที่
ทําเอง  จึงตกลงแปลทศชาติพิมพปละเร่ืองประทานแจกเนื่องในวันประสูติของพระองค  ต้ังแตป
พ.ศ.2470  ฉะนั้นต้ังแตปพ.ศ.2471  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศจึงทรงประทาน
มอบภาพเขียนลายเสนภาพทศชาติถวาย ประกอบการแปลทศชาติปละเร่ืองของสมเด็จ
พระสังฆราชเจา  เมื่อทรงเขียนภาพได  8  ภาพ  สมเด็จพระสังฆราชส้ินพระชนม  ประกอบกับ
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สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงมีพระสุขภาพไมปกติเนื่องแตทรงพระชรา  จึงมี
ภาพลายเสนทศชาติที่สมบูรณเพียง  8  ภาพเทานั้น  ดังคําแถลงเร่ืองของพระจุลคณิศร (วาสนา   
นิลประภา)  วัดราชบพิตร  ในวันที่  1  มกราคม  2481  ผูรับผิดชอบในการพิมพหนังสือ  “ทศชาติ
ฉบับชินวร”  ซึ่งจัดพิมพในงานพระเมรุตามพระราชประสงคความตอนหนึ่งวา  “ภาพชาดกสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศไดเคยทรงพิมพประทานต้ังแตมหาชนก
ชาดกที่  2  ถึงนารทชาดกที่  8  ในการพิมพงานวันประสูติมาแลว  เหลืออีก  2  ชาดกยังมิไดทรง
ภาพ  ในการพิมพงานพระเมรุนี้  ไดไปเฝาขอประทานเพื่อใหมีภาพประจําครบทั้ง  10  พระชาติ  
ไดทรงพระกรุณาประทานอนุญาต  8  ภาพ  ที่ไดทรงไวแลว  และทรงรับจะวาดใหมประทานอีก  2  
ภาพ  แตพระสุขภาพไมปกติ  เนื่องแตทรงพระชรามิสามารถทรงภาพไดตามพระประสงค  จึงเปน
ที่นาเสียดายย่ิง  อนึ่งภาพชาดกท้ัง  8  ภาพท่ีทรงไวกอนแลวนั้นแมพิมพเดิมสูญหาย  ตองจําลอง
แมพิมพใหมทําใหความสวยงามดอยลงกวาของเดิมไป  หวังวาคงไดรับอภัยจากทานผูคุนกบัฝพระ
หัตถ...”26  ในปพ.ศ.  2483  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงรางภาพลายเสนภาพ
ทศชาติที่  9  วิธูรบัณฑิตชาดก  แตอาจเปนเพราะทรงชราภาพมากแลว  เพราะมีพระชนมถึง  77  
พรรษาจึงทําไวเพียงเสนรางเทานั้น 
 เร่ืองทศชาติที่พระสังฆราชเจา  พระวรวงศเธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒนทรงพระนิพนธ  
หรือที่เรียกวา  “ทศชาติฉบับชินวร”  แสดงพระโพธิ์สัตวทั้ง  10  ชาติที่พระโพธิสัตวทุกพระองคที่
เยี่มในการบําเพ็ญบารมีหนึ่ง  ซึ่งบารมีอันนี้พระโพธ์ิสัตวชื่อนี้ไดบําเพ็ญเปนที่ยอดเยี่ยมกวา  9  
บารมี  แตที่จริงพระโพธิ์สัตวบําเพ็ญบารมี  10  บริบูรณตลอดชาติหนึ่ง27  พระโพธ์ิสัตวทั้ง  10  
องคมีดังนี้ 
  นามพระโพธิ์สัตว   ชื่อบารมีที่เยี่ยม 
 เต เตมีย    เน เนกขัมบารมี 
 ช ชนก    วี วีริยบารมี 
 สุ สุวรรณสาม   เม เมตตาบารมี 
                                                 
 26 ตอมาคือ  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ)สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ
นายก 
 27 พระเจาวรวงศเธอ  กรมหลวงชินวรสิริวัฒน,สมเด็จพระสังฆราชเจา.มหานิบาตชาดกทศชาติ
ฉบับชินวร 1.กองบัญชาการทหารสูงสุดเหลาทัพและกรมตํารวจโดยเสด็จพระราชกุศลในงานออกพระเมรุพระ
ศพ  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ณ  เมรุวัด
เทพศิรินทราวาส  18  มีนาคม  2532  หางหุนสวนจํากัด  โรงพิมพชวนพิมพ  กรุงเทพฯ 2532  สวนแถลงเร่ือง
หนา (12)-(13) 
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 เน เนมีราช    อ อธิษฐานบารมี 
 ม มโหสถ    ปญ ปญญาบารมี 
 ภู ภูริทัต    สี สีลบารมี 
 จ จันทกุมาร   ขัน ขันติบารมี 
 นา นารทะ    อุ อุเบกขาบารมี 
 วิ วิธุระ    สัจ สัจจบารมี 
 เว เวสสันดร   ทาน ทานบารมี 
 
 ภาพลายเสนทศชาติที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเขียนภาพ
ตามลําดับเรืองและลําดับปมีดังนี้ 
 พุทธศักราช  พระชนมาย ุ   ชื่องาน 
 2467   61  พรรษา  เตมียชาดก (ใบเบิกเสียงสอน) 
 2468   62  พรรษา  ชนกชาดก (เพียรกลา) 
 2469   63  พรรษา  สุวรรณสาม (เมตตา) 
 2470   64  พรรษา  เนมีราชชาดก (แรงอธิษฐาน) 
 2471   65  พรรษา  มโหสถชาดก (ปญญาเลิศ) 
 2472   66  พรรษา  ภูริทัตชาดก (คงแกศีล) 
 2473   67  พรรษา  จันทกุมารชาดก 
 2474   68  พรรษา  นารถชาดก 
 2483   77  พรรษา  วิธุรบัณฑิตชาดก 
 
 11.1 เตมียชาดก (ใบเบิกเสียงสอน) 
  พ.ศ.2467  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนภาพเตมีย
ชาดกพระโพธ์ิสัตวพระผูทรงเนกขัมบารมี  โดยจับภาพตอนพระเตมียหลังจากทําเปนใบ  เปน
หนวก  เปนงอยเปล้ียทําอินทรียอนวิกลวิกาลอยูหลายป  เบิกเสียงเปนคร้ังแรกสอนนายสุนันท
สารถี  เมื่อกําลังขุดหลุมฝงพระองค  คาถาที่พระเตมียโพธิ์สัตวใชสอนมีชือวา  “มิตรบูชา”  โดยทรง
ตรัสสอนสุนันทสารถีวา   
  “คนไมประทุษรายมิตร  ยอมสักการทาน   ทานยอมสักการตอบ 
  เคารพทานทานยอมเคารพตอบ มีผูนําคุณแลเกียรติไปพรรณาฯ 
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  คนไมประทุษรายมิตร  บูชาทานยอมไดบูชาตอบ 
  ไหวทานยอมไดไหวตอบ  และไดอิสริยยศ  เกียรติยศฯ”28 
  นั่นเปนลายพระหัตถ  สวนคําแปลพระคาถามิตรบูชาเปนภาษาไทยที่สมเด็จฯ  
ทรงเขียนเพื่อพรรณาเสริมภาพประกอบใบเบิกเสียงสอนของพระองค 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนแสดงภาพใบเบิกเสียง
สอนดวยภาพคน  2  คน  กําลังเจรจากันอยู  ณ  ชายปา  เปนภาพพระเตมีโพธิ์สัตวยืนสอนสุนันท
สารถีที่กําลังขุดหลุมฝงพระองค  ดวยคาถามิตรบูชา  องคพระเตมียประทับยืนอยูริมปากหลุม
ส่ีเหล่ียมยกพระหัตถเบ้ืองขวาข้ึนเสมอพระอุระ  ชูพระดรรชนีชี้ข้ึนขางบน  นอกนั้นทุกนิ้วพระหัตถ
งอเขาหาพระหัตถ  พระกรซายทิ้งขางพระวรกายแบพระหัตถซายออกขางพระวรกาย  ชวงลางของ
องคพระเตมียโพธิ์สัตวประทับยืนนิ่งสงบสงางาม  นุงพระภูษาลายดอกลอยกระจายเตม็ผืน  มขีอบ
ที่ชายผาพระภูษา  และความยาวพระภูษาคลุมกรอมขอพระบาท  มีผาหอยหนาทิ้งโคงเหน็บผาที่
บ้ันพระองคสองขางทิ้งชายหอยแนบพระโสภีมวนขมวด  ทรงเครื่องประดับสรอยพระศอ  สรอย
สังวาลย  มงกุฏ  รัดกร  พาหุรัด  รัดพระองค  พระปนเหนง  เต็มเคร่ืองสงาศักด์ิสิทธิ์  ดุจเทวรู
ปตามคติจารีต  ทรงทอดสายพระเนตรลงตํ่า  แยมพระดอษฐเปลงวาจาตรัสสอนนายสุนันทสารถี  
ที่ยืนอยูในหลุมคร่ึงตัวมือขวาจับดามจอบ  แขนและมือซายยกงอข้ึนเล็กนอย  ขาทั้งสองขางและ
คมจอบถูกหลุมบัง  สุนันทสารถีเอ้ียวตัวและแหงนหนาข้ึนมองพรอมฟงพระโพธิ์สัตวดวยความ
ต้ังใจ  ระคนประหลาดใจ  คร้ังแรกไมทราบวาเปนมนุษย  คนธรรพ  หรือเทวดา  เพราะไมเช่ือวา
เปนองคพระโอรสที่เคยเปนใบ  เปนหนวก  เปนงอยเปล้ียจะทรงสามารถเบิกเสียงสอนตน  จนเพง
ดูก็จําพระองคได  เบ้ืองหลังเปนตนไมปาพรรณพฤกษา  มีตรา  น.ในดวงใจ  ซึ่งเปนตราสัญลักษณ
ประจําพระองคสมเด็จฯ  ประดับอยูกลางลําตนของตนไมซายมือ 
  การสรางรูปทรงดวยเสนสามารถสรางอารมณไดทั้งคนพูดและคนฟง  ทุกเสนมี
ความเคล่ือนไหวดุจมีชีวิต  สงางาม  ศูนยกลางภาพอยูที่การตรัสสอนของพระโพธิ์สัตวอยาง
เดนชัด  เกิดจากพระปรีชาอันเปนเลิศของสมเด็จฯ  ในการจัดวางองคประกอบที่สรางกลุมภาพ
ภายในโครงสรางองคประกอบแนวต้ัง  ทั้งองคพระโพธ์ิสัตว  สารถี  ไปจนถึงลําตนไมขนาดใหญ  3  
ตน  ทางเบ้ืองหลังที่โอบลอม  ชวยเนนจุดสรฝจกลางภาพนั้นยิ่งข้ึน 
 

                                                 
 28 ลายพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ประกอบลายเสนเตมียชาดก(ใบเบิก
เสียงสอน).เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ.ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท.พระราช
วิทยานิพนธ.กรุงเทพฯ โรงพิมพมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2532,ไมมีเลขหนา 
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 11.2 ชนกชาดก (เพียรกลา) 
  พ.ศ.2468  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนภาพชนก
ชาดก (เพียรกลา)  พระโพธ์ิสัตวผูทรงเปยมลนดวยพระวิริยะบารมีอันเปนเลิศ  โดยจับภาพตอน
พระชนกโพธ์ิสัตววายน้ํากลางมหาสมุทรดวยพระวิริยะอันมากลน  แมมองไมเห็นฝงแผนดินรอบ
พระวรกายทุกทิศ  หนาหลังซายขวาเต็มไปดวยน้ํา  และยังตรัสตอบโตกับนางมณีเมขลาที่เหาะอยู
ในอากาศเหนือเศียรพระองค  วาทะที่พระโพธ์ิสัตวตรัสโตตอบนางมณีเมขลานั้น  แสดงถึงความ
เพียรอันยิ่งใหญของพระชนกโพธ์ิสัตว  สมเด็จฯ  ทรงยกมาประกอบลายเสนตามลายพระหัตถของ
สมเด็จฯ  สวนคําแปลภาษาไทยที่เขียนถึงวาทะนั้นวา 
  “เมขลา - นี่ใครเมื่อไมแลเหนฝง   ยังอุตสาหวายอยูทามกลางมหาสมุทร  ทาน

รูสึกอํานาจประโยชนอไรฤา  จึงพยายามเปนหนักหนาอยางนี้ฯ 
   ชนก - ขาแตเทพยดา  ก็พิจารณาเหนอํานาจแหงความพยายามวาเปนวัตต 

(ที่ควรประพฤติ)  ของโลก  เหตุนั้นถึงไมแลเหนฝงก็ควรอุตสาหวาย
ไปในทามกลางมหาสมุทร 

  เมขลา - ทานยอมไมเหนฝงในมหาสมุทรอันลึกไมมีใครประมาณได  ความ
พยายามอยางลูกผูชายของทานเหลวเปลา  ทานไมถึงแนจักตองตาย 

   ชนก - ผูใดกําลังกรพทํากิจของลูกผูชาย  ยอมไมเดือดรอนในภายหลัง  ผู
นั้นยอมไมเปนลูกหนี้ของญาติ  สมมติเทพและบิดามารดา”29 

  สมเด็จฯ  ทรงแสดงภาพเพียยรกลา  ชนกชาดกดวยภาพคนและเทพธิดากําลัง
สนทนาโตตอบกันกลางมหาสมุทรที่มีแตน้ํากับฟาคล่ืนกับเมฆ  องคพระชนกโพธิ์สัตวทรงแหวก
วายอยูกลางมหาสมุทรที่ไมเห็นฝงดานใดเลย  มีแตคล่ืนกับน้ําเปนระลอกทั้งใกลและไกลพระองค
ออกไป   จนถึงเสนสุดขอบฟา  และเมฆกอนใหญเทานั้น  ทรงใชทั้งพระหัตถขวาแหวกใตน้ําไปขาง
พระวรกาย  พระกรซายยกเสมอพระอังสาปมน้ํายื่นไปขางหนางอพระหัตถโผลพนน้ํา  และใตน้ํา
พระโพธิ์สัตวทรงใชพระชงฆ  และพระบาทถีบแหวกวายน้ําอยางไมเหนื่อยยาก  แหงนพระพักตร
ข้ึนสูเบ้ืองบนทอดพระเนตรข้ึนสูทองฟาที่มีนางมณีเมขลาเหาะอยูเหนือพระโพธิ์สัตว  นางมณ
เมขลาทรงงอพระพาหาและพระบาทท้ังซายและขวา  เอียงโนมพระวรกายไปเบ้ืองหนาซายมือ  ยก
พระหัตถขวาเสมอพระอุระจีบนิ้วงออังคุดและดัชนี  พระกรซายทิ้งงอขางพระวรกาย  พระหัตถซาย

                                                 
 29 ลายพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ประกอบลายเสนชนกชาดก(เพียร
กลา).เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ.ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท.พระราช

วิทยานิพนธ.กรุงเทพฯ โรงพิมพมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2532,ไมมีเลขหนา 
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ถือดวงมณีเยื้องพระหัตถซายงอเขาหาพระโสภีซายมือ  กมพระองคและพระพักตรตรัสตอบโต
สนทนาธรรม  กับพระโพธิ์สัตว  มีเกลียวคลื่นเปนระลอกใหญอยูทางมุมภาพดานลางซายมือ  และ
แลเห็นเกลียวระลอกคล่ืนอยูเกือบกลางภาพดานขวามือไกลๆ  มีตรา  น.ในดวงใจที่เปนตราประจํา
พระองคสมเด็จฯ  อยูในเกลียวคล่ืนมุมลางซายของภาพ  การสรางรูปทรงของเสนไดอารมณการ
วายน้ําดวยความเพียรเปนเลิศของพระโพธ์ิสัตวที่ทําไปพรอมกับการตรัสโตตอบ  กับนางมณี
เมขลาท่ีลอยอยูดานบน  ม.ร.ว.จักรรถ    จิตรพงศ  เคยเลาเมื่อคร้ังมาบรรยายวันนริศฯ ปพ.ศ.
245830  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21  เมษายน  2548  ที่หอศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถึงตอนที่
สมเด็จฯ  ทรงรางภาพเพียรกลา  เพื่อใหไดภาพพระโพธ์ิสัตววายน้ําดวยความเพียรพยายามอยาง
แทจริง  ทรงใหพระโอรสคือ  หมอมเจา ยาใจ    จิตรพงศ  ลงไปวายน้ําจริงๆ  ตอหนาพระพักตร  
เพื่อทรงศึกษากิริยาทาทาง  อารมณ  ความสมเหตุสมผล  เพื่อเสก็ต  ราง  และเขียนภาพคนวาย
น้ําที่ไดชีวิตไดถึงซึ่งอารมณ  ฉะนั้นภาพชนกโพธ์ิสัตวในภาพลายเสนทศชาติที่เห็นคือ  ภาพหมอม
เจายาใจ   จิตรพงศ  ทรงเปนตนแบบนั่นเอง 
 11.3 สุวรรณสามชาดก (เมตตา) 
  พ.ศ.2469  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนภาพสุวรรณ
สามชาดก  ตอนพระธิ์สัตวสุวรรณสามถูกศรพญากบิลยักษ  พระเจากรุงกาสี  และแมพระองคทรง
ตองศรบาดเจ็บก็ยังทรงประคองหมอน้ําวางลง  กําหนดศรีษะโดยทิศาภาคที่บิดรมารดาอยูแลวลม
ลงบรรทมราบกับพื้นดิน  เลือดทวมพระวรกายดวยคมศร  ต้ังพระสติตรัสตอบโตกับพระราชา  จน
พญากบิลยักษราชาเกิดความละอายพระทัยในอานุภาพแหงเมตตาจิต  จากพระอาการและพระ
วาจาของพระสุวรรณสาม  วาทะของพระสุวรรณสามโพธ์ิสัตวตรัสตอบโตกับกบิลยักษ  พระเจา
กรุงกาสีที่แสดงเมตตาธรรมอันยิ่งใหญ  สมเด็จฯ  ทรงยกมาประกอบภาพลายเสนลายพระหัตถ
ของสมเด็จฯ  ที่เขียนถึงวาทะนั้นวา 
  สาม - เสือที่ถูกฆาก็เพราะหนัง ชางที่ถูกฆาก็เพราะงา 
    สวนตัวขาที่ทานมาสําคัญวาควรฆา   เพราะเหตุดังฤา ฯ 
  กบิล - แนเจาสาม   เนื้อยืนอยูใกลมาถึงที่ยิงดวยศร 
    แตพอเห็นเจาก็วิ่งหนีไปเสีย   เพราะเหตุนั้นขาจึงโกรธเจา ฯ 
  สาม - ขายังนึกถึงตัวขาวา   ต้ังแตเล็กจนคุมใหญมา 

                                                 
 30 การเสวนาวิชาการวันนริศ  เร่ือง “ศิลปวัฒนธรรมวันนี้ (เม่ือไมมีสมเด็จฯครู) โดยม.ร.ว.จักรรถ    
จิตรพงศ  และร.ศ.สุรศักด์ิ   เจริญวงศ โดยมีอ.ชาตรี    ประกิตนนทการ เปนผูดําเนินการเสวนา  ณ  ทองพระโรง
วังทาพระ  หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร  วันพฤหัสบดีที่  21 เมษายน  2548   
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    ฝูงเนื้อกับสัตวรายในปา   หาสดุงกลัวขาไม 
    (ดวยอานุภาพแหงจิตตเมตตา) 
  กบิล - แนเจาสาม   เนื้อเหนเจาแลวหนีไปก็หามิได 
    ขาจะพูดมุสาตอเจาไปใยเลา  ที่จริงขาถูกความโกรธและความโลภ

ครอบงําแลว จึงปลอยศรไปใหถูกเจา ฯ31 
  สมเด็จฯ  ทรงแสดงภาพเมตตาสุวรรณสามชาดก  ดวยภาพชายสองคนท่ีแสดง
สภาวะของความตางกัน  ตรงขามกันอยางส้ินเชิง  คนหนึ่งเปนกษัตริยคนหนึ่งเปนนกับวช  คนหนึง่
เต็มไปดวยอารมณโลภ  และโกรธมีแตโทสะจริต  เรารอนนิยมชมชอบความรุนแรงและมีศาสตรา
วุธทั้งกําไวในพระหัตถ  และคาดหอยไวกับพระโสภี  อีกคนหน่ึงมีแตจิตตที่มีแตเมตตา  มีเพียง
หมอน้ําที่ตักน้ําอันใสสะอาด  เพื่อเล้ียงบิดรมารดาที่ตาบอด  โดยมีใบบัวเปนฝาปดหมอน้ําเทานั้น  
คนหนึ่งพระหัตถกําคันศรที่เพิ่งปลอยลูกศรเพื่อฆาคน  ยืนพักอาวุธต้ังมั่นกมพักตรทอดพระเนตรดู
ผลงานของตน  อีกคนลมลงบรรทมราบบาดเจ็บส้ินพละกําลังเร่ียวแรง  พระโลหิตไหลอาบนองพื้น  
พระหัตถยกวางเหนือพระอุระ  พระกรและพระหัตถขวาทิ้งเฉียงไปขางพระวรกาย  ชันพระชานุซาย
งอต้ังข้ึนอันเปนเคร่ืองแสดงวา  ยังดํารงพระชนมชีพอยู  มีพระอัสสาสะ  พระปสสาสะ  และพอ
ตรัสเจรจาใดๆ  ได  มีหมอดินเผาฝาใบบัวและลูกศรปกที่พื้นดิน  ดานขางพระวรกายซายมือใกล
พระอุรุขวา  องคกษัตริยกบิลยักษพระเจากรุงกาสียืนพักพระบาทซายโดยงอพระชานุ  ทิ้วพระชงฆ
ซายไปดานหลัง  ยกสนพระบาทข้ึนจากพื้นใชปลายนิ้วพระบาทแตะยันพื้นเบ้ืองหลัง  ทิ้งน้ําหนัก
พระองคอยูที่พระชงฆ  และพระบาทขวา  พระกรซายทิ้งขางพระวรกายงอพระหัตถจับดามพระ
แสงศร  ต้ังคันพระแสงศรกับพื้นทิ้งพระกรและพระหัตถลงขางพระวรกาย  ทรงกมพระพักตรตรัส
โตตอบกับพระสุวรรณสามดวยความสํานึกผิด  พายแพตอจิตที่เต็มเปยมดวยความเมตตาแหงพระ
โพธิ์สัตว  ดานหลังเปนแมน้ําที่ไหลมุมเฉียง  ดานหลังระยะไกลมีฝูงเนื้อ  3  ตัวกําลังหันหลังวิ่งหนี
ขามแมน้ําเขาปาที่อยูไกลสุดออกไป 
  การใชเสนแกนองคประกอบเปนแกนเด่ียวเฉียงที่พุงมาจากมุมลางซายมือ  พุง
ข้ึนไปสูดานขางขวามือสูงประมาณคร่ึงหนึ่งของเสนทางขวามือ  ทําใหภาพองคประกอบพุงลึก
เฉียงลึกเขาไปดานใน  รูปองคสุวรรณสามโพธิ์สัตวนอนหันพระเศียรใกลมุมลางซายมือ  สวน

                                                 
 31ลายพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ประกอบลายเสนสุวรรณสามขาดก 
(เมตตา).เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ.ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท.พระราช
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พระองคและพระบาทพุงลึกตามเสนแกนเขาไป  มีรูปพญากบิลยักษพระเจากรุงกาสีเปนระยะท่ี
สอง  ต้ังฉากขนานกับพื้น  ยืนอยูใกลพระอุรุซายของพระโพธิ์สัตวที่พระชานุซาย  งอพระชงฆราบ
พื้น  หยุดความลึกองคประกอบประธานเปนแนวต้ัง  มีกวางหรือฝูงเนื้อ  และปาเปนความลึกใน
องคประกอบเสริม  แนวแมน้ําพาดเฉียงและแนวพื้นดินปาไมระยะไกลเปนเสนแนวระดับสุด
สายตา  เปนความสัมพันธของเสนที่แสดงทัศนียวิทยาที่สมบูรณแบบงดงามที่สุด  ภาพพระโพธิ์
สัตวที่นอนเลียนแบบความเปนจริง  ใชรูปทรงกายวิภาคตามหลักอาคคานามีแบบตะวันตก  สาน
สัมพันธกับองคพระราชาท่ีวางลีลาทาทางรอยยับรอยยน  และรอยพร้ิวของเส้ือผาอาภรณแบบ
ตะวันตกผสมกับความมีอุดมคติแบบไทย  มีตรา  น.ในดวงใจ  ที่เปนตราประจําพระองคสมเด็จฯ  
วางอยูตรงมุมขวามือของภาพ 
 11.4 เนมีราช (แรงอธิษฐาน) 
  พ.ศ.2470  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนภาพเนมีราช
ชาดก  ตอนพระมาตุลีเทพบุตรขับเวชยันตรราชรถพาพระเนมีราชเสด็จไปโปรดเวตรณีนรก  ใน
ภาพสัตวนรก  หรือขุมนรก  รวมถึงการลงโทษทัณฑทารุณกรรมสัตวนรกดวยกรรมวิธีตางๆ  ภาพ
เพียงแสดงความสวางของแสงไฟจากนรก  และแสงเพลิงประหารจากศาสตราวุธ  ดาบ  มีด  โตมร  
หอก  และอาวุธอ่ืนๆ  ที่มีความคมอันลุกโพลงดวยเปลวเพลิงอันแรงจนเกิดความสวางไสวเปนแสง
จากเบ้ืองลางสาดข้ึนมากระทบพระเนมีราชโพธิ์สัตวมาตุลีเทพบุตร  มาและราชรถทรงในภาพ
แสดงภาพเนมีราชโพธ์ิสัตวกําลังตรัสเจรจาพูดคุยกับมาตุลีเทพบุตร  ถึงภาพเวตรณีนรก  ที่เห็นใน
เบ้ืองลางของราชรถ  น้ําหนักแสงเงาสรางความเปนเดนที่สุดใหรูปทรงทั้งสองที่พูดคุยกันมากข้ึน
และสามารถแสดงอารมณความรูสึกถึงพระเนมีราชโพธ์ิสัตว  กําลังดูนรกอันรอนแรงอยูตามที่
สมเด็จฯตองการได  บทเจรจาระหวางพระเนมีราชโพธ์ิสัตวกับพระมาตุลีเทพบุตรที่สมเด็จฯ  ทร 
ยกมาประกอบภาพลายเสนเนมีราชชาดก (แรงอธิษฐาน) วา 
  “พระเนมีราชตรัสถามพระมาตุลีเทวบุตร  ดูกอนมาตลิเทพสารถีขาขอถามทาน  
สัตวเหลานี้ทําบาปอะไรฤา  สัตวเหลานี้จึงตกนรกช่ือเวตรณี  ฯ 
  พระมาตลิทูลพระเนมีราช  ชนเหลาใดมีกรรมเปนบาปหนัก  มีกําลังมาก  ยอม
ขมเหงรบกวนคมมีกําลังนอย  ในโลกเมื่อกําลังมีชีวิตอยู  ชนเหลานั้นมีกรรมอันเปนลามก  ยอมรับ
ผล  อันบาปนั้นเอง  ชนเหลานั้นจึงตกนรกช่ือเวตรณี ฯ”32 

                                                 
 32 ลายพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ประกอบลายเสนเนมิชาดก (แรง
อธิษฐาน).เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ.ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท.พระราช
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  สมเด็จฯ  ทรงแสดงภาพแรงอธิษฐานของพระเนมีราชแตกตางไปจากภาพทศ
ชาติอ่ืนๆ  เนื่องจากสมเด็จฯ  ทรงใชน้ําหนักแสงและเงาเพื่อสรางบรรยากาศและอารมณความรูสึก  
แทนการใชเสนที่สรางรูปทรง  ส่ิงที่ยังแสดงภาพเหมือนกับภาพทศชาติอ่ืนๆ  ทั้ง  3  ภาพที่ผานมา
คือ  การเนนภาพดวยรูปทรง  2  รูปทรงกําลังเจรจาโตตอบกันเปนจุดเดนของภาพ  รูปทรงทั้งสอง
จะมีกิริยาทาทางสัมพันธกัน  ใหอารมณตามเนื้อหาสําคัญในทศชาตินั้นๆ  ในภาพแรงอธิษฐาน
ภาพพระเนมีราชโพธ์ิสัตวที่ประทับนั่งอยูในบุษบกราชรถทรงปราสาท  ยื่นพระกรขวาไปขางหนางอ
พระหัตถและงอนิ้วพระหัตถทั้ง  4  ชี้พระดรรชนีลงไปเบื้องลาง  พระหัตถซายทาวไปที่ขอบพื้น
บุษบกราชรถดานหนาบนผาทิพยปู  2  ชั้นทิ้งชายชั้นลางส่ีเหล่ียม  ชั้นบนสามเหล่ียมพระหัตถซาย
ที่ทาววางอยูหนาพระชงฆขวาที่วางราบกับพื้นบุษบกสอดใตพระอุรุซาย (ตนขา)  หอยพระชงฆ
และพระบาทซายเหยียบต่ังรองพระบาทเล็กๆ  หลังพระมาตุลีเทพบุตร  องคพระโพธ์ิสัตวเอียง
พระองคไปขางหนาลอตามองคบุษบกราชรถที่เอียงพุงเฉียงขวา  พระมาตุลีเทพบุตรประทับนั่งตํ่า
มาในสวนบังคับมา  ยก  2  พระกรขึ้นเสมอพระอุระงอพระหัตถและนิ้วพระหัตถประสานกัน  พระ
หัตถขวาทรงถือแสบังคับอาชา  พระหัตถซายทรงถือสายพระบังเหงียน  ผินพักตรเอ้ียวไปดานหลัง
แหงนพระพักตรทอดสายพระเนตรเหลือบข้ึนมองพระเนมีราช  ชวงลางของพระวรกายพระมาตุลี
ถูกสะโพกมาบังอยู  การที่สมเด็จฯ  แสดงราชรถเพียงองคบุษบกบางสวน  สวนของกุฎาคารเคร่ือง
ยอด  สวนของลอ  สวนของงอนธงราชรถ  สวนของคอหัว  และสวนขาหนาทั้ง  2  ของมาตกขอบ
เสนทั้ง  4  ดาน  ชวยเนนภาพแสงจากเบื้องลางที่สาดมากระทบพระเนมีราชโพธิ์สัตว  มาตุลี
เทพบุตร  สวนทองมา  สวนดานหนา  และเพดานบุษบกราชรถเปนจุดแดนมากข้ึน  น้ําหนักแสง
เงาที่ปรากฏในภาพสรางความรูสึกวา  ตนกําเนิดของแสงทางเบ้ืองลางของราชรถคงยิ่งใหญ
มหาศาลจนสามารถสาดแสงสวางจามากระทบทองมา  ใตทองกร  ใตพระหนุ  ใตพระขนง  ของ
พระเนมีราชโพธ์ิสัตวและพระมาตุลีเทพบุตร  รวมถึงแสงที่กระทบดานหนาของฐาน  หนาเสา  สวน
เพดานของบุษบกราชรถ  ทําใหสวนตรงขามเชนหลังมา  สวนบนของพระอังสา  พระเศียรและพระ
มงกุฏ  รวมถึงสวนบนของเครื่องยอดบุษบกเกิดเปนเงามืด  การช้ีนิ้วพระหัตถของพระเนมีราชโพธิ์
สัตว....ลางตลอดจนการพุงเฉียงลงของราชรถลวนสัมพันธสงเสริมกัน  ทําใหรูสึกวานรกเบ้ืองลางที่
พระโพธิ์สัตวเสด็จลงมาโปรด  คงเต็มไปดวยไฟนรกอันรอนแรงลุกโพลงสองสวางตลอดเวลา  คง
เต็มไปดวยไฟนรกท่ีรอนแรงเหลือคณานับทั้งไฟจากพื้นเหล็กนรก  จากศาสตราวุธ  และเพลิงที่
ทรมานบนรางสัตวนรก  ทั้งลุกโพลงทั่วจนสาดแสงข้ึนมาถึงราชรถและองคพระโพธิ์สัตวถึงเพียงนี้  
มีตรา  น.ในดวงใจ  ซึ่งเปนตราประจําพระองคสมเด็จฯ  ซอนอยูหนาขอเทาดานขวาของมา 
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 11.5 มโหสถชาดก (ปญญาเลิศ) 
  พ.ศ. 2471  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนภาพ
พระมโหสถชาดก  ตอนมโหสถโพธ์ิสัตวใชปญญานุภาพของพระองคเพื่อใหพญาจุลนีพรหมทัต
จอมกษัตริยแหงอุตตรปญจาลราษฎร  ไดเห็นดวยกําลังปญญาของพระองคในอุโมงค  ใกลปาก
ประตูอุโมงค  บทเจรจาระหวางพระเจาจุลนีพรหมทัตและพระมโหสถโพธ์ิสัตวที่ลายพระหัตถ
สมเด็จฯ  ทรงยกมาประกอบภาพที่วา 
  “มโหสถชาดก  ปางประตูอุโมงค 
  พญาจุลนีพรหมทัต  จอมกษัตริยอุตตรปญจาลราษฎร  เสด็จยุรยาตรไปเบ้ือง
หนาชมมหาอุมงครจิต  พระมโหสถบัณฑิตไปเบื้องหลัง  สพร่ังพรอมดวยเสนา  พระราชาเสด็จออก
พนอุมงคทวาร  มโหสถ ธ ก็ปดประตูเหยียบดาลมิใหคนอ่ืนตามออกไป  ประตูยนตหมดทั้งนอย
ใหญก็ล่ันปด  ในอุมงคนั้นมืดมิดราวกับโลกันตนรก  มหาชนตางตะหนกอกส่ันรัวกลัวตาย  ก็มีอยู
ภาคภายในอุมงคนั้นแล ฯ  พระมโหสถมหาสัตว  เอ้ือมพระหัตถลงควักเอาพระขรรค  อันหมาย
หลบซอนไว  แลวสําแดงเดชเหาะข้ึนไปในอากาศ  คร้ันพระบาทกับหยั่งลงถึงพื้นยืนถนัด  ก็ฉวย
เอาขอพระหัตถพระราชา  เงื้อศัสตราประหนึ่งจะประหาร  เปนอาการคุกคาม  พลันตรัสถามวา
ดังนี้ 
  ...สมบัติทั่วทั้งชมพูทวีปเปนของใคร  พระเจาขา 
  ...เปนของเจา  เจาจงใหอภัยแกขาเถิด 
  ...อยาตกพระหฤทัยเลย  พระเจาขา  ขาพระองคจับศาสตรา  จะหมายฆา
พระองคนั้นหามิไดจับดวยจงใจจะแสดงปญญานุภาพแหงขาพระองค  แลวสงพระขรรคถวายใน
พระหัตถพระราชา 
  ...แนบัณฑิต  ทานสมบูรณดวยกําลังปญญาเพียงนี้ไซร  ทําไมไมชิงเอาราช
สมบัติเลา 
  ...ขาแตพระมหาราชเจา  ถาขาพระองคอยากไดก็ตองฆาพระราชาในชมพูทวีป
หมด  การฆาคนอ่ืนแลวชิงเอายศ  บัณฑิตทั้งหลายไมสรรเสริญ ฯ”33 
 
 

                                                 
 33 ลายพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ประกอบลายเสนมโหสถชาดก 
(ปญญาเลิศ)  เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ.ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท.พระราช
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 11.6 ภูริทัตชาดก (คงแกศีล) 
  พ.ศ.2472  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนภาพภูริทัต
ชาดก  ปางจําศีลที่แสดงความคงแกศีล  สํารวมจิตใจไมฉุนฉียวโกรธข้ึงแกนายเนสาท  ผูที่พระองค
เคยชวยเหลือใหทรัพยสินเงินทอง  กับเนรคุณพาพราหมณอาสัมพรายณที่เปนหมองูมาจับพะองค  
ลายพระหัตถของสมเด็จฯ  ที่ประกอบภาพลายเสนภูริทัตชาดก (คงแกศีล)  มีวา 
  “ภูริทัตชาดก  ปางจําศีล 
  ...องคพระมหาสัตว  คือพระภูริทัตนาคราช  ลืมพรระเนตรเหนนายเนสาทเสือก
สนมา  ก็ทรงจิจนตนาในพระหทัย  วา  อุโบสถแหงเราไซรจะถึงซึ่งอันตราย  อันพนายเนสาท  ผูนี้
อาตมาเคยพา  เบิกคงคาไปภพหนาค  แบงสมบัติมากใหครอบครอง  ใหแกวของประเสริฐศรี  ควร
จะยินดีไมอยากรับ  บัดนี้กลับกอกรรม  นําหมองูจูมา  ผิแลอาตมโกรตมันผูประทุษมิตรเลา  ศีล
แหงเราก็จะขาดหมด  อันอุโบสถพรอมดวยองคส่ีประการ  ซึ่งอาตมอธิษฐานแตประถมนั้น  จงต้ัง
มั่นตามเดิมอยารูสลาย  หากอาลัมพายนจะตัดจะตมจะแกง  จะทิ่มแทงประหารดวยเหล็กก็ตามที  
เราน้ีจะมิโกรธมิข้ึง  นึกหรือหนึ่งหากกู  ดูหมองูนี้ดวยฉุนเฉียว  บัดเด๋ียวก็เปนจุณไป  แตชางเถอะ
จะอดใจไมโกรธมัน  พลันหลับเนตรสํารวมใจ  กระทําใหเปนไปในเบ้ืองหนา  ดวยอธิษฐานบารมี
มิไดหวั่นไหว  ซุกพระเศียรเขาไปในหวางขนดเนงนอแล”34 
  สมเด็จฯ  ทรงแสดงภาพคงแกศีลของพระภูริทัตนาคราชโพธ์ิสัตว  ที่ขดตัวอยูบน
ยอดจอมปลวกมุมขวาลางของภาพโดยซอนขนดลําตัว  2  ชั้น  ออมหางพันจอมปลวกทิ้งปลาย
มวนขมวดตามแงงหิน  หอยปลายหางลงดานลางเปนชั้นที่  3  มวนหางตามแงงของจอมปลวกลง
มามวนขมวดอยูกลางจอมปลวกนั้น  เศียรพญานาคภูริทัตโพธ์ิสัตวซุกเขาไปหวางขนดลําตัวชั้นบน  
พาดลําตัวแหงนพระพักตรทอดพระเนตรไปที่พรานเนสาท  และหมองูพรากมณอาลัมพรายนที่ยืน
อยูหลังพุมไมซายมือ  ในภาพเปนภาพชาย  2  คน  คนหนึ่งเปนพรานหนวดเครายาวสะพายคันศร
และกระบอกใสลูกศร  ผูกผาผูกคอ  โพกผา  ที่ชื่อนายเนสาท  กับอีกคนหนึ่งเปนพราหมณเกลา
มวยใสตุมหูกลม  พาดผาที่ไหลขวา  หอยประคําถือพัดวิชนีใบตาลดวยมือขวาต้ังพัดวิชนีขนาน
ลําตัว  งอแขนซายยกข้ึนแบมือไปเบ้ืองหนา  ชื่อพราหมณอาลัมพรายนเปนหมองู  ที่นายเนสาทพา
มาเพือจับพระภูริทัตนาคราชโพธิ์สัตว  นายพรานยืนอยูเบ้ืองหลังเกาะไหลซายพราหมณ  และช้ี

                                                 
 34 ลายพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ประกอบลายเสนภูริทัตชาดก (คงแก
ศีล).เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ.ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท.พระราช
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นิ้วช้ีขวาไปที่พระภูริทัตนาคราชโพธ์ิสัตว  ขณะที่พราหมณอาลัมพรายนยืนซอนตัวอยูเบ้ืองหนา  
เอนกมสวนลําตัวและใบหนามองตามมือพรานเนสาทที่ชี้  ดวยใบหนา  ดวงตา  เลิกค้ิว  หอปาก  
ดวยอารมณต่ืนเตน  ประหลาดใจ  ระคนดีใจที่เห็นพญานาคราชสงบเช่ืองบนจอมปลวก  มรพุมไม
และตนไมโปรงๆ  บังบางสวนของชวงลางของชายทั้ง  2  ทําใหเกิดมิติ  ระยะมากข้ึนและลดความ
เปนเดนของชายทั้ง  2  ใหนอยกวาพญานาคและจอมปลวกที่มีขนาดเล็กกวา  ดานบนเหนือจอม
ปลวกพญานาคราช  ตลอดจนเหนือพรานและพราหมณ  มีกิ่งไมกิ่งใหญแผกิ่งกานใบคลุมเหนือ
องคประกอบทั้งหมด  ดานหลังเปนพุมไมและลําตนของตนไมใหญ  2  ตน  อยูระยะไกลสุด  การ
ใสตนไมและพุมไมเปนฉากหลังชวยทําใหพรานและพราหมณถูกตนไมบังทั้งหนาและหลังแฝงตัว
อยูทามกลางแมกไมลดความสําคัญเปนองคประกอบรองในภาพ  จอมปลวกและพญานาคราชมี
ขนาดเล็กแตมีพื้นที่วางโดยรอบไมมีใบไมและพุมไมบัง  จึงกลายเปนองคประกอบที่เดนเปน
ประธานในภาพ  และเปนจุดเนนที่แสดงถึงพระภูริทัตนาคราชโพธิ์สัตว  ปางจําศีล  ผูสํารวมจิตใจ  
มีสมาธิ  เต็มไปดวยศีลบารมีอันศักด์ิสิทธิ์  อดทน  อดกล้ันความฉุนเฉียวโกรธข้ึง  และไมใชฤทธิ์
แหงนาคราชทํารายชายทั้ง  2  อยางชัดเจน  และคงมีผูวิจารณพระภูริทัตนาคราชโพธิ์สัตววายอม
ไปมีขนาดเล็ก  แตพระเจาวรวงศเธอ  กรมหลวงชินวรสิริวัฒน  สมเด็จพระสังฆราชทรงเขียนแกไว
ในคํานําเร่ือง  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2413  อยางชัดเจนวา  พระภูริทัตนาคราชโพธ์ิสัตวของ
สมเด็จฯ  มีขนาดแหมาะสมดี  โดยทรงอธิบายเร่ืองนี้ไววา  “รูปภูริทัตนาคราชมีผูทักวายอมไป  
ขาพเจาขอรับรองวาไมยอม  รูปอาลัมพรายนพราหมณและรูปเนสาทพราหมณโตเทานัน้  รูปภูริทตั
นาคราชก็ยอมเทานั้นเปนพอดีฯ  ในทองเร่ืองไมมีกลาวถึงรูปภูริทัตวาโตยาวเทาไร  แตเมื่อเวลา
เมื่อนอนขนดจําศีลอยูบนจอมปลวก  และคงตลอดเวลาถูกอาลัมพรายนพราหมณจับเที่ยวเลนให
คนดูวานิรมิตรกายโตเทางอนไถก็ดี  เวลาอาลัมพรายนพราหมณจับตัวใหศรีษะหอยลงเขยาให
สํารอกอาหารออกก็ดี  จับฟาดลงกับพื้นก็ดี  จับยัดเขากระโปรงหรือของก็ดี  และนําไปโดยลําพัง
ตนก็ดี  เหลานี้ลวนแสดงใหเห็นเปนหลักวากายภูริทัตนาคราชยอมฯ”35  มีการวางตรา  น.ในดวงใจ  
ที่เปนตราสัญลักษณประจําพระองคสมเด็จฯ  อยูที่ลําตนของตนไมมุมขวาบนที่เปนระยะไกลที่สุด
ในภาพ 
 

                                                 
 35พระเจาวรวงศเธอ  กรมหลวงชินวรสิริวัฒน,สมเด็จพระสังฆราชเจา.มหานิบาตชาดกทศชาติ
ฉบับชินวร 2.กองบัญชาการทหารสูงสุดเหลาทัพและกรมตํารวจโดยเสด็จพระราชกุศลในงานออกพระเมรุพระ
ศพ  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนมหาเถระ)  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ณ  เมรุวัด
เทพศิรินทราวาส  18  มีนาคม  2532    กรุงเทพฯ โรงพิมพมหามงกุฏราชวิทยาลัย  2532  หนา 1 
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 11.7 จันทกุมาร 
  พ.ศ.2473  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนภาพจันท
กุมารชาดก  จับตอนพระอินทรทําลายพิธีที่พระเจาเอกราชา  เจาเมืองบุปผาวดี  กําลังบูชายญัพระ
จันทกุมารโพธ์ิสัตวผูเปนโอรสองคใหญตามที่กัณทหาลพราหมณผูเปนปุโรหิตยุยง  จากคําพรรณา
เร่ืองประกอบภาพลายเสนจันทกุมารของสมเด็จฯ  ในหนังสือทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท  ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ที่พรรณาภาพนี้วา 
  “มีเร่ืองราววาพระยาเอกราชา เจาเมืองบุปผาวดี  ทรงพระสุบินวาไดข้ึนสวรรค  
คร้ันต่ืนบรรทมมีพระราชหฤทัยใครจะไปจริงๆ  จึงตรัสปรึกษากับกัณฑหาลพราหมณ  เห็นไดชองที่
จะทําลายลางพระจันทกุมารโพธ์ิสัตว  ผูเปนพระโอรสองคใหญในพระยาเอกราชา  ดวยเปนผูที่กีด
ขวางมิใหไดพิพากษาความกินสินบน  จึ่งกราบทูลวามีทางที่จะเสด็จไปสูสวรรคไดดวยการฆาคน  
มีตนพระราชบุตรกับทั้งสัตวส่ิงละสี่  ประกอบการบูชายัญ  พระราชก็ตกลงปลงพระหฤทัยที่จะทํา
ตามตรัสส่ังใหจับพระราชบุตร  มีพระจันทกุมารเปนตนกับทั้งคนอ่ืนอีก  พันธนาการเพื่อฆาบูชา
ยัญ 
  ฝายกัณฑหาลพราหมณก็ตกแตงสถาน  เชิญเสด็จพระราชาพาบุคคลอันจะฆา
ไปสูที่บูชายัญ  ใหพระจันทกุมารกมพระศอในหลุมแลว  กัณฑหาลพราหมณถือถาดทองเพื่อรอง
โลหิตมือหนึ่ง  อีกมือหนึ่งถือดาบเพื่อที่จะตัดพระศอ 
  พระนางจันทาชายาพระจันทกุมารไมทนได  จึ่งประนมหัตถต้ังสัจจาธิษฐานขอ
แรงอมนุษยชวย  ทาวสักกเทวราชก็ฉวยฆอนเหล็กอันโพลง (คือวชิราวุธ)  เหาะลงมาคุกคาม
พระราชาวา  ถาไมปลอยคนทั้งนั้นจะสังหารดวยฆอนเหล็ก  พระราชามีความกลัวจึงส่ังปลดเคร่ือง
พันธนาการ  และในขณะเดียวกันนั้น  ฝูงชนอันมาประชุมอยูก็ทุมกัณฑหาลพราหมณดวยกอนดิน
ถึงแกความตาย 
  สมเด็จพระศาสดาเม่ือทรงประกาศความขอนั้น  ตรัสวา 
  สัตวทั้งหลายทําบาปกรรมไวอยางไร ยอมตกนรกหมด 
  สัตวทั้งหลายไมทําบาปกรรมเลย  ไปจากโลกนี้ยอมไดสุขคติฯ36 

                                                 
 36ลายพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ประกอบลายเสนจันทกุมารชาดก,
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ.ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท.พระราชวิทยานิพนธ.
กรุงเทพฯ โรงพิมพมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2532,ไมมีเลขหนา 
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  สมเด็จฯทรงแสดงภาพจันทกุมารชาดก  เปนภาพที่แปลกไปจากภาพทศชาติ  
ทศชาติทั้ง 6 ภาพที่ผานมาโดยเนนการพรรณนาเร่ืองการขมขูคุกคามทําลายพิธีบูชายัญของทาว
สักกะเทวราช  จึงตองใชรูปทรงคนในองคประกอบถึง 4 คนอันไดแก  เทวดา  กษัตริย  พระโอรส 
และพราหมณ  มากกวาบทเจรจาหรือสนทนาธรรมของทศชาติ 6 ชาติที่ผานมา  เทวดาในภาพคือ
ทาวสักกะเทวราชที่เหาะอยูดานบนของภาพ กําลังชี้พระยาเอกราชา  กษัตริยเมืองบุปผวดี  ดวย
พระดรรชนีของพระหัตถซาย และพระหัตถขวากําคอนเหล็ก  เงื้อข้ึนสุดแรงเหนือพระเศียรที่มีกรอบ
สินเทาทรงบัวตูมอันเปนสัญญาลักษณแสดงวาพระองคมาจากอีกมิติหนึ่งคือ ภพแหงสรวงสวรรค  
มีพลังสายฟาแผจากคอนเหล็กกระจายลงสูเบ้ืองลางเขาหาพระราชาและพราหมณ  ทั้งกษัตริยเอก
ราชาและพราหมณกัณทหาลตางหันไปมองทาวสักกะเทวราชดวยความตกพระราชหฤทัยและ
ตกใจ  พระยาเอกราชากษัตริย ประทับนั่งอยูเหนือโตะส่ีเหล่ียมฐานโปรงมุมลางขวานั่งดูการทําพิธี
บูชายัญอยูมีพรมรองรับโตะฐานโปรงนั้น   ดานหนามุมซายมือของโตะฐานโปรงซึ่งเปนพระแทนที่
ประทับมีพระสุพรรณราชและดานหลังพระองคสุดขอบภาพดานขวากางพระกรดบังแสงใหสมพระ
เกียรติแหงองคกษัตริย  เมื่องทรงไดยินเสียงกัมปนาทจากการแสดงฤทธ์ิคุกคามของทาวสักกะ
เทวราชทรงเอนพระวรกายไปทางเบ้ืองหลัง  พระหัตถทาวที่พื้นมุมโตะขวามือ  พระหัตถขวายกข้ึน
เสมอพระอุระ  งอพระชานุขวาวางพระบาทบนขอบโตะฐานโปรงดานหนา  หอยพระชงฆซาย
เหยียบพื้นตรงขอบพรม  แหงนพระพักตรทอดพระเนตรมองไปที่องคอมรินทรดวยความหวาดหวั่น
ตกพระหฤทัย  เบ้ืองหนากษัตริยพระยาเอกราชาก่ึงกลางองคประกอบของภาพ กัณฑหาลพ
ราหมณยืนอยูกลางภาพผูทําพิธีบูชายัญ   มือซายถือถาดทองกลมเพื่อไวรองพระโลหิตพระจันท
กุมาร  มือขจับดาบเพื่อใชตัดพระศอพระจันทกุมาร  เมื่อไดยินเสียงดังกัมปนาทจากเบื้องบนพรอม
กับพระราชาจึงผินพักตรแหงนขึ้นมองทาวสักกะเทวราชดวยความตกใจกลัวเชนกัน   มุมภาพลาง
ซายเปนพระจันทกุมารโพธิสัตวประทับนั่งขัดสมาธิอยูในหลุมเหล่ียม  เอนพระวรกายกมพระเศียร  
หลับพระเนตร  สองหัตถถูกมัดไขวไวดานหลังพระขนองเห็นแตพระพาหากําลังรอการบูชายัญดวย
ฝมือกัณฑหารพราหมณปุโรหิต  ดวยพระอาการอันสงบ สงา  แสดงขันติบารมี  สมเปนยุวกษัตริย 
ไมสนพระทัยเสียงดังกัมปนาทและเหตุการณที่เกิดข้ึนรอบองคเบ้ืองหลังพระจันทกุมาร  คือแทนต้ัง
เคร่ืองเซนบัดพลีเทวดาอัฐทิศ 3 ชั้น  พรอมเชิงเทียนคู และกระถางธูปบนแทนบูชาในพิธีกรรม 
  ภาพเทวดาฮึกเหิมแสดงฤทธี   ภาพกษัตริยและพราหมณตกใจกลัว และภาพ
พระโอรสจันทกุมารโพธิสัตว เต็มไปดวยขันติบารมีอดทน  อดกลั้น  ไมตกพระทัยในสิ่งรอบดาน 
ลวนเปนภาพที่ทรงแสดงแกนของอารมณ  และความจริงที่มีอยขูภายในของมนุษยตามหลักธรรม  
ยิ่งรูปทรงอ่ืนในภาพแสดงอาการและอารมณมากเพียงใด  ขันติบารมีในองคพระโพธิสัตวจันท
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กุมารก็ยิ่งเดนชัดข้ึนเทานั้น  นั่นเปนพระปรีชาสามารถยิ่งของสมเด็จ ฯ ทางดานการใชเสนรูปทรง
องคประกอบทางศิลปะ  มีตรา น.ในดวงใจ เปนตราประจําพระองค สมเด็จ ฯ เขียนไวทางมุมลาง
ขวามือสุดของภาพ 
 11.8 นารถชาดก 
  พ.ศ. 2474 สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนภาพนารถชาดก
จับตอนพระนารถโพธิสัตว  เสด็จจากพรหมโลกสูปราสาทในมิถิลานคร  ทรงทรมานพระยาอังคติ
ราชผูเห็นผิด   จากคําพรรณนาเร่ืองประกอบภาพลายเสน นารถชาดกของสมเด็จฯในหนังสือทศ
บารมีในพุทธศาสนาเถรวาท ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พรรณนาภาพ
นี้วา 
  “เมื่อพระพรหมนารถโพธิสัตว  เสด็จเหินลงสูจันทกปราสาทในมิถิลามหานคร 
ทรงทรมานพระยาอังคติราช  ผูเห็นผิดไปวาเทวดาไมมี บิดาก็ไมมี  โลกหนาก็ไมมี ต้ังตนดวย
คําถามคําตอบดังนี้ 
  พระราชา ขาแตพระนารถ ทานอยาปดขาขอถาม 
   โลกหนา เทพ พอตาม เขาวานั้นมีหรือนา ฯ 
  พระนารถ บิดา  สุธาสี โลกหนามีอยางเขาวา 
   คนหลงในกามา โลกหนานั้นยอมไมรู ฯ 
  พระราชา ทานเชื่อวามีไซร็ คนตายไปมีบานอยู 
   ขอทองหารอยกู โลกหนาขาเพิ่มพนใช ฯ 
  พระนารถ หากไดทรงศีลทาน ทองหารอยจักถวายได 
   ไหหยาบใครจักไป ในนรกทวงทองพัน 
   ใครครานทําลามก บัณฑิตยกยั้งกูกัน 
   เพราะคนชนิดนั้น ยอมใชทรัพยคืนไมได 
   ใครหมั่นทานศีลสรรพ ชนใหทรัพยดวยเต็มใจ 
   เพราะคนอยางนั้นไซ ใชทรัพยคืนเมื่อเสร็จงาน ฯ”37 
 
 

                                                 
 37ลายพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ประกอบลายเสนนารถชาดก.เทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ.ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท.พระราชวิทยานิพนธ.
กรุงเทพฯ โรงพิมพมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2532,ไมมีเลขหนา 
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  สมเด็จฯ  ทรงแสดงภาพนารถชาดกเปนลายเสนที่สมบูรณของภาพทศชาติรูป
สุดทาย  โดยการใชรูปทรงเพียง  2  รูปทรง  เหมือนภาพทศชาติอ่ืนๆ  แตเปนภาพท่ีดูนิง่สงบกวารูป
อ่ืน  เนื่องจากการวางรูปทงพรหมกับกษัตริย  2  รูปทรงมีเสนแกนโครงสรางหลักเปนทางต้ัง
คูขนานกัน  รูปทรงทั้ง  2   ตางยืนประจัญหนากัน  โดยพรหมนารถประทับยืนดานขวามือของภาพ  
หันขางพระองคดานซาย  พระหัตถซายทาวบนพระโสภีใกลบ้ันพระองคซาย  พระหัตถยกข้ึนเสมอ
พระอังสาจับไมคานดวยนิ้วพระหัตถทั้ง  4  กระดกงอพระกนิษฐาแบบทาจับในจิตรกรรมไทย
ประเพณี  ไมคานทองที่พระองคทรงจับ  หาบขันและคณโฑทองวางอยูพระอังสาขวา  มีกรอบ
สินเทาทรงดอกบัวลอมรอบพระเศียร  แสดงถึงความเปนพรหมที่มาจากภพอีกภพหนึ่งที่สูงสงกวา  
มีผาหนังเสือไขวรอบพระวรกายจากพระอังสาซายหอยไขวมาที่บ้ันพระองคขวา  โอบพระวรกายไป
ดานพระขนองข้ึนมาพระอังสาซายซอนเปนชั้นที่  2  ทิ้งชายหอยหนาเสมอพระอุระแสดงถึงความ
เปนผูทรงศีล  ชวงลางพระชงฆซายประทับยืนตรงมั่นพักพระชงฆซายยกสนพระบาทข้ึนจากพื้น
แตะปลายพระบาทที่พื้น  แสดงความเคล่ือนไหวเล็กนอยแตยังรักษาโครงแกนหลักเสนต้ังเดิม  รูป
กษัตริยอังติราชที่ประทับยืนสํารวมประสานพระหัตถทั้ง  2  ยกเสมอพระนาภี  ต้ังพระวรกายตรง
เชิดพระพักตรทอดสายพระเนตรนิ่ง  ต้ังพระหฤทัยฟงธรรมะดวยพระอาการสงบ  สุภาพ  พรกมนา
รถและกษัตริยอังติราชประทับยืนในจันทกปราสาท  ในมิถิลานครใกลฝาผนังที่แบงเปน  2  สวน  
ดานลางเปนกลองปกนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  ดานบนมีเสากลมต้ังอยูเหนือผนักกลองปกน  มีตรา  น.
ในดวงใจ  ตราสัญลักษณประจําพระองคสมเด็จฯ  อยูบนสุดเสากลม  ทั้งเสนต้ังเสนนอนที่เปนฉาก
หลังของภาพประสานสงเสริมความนิ่ง  สํารวม  และสงบมากข้ึน 
 11.9 วิธุรชาดก 
  พ.ศ.2483  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนภาพนี้เพียง
ภาพรางเทานั้น  และเปนภาพสุดทายในภาพประกอบเร่ืองชุดภาพทศชาติ  อาจเปนเพราะเหตุ
ใหญ  2  ประการกลาวคือ  พระเจาวรวงศเธอกรมหลวงชินวรณสิริวัฒน  สมเด็จพระสังฆราช
ส้ินพระชนม  ณ  วันที่  25  สิงหาคม  2480  ทําใหการวาดภาพลายเสนประกอบเร่ืองทศชาติ
หยุดชะงักลง  และสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงพระชรามากข้ึน  ทรงมีพระ
ชนมถึง  6  รอบ  ภาพทศชาติภาพที่  9  วิธุรชาดก  จึงทําไดเพียงภาพรางเทานั้น  ในภาพรางเปน
ภาพวิธุรบัณฑิตอมาตยผูประเสริฐของพระราชาธนัญชัยโกรพยะ  ครองราชสมบัติในเมืองอินทปต  
นั่งอยูบนลาสอาสนะใตตนไมใหญยอดกาฬาคีรี  กําลังแสดงสุธุนรธรรมแกปุณณกยักษ  ตามคํา
พรรณาประกอบภาพรางลายเสนทศชาติเร่ือง  วิธุรชาดก  ในหนังสือทศบารมีในพุทธศาสนาเถร
วาท  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ความวา 
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  “สาธุฯรธรรม  ในวิธุรชาดก 
  .......แนมาณพ  บุคคลพึงเปนผูปกติไปตามบุคคลผูไป (กอน)  บุคคลอยาพึงเผา
มืออันเปยกเสีย  บุคคลอยาประทุษรายในเหลามิตรในกาลไหนๆ  และบุคคลอยาถึงอํานาจแหง
หญิงทั้งหลายผูลามก 
  (ขอ  994  สยาม.เลมที่  28  หนา  348) 
  อธิบาย 
  1. บุคคลใดเชื้อเชิญบุคคลผูไมเคยอยูรวมกัน (แม  1  คืน  หรือ  2  คืน)  แลผูไม
เคยเห็นกันดวยใหนั่ง  บุคคล (ผูรับเช้ือเชิญ)  พึงทําส่ิงซึ่งเปนประโยชนแกบุคคลนั้น (ไมตอง
กลาวถึงเขาเชิญใหด่ืมใหกิน  ซึ่งจะไมตองตอบขอบคุณเขา)  นักปราชญทั้งหลายกลาวถึงบุคคลผู
สนองคุณนั้นวา  ยาตานุยายี  มีปกติไปตามบุคคลผูไปกอน 
  2. บุคคลอยูในเรือนบุคคลใดเพียง  1  ราตรี  และไดบริโภคขาวน้ําในเรือนแหง
บุคคลใด  ไมพึงคิดกรรมชั่วชาแมดวยมนัสตอบุคคลนั้น  บุคคลไมควรประพฤติดังนั้น  ชื่อวาผู
ประทุษรายมิตรเผามืออันเปยกเสีย 
  3. บุคคลพึงนั่งหรือนอน  ณ  เงาแหงรุกขชาตใด  ก็ไมควรตัดกิ่งแหงรุกขชาตนั้น
เสีย (บุคคลผูทํากรรมช่ัวชาแมแกรุกขชาตผูหาเจตนามิได  ผูมีเงาอันไดใชรมบัง)  ชื่อวาประทุษราย
มิตรอยางช่ัวชาทีเดียว (ไมพักกลาวถึงประทุษรายมนุษยดวยกันจะไมชื่อวาประทุษรายมิตร) 
  4. บุคคลอันพึงใหแผนดินนี้แมเต็มไปดวยทรัพยแหงหญิงที่ตนคาด  (วาเราผู
เดียวที่หญิงนี้รัก  หญิงนี้ไมปรารถนาชายอ่ืน  ปรารถนาแตเราเทานั้นดังนี้)  หญิงนี้ไดโอกาสแหง
อันประพฤติลวง  ก็ดูหมิ่นลวงบุคคลนั้น (เพราะฉะนั้น)  บุคคลไมควรอํานาจแหงหญิงผูลามก
เหลานั้น 
  (คัดจาก  มหานิบาตชาดก  เลม  2  หนา  320-321  พระเจาวรวงศเธอ  กรม
หลวงชินวรสิริวัฒน  สมเด็จพระสังฆราชเจา  ทรงแปล)”38 
  สมเด็จฯ  ทรงแสดงภาพรางคราวๆ  ของวิธุรบัณฑิตโพธิ์สัตว  ผูมีสัจจะบารมีเปน
เลิศไมเปล่ียนแปลง  เปนเคร่ืองกําจัดความไมดี  ไมจริงใจ  ยอมเปนเชลยของปุณณกยักษเพื่อ
ทดแทนพระคุณพระเจาธนัญโกรพยะ  เมืองอินทปตที่แพสกาพนัน  ปุณณกยักษทรมานวิธุร

                                                 
 38 ลายพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ประกอบภาพรางลายเสนวิธุรบัญฑิต
ชาดก.เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ.ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท.พระราช

วิทยานิพนธ.กรุงเทพฯ โรงพิมพมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2532,ไมมีเลขหนา 
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บัณฑิตตางๆ  หลายเวลา  หลายสถานท่ีก็ไมสามารถทําลายได  แมข้ึนบนยอดบรรพตกาฬาคีรี
และจับ  2  บาท  วิธุรบัณฑิตโยนลงเหวประมาณ  60  โยชน  จับฟาดกับยอดเขาก็ไมสะดุงตกใจ
กลัวและไมสามารถทําลายได  จนสุดทายปุณณกยักษทรงยอมศิโรราบ  วิธุรบัณฑิตตกแตงปู
อาสนะบนยอดเขากาฬาคีรีใตตนไมใหญ  ทรงประทับนั่งแสดงสาธุนรธรรม  ดวยลีลาดุจลีลา
พระพุทธเจา  ทรงนั่งขัดสมาธิเหนือเนินดินพระหัตถซายทาวไปทางเบ้ืองหลังพระวรกาย  พระกร
ขวางอยกข้ึน  ยกพระหัตถขวาต้ังฉากกับพระกรขนานกับพระองค  แบฝาพระหัตถออกไปขางหนา  
จีบนิ้วพระอังคุฐและพระดรรชนีในทาแสดงธรรม  พระเนตรทอดตํ่าไปยังปุณณกยักษที่นั่งอยูเบ้ือง
หนานั่งขัดสมาธิ  พระหัตถขวาทรงยกพาดเหนือพระชานุขวา  และพระกัปปะซายงอปลายพระ
หัตถหอยระหวางพระเพลา  เงยพระพักตรทอดพระเนตรไปที่พระพักตรพระโพธ์ิสัตว  ต้ังพระทัยฟง
ธรรมะสาธุนรธรรมจากวิธุรบัณฑิต  เบ้ืองหลังพระโพธิ์สัตวมีตนไมใหญแผกิ่งกานข้ึนมาคลุมเหนือ
พระเศียรพระโพธ์ิสัตว 
 
งานออกแบบประดิษฐตัวอักษรฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 
 ตัวอักษรไทยแบบประดิษฐที่เรียกกันในหมูนักออกแบบอักษรประดิษฐรุนหลังวา  
“ตัวอักษรแบบริบบ้ิน”  เปนตัวอักษรไทยที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรง
ประดิษฐข้ึน  โดยลักษณะคลายเอาแถบริบบ้ินพับไปพับมาเปนรูปตัวอักษรไทย  เนื่องจากเปนแนว
การใชแถบเหมือนริบบ้ินจึงไมมีหัวตัวอักษรขมวดกลม  ลักษณะการเขียนแบบนี้เขียนกันมานานใน
อักษรโรมัน  สําหรับในประเทศไทยเราน้ัน  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรง
นํามาขียนเปนตัวอักษรไทยประกอบการออกแบบของพระองคทาน  ทั้งงานออกแบบหัวหนังสือ  
หนาปกหนังสือ  บนหนาตาลปตรพัดรอง  หรือแมแตบนผนังบนหนาบันในงานออกแบบ
สถาปตยกรรมไทย  และใชกันอยางแพรหลายในหมูนักออกแบบรุนตอๆ  มา  เรียกตัวอักษรแบบ
ประดิษฐนี้วา  “ตัวอักษรกรมพระยานริศฯ”  หรือแมแตวิทยาการเทคโนโลยีทันสมัย  มีตัวอักษร
ลอกยังเรียกตัวอักษรแบบนี้วา  “แบบไทยนริศ”  ตัวอักษรแบบกรมพระยานริศฯ  นี้ไดรับการนิยม
กันมากในหมูนักออกแบบรุนใหม  โดยเฉพาะในยุคสมัยที่ยังไมมีแบบตัวอักษรใหเลือกมากเหมือน
เชนปจจุบัน  เพราะเปนการเขียนลายมืออิสระดวยปากกาปากแบนหรือพูกัน  สามารถนําไปใชงาน
ไดอยางกวางขวาง  ดัดแปลงรูปลักษณะไดหลายแบบ  ที่จะสะทอนใหเกิดอารมณของตัวอักษรที่
แตกตางเพื่อเขาประสานกลมกลืนกันกับงานที่ใช 
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 ลักษณะตัวอักษรไทยประดิษฐที่สมเด็จฯ  ทรงคิดข้ึนเพื่อใชในการออกแบบลักษณะ
ของตัวอักษรจะไมเขียนหัวอักษรอยางชัดเจน  แตอานออกไดตามเคาโครงเดิม  เมื่อเทียบกับ
ตัวอักษรของโรมันที่เรียกวา  “แบบโกธิค”  จะเห็นวามีการเขียนในลักษณะเดียวกัน  การเขียน
ตัวอักษรแบบนี้จะเห็นวาสมเด็จฯ  ทรงใชไดหลากหลายลีลาและอารมณ เขากับงานประณีต
ศิลปกรรมแตละประเภท สามารถออกแบบใหดูออนหวานมีความหมายความนาช่ืนชม  เครงขรึม
เปนระเบียบ  หรือเขมแข็งหนักแนนก็ได  มีตัวอยางการออกแบบประดิษฐตัวอักษร  ส่ือความหมาย
กลมกลืนและเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญในงานประณีตศิลปฝพระหัตถตางๆ  กลาวคือ 
 1. ทรงออกแบบหัวบทประพันธ  เปนตัวอักษรประกอบภาพบทสรรเสริญเสือ
ปา 
  พ.ศ.2456  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ    ทรงพระนิพนธบท
ประพันธรอยแกวสรรเสริญเสือปาที่เขียนดวยลายพระหัตถของพระองค  ถวายสมเด็จฯ  เจาฟา
กรมพระนครสวรรควรพินิต  เพื่อทูลเกลาฯ  ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวตาม
พระบรมราชโองการ 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบหัวบทประพันธที่เปน
พระนิพนธอยางสวยงาม  โดยทรงออกแบบตัวอักษรแบบที่เฉพาะของพระองคเองข้ึนมา  เปน
อักษรตัวหนาเอียงไปดานหลังประมาณ  75  องศา  หัวหนังสือสะบัด  และหางหนังสือก็สะบัด
เล็กนอยเปนการประดิษฐ  การออกแบบเขียนตัวหนังสือลักษณะนี้คลายกับการนําเอาริบบ้ินพับไป
พับมาเปนตัวอักษร  ลักษณะคลายอักษรโรมัน  ซึ่งสมเด็จฯ  เปนพระองคแรกที่ทรงนํามาดัดแปลง
เขียนขยายตัวอักษรไทยจนเปนตนแบบ  และนิยมกันมากในหมูนักออกแบบรุนหลัง  สมเด็จฯ  ทรง
วางตัวอักษร  “สรรเสริญเสือปา”  ดังกลาวเยื้องไปดานขวามือของหนากระดาษ  เสมอเสนหลังของ
ลายพระหัตถบทประพันธดานหลัง  ดานซายมือของหัวหนังสือสรรเสริญเสือปาทรงเขียนภาพ
ลายเสนภาพเสือลายพาดกลอน  นอนหมอบบนพื้นหญาหันหนาพุงเขาหาหัวหนังสือ  กนเสือเสมอ
เสนหนาลายพระหัตถ  ไมเห็น  2  ขาหลังของเสือ  มีเสนประเปนจุดไขปลาเดินจากเทาเสือขางขวา
ดานหนา  หนาขวาตีโคงไปหยุดใตตัวอักษร  ส.เสือ  ตัวที่  2  และเดินเปนเสนตรงใตตัวอักษรไป
ขมวดดานหลังคําวาปามีเสนไขปลาอีกเสนหนึ่ง เดินโคงในทิศทางกลับกันเปนเสนคูไขวทับเสนแรก
ไปขมวด  2  ขมวดเล็กๆ  ใหอักษร  “ญ”  หนาและเหนือลายเซนพระนาม  “นริศ”  ที่ลากหาง  ศ.
ศาลาไปเสมอหาง  ป.ปลา  ของอักษรเสือปาและขมวดของเสนไขปลาที่เดินจากเทาเสือเชนกัน  
ผลงานออกแบบช้ินนี้มีความงดงามในการใชจังหวะ  น้ําหนักของเสน  การใชเสนทึบหนาบาง  
ออนเขม  ตอเนื่อง  และเสนประไขปลา  และชองไฟระหวางภาพเสือ  ตัวอักษรประดิษฐสรรเสริญ
เสือปาและลายเซนพระนาม  “นริศ”  เปนอยางยิ่ง  และที่สําคัญยังกลมกลืนกับลายพระหัตถของ
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พระองค  ที่มีความงดงามเปนระเบียบทั้งเสนที่เขียนเปนตัวอักษร  จังหวะ  ขนาด  สัดสวนตัวอักษร
ทุกสวนมีความกลมกลืนกันเปนอันดี 
 2. ทรงออกแบบตัวอักษรประกอบปกหนาหนังสือพระราชนิพนธธรรมาธรรมะ
สงครามและปริยทรรศิกา 
  เปนตัวอักษรประดิษฐที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงประดิษฐ
ข้ึน  หรือเปนแบบสมเด็จกรมพระยานริศฯ  ซึ่งในการออกแบบหนาปกนี้สมเด็จฯ  ทรงใชการ
ประดิษฐอักษรดัดแปลงลักษณะทางรูปแบบเล็กนอยถึง  5  แบบ   5  ขนาด  เล็กใหญหนาบางใน  
10  บรรทัด 
  2.1 ขนาดตัวอักษรที่ใหญที่สุดอยู  2  บรรทัดบนสุด  คือ  คําวา  “ธรรมาธรรมะ
สงคราม”  เปนตัวอักษรที่มีลักษณะริบบ้ินแบบหางสะบัดเชนเสนปลายของ  ม.มา  สะบัดเหมือ
สวนบนของ ร.เรือ  แมตัวอักษรเปนตัวต้ังตรงหนาแตบางสวนเปนเสนเฉียงบางเชนหาง  ส.เสือ  ธ.
ธงและสระอะ  ทําใหเกิดความนาสนใจข้ึน 
  2.2 ขนาดตัวอักษรที่รองลงมา  คือ  “มหาวชิราวุธ”  ซึ่งอยูในบรรทัดที่  9  สวนที่
บอกองคพระราชนิพนธ  มีลักษณะคลายแบบแรก  มีลักษณะตางที่สระอุ  ที่ลากเสนโคงคลายคลืน่
หนาบางเปนเสนตวัดหางยาวและเสนเรียวปลายหาง  จึงใหอารมณออนหวานมากข้ึน 
  2.3 ขนาดตัวอักษรขนาดที่  3  คือคําวา  “บทพากย”  อยูบรรทัดที่  5  ประมาณ
กลางหนากระดาษเขียนแบบตัวอักษรริบบ้ินธรรมดาไมเลนหางในสวนใดของตัวอักษร  มี
รูปลักษณะเปนแบบริบบ้ินธรรมดาหางไมสะบัด 
  2.4 ขนาดตัวอักษรขนาดที่  4  คือคําวา  “พระราชนิพนธ”  บรรทัดที่  6  พระบาท 
สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร  บรรทัดที่  8  และ  พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  บรรทัดที่  10  บรรทัด
สุดทาย  แบบตัวอักษรทั้ง  3  เปนแบบริบบ้ินธรรมดาปลายหางไมสะบัด  เชนเดียวกับคําวาบท
พากย  แตตัวเล็กกวา 
  2.5 ขนาดตัวอักษรตัวที่เล็กที่สุด  คือคําวา “(ตามเคาเร่ืองในธรรมชาดก,เอกาทศ
นิบาต)  บรรทัดที่  3  และบรรทัดที่  4  ..ใน  บรรทัดที่  7”  เปนอักษรประดิษฐดวยการเขียนตัวเล็ก
บางๆ  เสนทุกสวนของตัวอักษรมีขนาดเทากันทุกสวน 
  การออกแบบตัวอักษรหลายขนาดบนหนากระดาษเดียวกัน  มีลักษณะโดยรวม
คลายคลึงกัน  เพิ่มความแตกตางในรายละเอียดบางสวนเล็กนอย  ทรงออกแบบอีกหลายคร้ัง  เชน  
หนาปกหนังสือพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  เร่ือง  “ปริยทรรศิกา”  
พ.ศ.2468  ซึ่งมีรูปแบบตัวอักษรมากถึง  8  แบบ  8  ขนาดลักษณะเดียวกันกับแบบธรรมาธรรมะ
สงคราม 
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 3. ทรงออกแบบตัวอักษรประกอบภาพหนาปกใน  หนังสือพระราชนิพนธธรร
มาธรรมะสงคราม 
  เปนอักษรประดิษฐแบบริบบ้ินไมมีหัวขมวด  คําวาธรรมาธรรมะสงคราม  มี
ลักษณะตัวอักษรเสนต้ังเสนตรง    มีปลายตัว  ม.มา  สะบัดหางคลาย  ร.เรือ  และมีเสนเฉียงของ
หาง  ส.เสือ  เล็กบางและขยายปลายโต  รวมถึงสระอะที่ประดิษฐยอเปนส่ีเหล่ียมงายๆ  รวมถึง
การตีเสนต้ังขนานบางๆ  เต็มเนื้อที่ตัวอักษร  ทําใหตัวอักษรใหความรูสึกเปนสีเทา  และกลมกลืน
เปนสวนหนึ่งของภาพปกในหนังสือ  ลวนเปนเสนหในการออกแบบประดิษฐใหดูเดนมากข้ึน  คําวา  
(ตามเคาเร่ืองในธรรมะชาดก  เอกาทสนิบาต)  เปนอักษรตัวโตสีดําเขมเสนบาง  เรียบงาย  มี
จังหวะชองไฟเทาๆ กัน  เพื่อเปนสวนเนนใหคําวา  ธรรมาธรรมะสงครามท่ีมีขนาดโตกวา  สีเทา
ออนกวา  เดนชัดข้ึน 
 4. ภาพตัวอักษรดัดแปลงเปนพระพุทธรูปบนบัตร 
  พ.ศ.2469  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ   ทรงใชตัวอักษณนํามา
ดัดแปลง  เพื่อออกแบบใหเปนภาพบัตรอวยพรวันวิสาขบูชา  เพราะถือวาเปนวันสําคัญยิ่งใน
ศาสนา  เนื่องจากเปนวันประสูติ  ตรัสรู  และปรินิพพานของพระพุทธเจา  ตรงกับวันเพญ็  เดือน  6  
โดยสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงนําแบบตัวหนังสือมาดัดแปลงเปนภาพ
พระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิบนดอกบัวบานเหนือแทนสิงหเรียบมีฐานเวาเจาะชองเปนขา  
ภาพอักษรดัดแปลงใชอักษรคาถาภาษาบาลี  วางเปน  8  บรรทัดภายในโครงสรางพระพุทธรูป  
บนสุดรูปพระเศียรและพระเกศมาลาเปนอุณาโลม  แถวท่ี  2  คือ  “เส”  แถวที่  3  คือ  “อตุถ”  ซึ่ง
เปนพระพักตร  แถวท่ี  4  คือ  “สุทโธ  สุทิโต”  เปนสวนพระอังสา  แถวท่ี  5  คือคําวา  “วิรุฬโห
พุทธ”  เปนสวนตนแขนและราวพระอุระ  แถวที่  6  คือคําวา  “สาสเน  อโรโต”  เปนสวนพระกัปปะ 
(ศอก)  และพระนาภี  แถวที่  7  คือคําวา  “สุธิโต โหติ”  คือสวนของทองพระพาหา (ทองแขน)  
และแถวที่  8  คือคําวา “สหสพเพหิญติต”  คือสวนชวงลางซ่ึงนั่งสมาธิอยูเหนือกลีบบัว  ทุก
ตัวอักษรจะประดิษฐดัดแปลงเปนภาพ  2  มิติ  ถมดํา  ผิดกันกับดอกบัวบานที่รองรับเปนลายเสน  
ดานลางสุดเปนฐานเขียงมีขอความวา  “ขาพระพุทธเจา  นริศ (ลายพระหัตถลงพระนาม)  
ทูลเกลาฯ  ถวายในวันวิสาขบูชากาล  2469” 
  ภาพตัวอักษรดัดแปลงเปนพระพุทธรูปบนบัตรนี้  ใชพิมพสีเปนสีเดียว  สําหรับ
ขอความบนฐานพระพุทธรูปนั้น  ทรงออกแบบขอความอยางเปนทางการในแบบเดียวกันโดยเวน
ชองวางตรงนริศ  เพื่อใหผูนําบัตรไดลงนามในชองวางหลังขอความวา  “ขาพระพุทธเจา.......  
ทูลเกลาฯ  ถวายในวันวิสาขาบูชากาล  2469”   
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 5. การประดิษฐตัวอักษรใชประกอบการออกแบบแสตมป 
  พ.ศ.2468  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบตัวอักษร
เพื่อใชในการออกแบบแสตมปเพื่อเปนที่ระลึกในงานวันฉลองอันเปนมงคลยิ่ง  พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวสมโภชสิริราชสมบัติเสมอดวย  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  
รัชกาลที่  1  พ.ศ.2468  ยังนําการประดิษฐอักษรเปนแบบริบบ้ินเปนแนวเดิมมาใชเปนหลัก  
โดยเฉพาะตัวอักษรในกรอบส่ีเหล่ียมขนาน  3  เสนที่เขียนวา  “สมโภชสิริราชสมบัติ  เสมอดวย
รัชกาลที่  1  พ.ศ.2468”  และบาท  TCS  ที่แตกตางไปคือ  เลข  ๕  ไทย  และเลขอารบิคที่เขียน
เปนเลขหนาไมถมพื้นดํา  และยังใชตัวอักษรหลายขนาดในกรอบหรือหนาเดียวกัน 
 6. การประดิษฐตัวอักษรประกอบพื้นหนาตาลปตรพัดรอง 
  การนําตัววอักษรภาษาตางๆ  มาใชบนหนาตาลปตรพัดรองมีทั้งภาษาไทย  ภาษา
บาลี  ภาษาขอม  ภาษามอญ  โดยการนําคํากลอนคําโคลง  หรือธรรมคาถา  ที่มีความหมายลึกซ้ึง
กินใจทั้งคติธรรมทางพระพุทธศาสนา  และอาจมีความหมายอันเกี่ยวกับนาม  หรือนามสกุล  หรือ
คุณวุฒิ  คุณสมบัติของบุคคลอยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยางโดยใชแนวคิด  เชนเดียวกับการ
ออกแบบภาพ  ภาษาอักษรของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  จึงเปนภาษาท่ี
ไพเราะสวยงาม  การออกแบบท่ีมีลักษณะพิเศษลงตัวงดงาม  แมเปนลายพระหัตถของสมเด็จฯ  
ทรงเขียนเองก็งดงาม  เปนระเบียบและมีคุณคาทางศิลปะ 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเปนนักปราชญที่ทรงพูดคุยไต
ถาม  หรือทรงเขียนลายพระหัตถโตตอบกับนักปราชญราชบัณฑิตของแผนดินสยามในชวงเวลานัน้
อยูเสมอ  เชนธรรมคาถาที่ลึกซ้ึงกินใจ  คําประพันธโคลงกลอนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  มักทรง
ปรึกษาสมเด็จพระมหาสมณเจากรมวชิรญาณวโรรส  หรือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  วัดเทพสิริ
นทราวาส  หรือ สมเด็จพระวันรัตน (เฮง)  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิเปนพื้น  ภาษาอักษรเหลานี้
จึงมีความคมคายในความหมายยิ่งนัก  นอกจากความไพเราะทางภาษาแลวสมเด็จฯ  ทรงใช
อัจฉริยภาพในการออกแบบศิลปอันเปนเลิศ  จัดแบงกําหนดวางเปนบรรทัดหลายบรรทัด  จัด
ความถี่หางเล็กใหญ  ไดอยางเหมาะสมกลมกลืน  เชน   
  6.1 ทรงออกแบบอักษรประดิษฐบนหนาตาลปตรพัดสุข  พ.ศ.2467  สมเด็จ
ฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบตัวอักษรประดิษฐบนหนาตาลปตรพัดรองเพื่อ
งานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  60  พรรษา  สมเด็จพระศรีสวรินทรา  บรมราชเทวี  พระพันวสา
อัยยิกาเจา  โดยทรงใชอักษรภาษาไทยที่เปนโคลงส่ีสุภาพจัดวางเปนแถวๆ  4  บรรทัด  โดยทํางาน
รวมกับอักษรภาษาบาลี  ที่มีสีและนํ้าหนักออนกวา  และสีใกลเคียงกับสีพื้นที่เปนสีเนื้อเหลือง  
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ทรงออกแบบตัวอักษรเต็มหนาตาลปตรพัดรองมีความหมาย  แม  พอ  ศีล  บุญลวนสงเสริม
ความสุขเกษมมาใหโคลงส่ีสุภาพที่ใชสีน้ําตาลมีวา 
   พรรณแมแผเลือดเล้ียง สุขเฉลิม   โลกแล 
   ภูมิพอกอกูลเสริม  สุขช้ํา 
   ศีลพาสุขมาเจิม  ใจตราบ  ชรานา 
   บุญสํ่าสมคุณคํ้า  สงใหสุขสานต  ฯ 
   และมีภาษาบาลีสีเนื้อออนๆ  ใกลเคียงกับสีพื้นมีขนาดเล็กกวาตัวอักษร
ภาษาไทยที่เปนโครงส่ีสุภาพ  เหนือหนาพัดดานบน  2  บรรทัด  อยูกึ่งกลางหนาพัดดานลาง  
เหนือนมพัด  2  บรรทัด  ทั้งตัวอักษรภาษาไทย  และภาษาบาลีมีเสนคูสีน้ําตาลเดินลอมตัวอักษร  
และมีเสนลายกระจังตัวเล็กๆ  และลายประจํายามลดชองวางบางจุดใหเกิดจังหวะชองไฟที่ลงตัว
เหมาะสม  เปนความสามารถในการใชเสนหนาบางสรางเปนคุณคางาน  ภาษาบาลีทั้ง  4  แถวมี
ความวา 
   สุขา  ปุตฺตามุกมฺ  ปตา 
   ยตฺถ  มาตาปตา  ฐิตา 
   “สุขํ  ยาว  ชรา  สีลํ 
    สุโข  ปฺุณสฺส  อุจฺจโย”  ฯ 
   ตัวอักษรภาษาไทยใชสีน้ําตาลเขม  วาง  4  บรรทัด  กึ่งกลางหนาพัด  แต
ตัวอักษรภาษาบาลีใชสีเนื้อออนขนานอักษรภาษาไทย  ดานบนและลาง  ดานละ  2  บรรทัด  มี
เสนและลายไทยงายๆ  ประกอบ  ตัวอักษรประดิษฐทั้ง  2  ภาษา  สมเด็จฯ  ทรงออกแบบงายๆ  
ตัวอักษรตั้งสูงเสนดานนอนเปนเสนโคงมีหัวอักษรแตทําเปนทรงรูปไขทึบ  ใหความรูสึกถึงความสุข  
ของเสนที่เล่ือนไหลสบายๆ  ตางไปจากแบบริบบ้ินที่ทรงประดิษฐที่กระฉับกระเฉง  เขมแข็งคมคาย
บนความเรียบงาย  การออกแบบหนาพัดรองดวยสีประสานโทนสีเดียว  สีน้ําตาลเขม  สีน้ําตาล
ออนบนพื้นสีทอง  การใชลักษณะรูปแบบตัวอักษรที่มีความแตกตางในขนาด  น้ําหนัก  จังหวะ  
รวมถึ งความหนาบางของตัวหนั ง สือ   ลวนสร าง คุณคาทางทัศนศิลป ได เปนอย าง ดี  
นอกเหนือไปจากความไพเราะจับใจในความหมายของภาษาบาลี  ความไพเราะสวยงามของการ
พรรณารอยแกวเปนโคลงส่ีสุภาพภาษาไทย 
  6.2 ทรงออกแบบใชอักขระมอญบนหนาตาลปตรพัดกลิ่น 
   พ.ศ. 2451  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบ
ตัวอักษรประดิษฐเปนคาถาเยธัมมา  ดวยอักษรภาษามอญเพื่องานการแซยิดเจาจอมมารดากล่ิน  
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อายุ  73  ป ร.ศ.127 (พ.ศ.    )  การที่ทรงนําอักษรภาษามอญมาใช  เพราะเจาจอมมารดากล่ินมี
เชื้อสายมอญซ่ึงสืบมาจากเจาพระยามหาโยธา (ทอเรีย)  ตนตระกูลคชเสนี  อักขระภาษามอญมี  
5  บรรทัด  เขียนคําแปลไดวา  “ธรรมเหลาใดเกิดแตเหตุ  พระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหลานั้น
ดวย  พระมหาสมณะตรัสสอนอยางนี้” 
   อักษรมอญเขียนจากซายไปขวา  มีสระอยูขางลางและขางบนตัวพยัญชนะไม
มีพยัญชนะเชิง  จึงใชตัวอักษรซอนกันตรงๆ  เนื่องจากเปนตัวอักษรที่มีที่มาจากอักษรปลลวะของ
อินเดียใตรูปตัวอักษรที่มีรูปรางลักษณะคอนขางเปนทรงกลม  เมื่อมอญนํามาใชไดดัดแปลงเปน
อักษรมอญ  มอญไดดัดแปลงอักษรมอญทรงกลมเกือบสมบูรณ  สมเด็จฯ  จึงทรงเนนลักษณะทรง
กลมดังกลาวเปนลักษณะเดนของตัวอักษร  อาจมีขยายขนาดของอักษรหนา  หรือหลังบางตัวเพื่อ
สรางความนาสนใจ 
   รอบดานมีภาพเขาประกอบตัวอักขระภาษามอญตอนบนมีภาพระบายฉัตร
เพื่อแสดงเปนบาทบริกา  สองขางเปนดอกซอนกล่ิน  ดานลางเปนตะครันเผาเคร่ืองหอมมีควันเปน
เสนลอยอยู  ภาพจึงเสริมความหมายแหงอักขระมอญที่เดนเปนประธานกลางภาพนั้น 
  6.3 ทรงออกแบบใชภาษาบาลีบนหนาตาลปตรพัดรอง 
   ผลงานชิ้นสําคัญของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  มีอยู  2  
ชิ้นงาน  กลาวคือ  “พัดหัวใจพระพุทธศาสนา” (พ.ศ.2447)  และ “พัดดํารงธรรม” (พ.ศ.2465) 
   พ.ศ. 2447  สมเด็จฯ  ทรงออกแบบตัวอักษรประดิษฐภาษาบาลีเต็มกลางหนา
พัดรอง  4  บรรทัดเปนคาถาพระพุทธศาสนา  แปลไดความวา  “การไมทําบาปคือความชั่วทั้งปวง  
การทํากุศลคือความดีใหพรอม  การทําจิตใหผองแผวเหลานี้เปนคําสอนพระพุทธเจา”  เปนภาพ
รูปลักษณะตัวอักษรหยักขมวดโครงกลมตัวหนา  ตัวอักษรหยักเปนจังหวะ  ปลายอักษรสะบัด
ปลายคลายสวนบนของ  ร.เรือ  แตสะบัดเปนจังหวะเหมาะสมไมเกินไปจากเสนอักษรหลักมากนัก  
เสริมกลุมอักษรเปนจังหวะมีระเบียบ  แข็งแรงและเครงขรึม  ใหความรูสึกเสมือนเสนสายลวดลาย
บนผายันต  สอดคลองกับความหมายเนื้อหาพระคาถาหัวใจพระพุทธศาสนา 
   พ .ศ .  2465  สมเด็จฯ   ทรงออกแบบตัวอักษรเปนภาษาบาลีพิมพเปน
อักษรไทย  4  บรรทัด  ความหมายและเนื้อหาเดียวกันกับพัดคาถาพระพุทธศาสนา  ซึ่งเขียนเปน
ภาษาบาลีตัวอักษรสิงหล  แตคาถาบนหนาพัดนี้เขียนคาถาภาษาบาลีแตเขียนเปนอักษรไทย  และ
ทําข้ึนเพื่องานฉลองพระชนมายุ  60  พรรษา  สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  จึงเรียกวา   
“พัดดํารงธรรม”  ภาษาบาลี  4  บรรทัดเขียนวา 
   สพฺพปาปสุสอภรณ แปลวา การไมทําบาปคือความชั่วทั้งปวง 



 279 

   กุสลสฺสุปสมฺปทา แปลวา การทํากุศลคือความดีพรอม 
   สจิตฺตปริโยทปนํ แปลวา การทําจิตใหผองแผว 
   เอตํพุทํธานสาสนํ แปลวา เหลานี้เปนคําสอนของพระพุทธเจา 
   สมเด็จฯ  ทรงออกแบบอักษรประดิษฐเปนอักษรตัวหนา  เสนตรง  เสนนอน  
เสนราบ  เสนโคงตามลักษณะตัวอักษรขมวดหัวกลมทึบ  ปลายหางเรียวแหลมเปนอักษรสีทองบน
พื้นดํา  กําหนดวางอักษรคาถาหัวใจพระพุทธศาสนาไวกึ่งกลางหนาพัดรอง  ภายในกรอบตาขาย
ส่ีเหล่ียมลอมทั้ง  3  คือ  ดานบน  และดานทั้ง  2  ขาง  สวนดานลางเปนเทวดานั่งคุกพระเขาซาย
.....เขาขวา  พนมมือทําทาดํารงธรรมขนาบดวยผนักแสดงตัวเลขพุทธศักราช  2405  และ  2465  
ทุกสวนจึงชวยทําใหคาถาหัวใจพระพุทธศาสนาเดนชัดเจนข้ึน 
   นอกจากนั้นสมเด็จฯ  ยังทรงออกแบบโดยใชชื่อพระนาม  ชื่ออิสริยยศ  ชื่องาน  
และปพุทธศักราช  โดยวางตัวอักษรประดิษฐเต็มพื้นที่หนาตาลปตรพัดรอง  มีตาลปตรพัดรองอยู
หลายเลม  เชน  ดานหลัง  “พัดภานุรังษี”  (พ.ศ.2462)  ดานหลังพัดรัตนการันณท (พ.ศ.2466)  
ดานหลังพัดศรีรัตนโกสินทร (พ.ศ.2466)  และพัดสุพรรณบัฎ (พ.ศ.2472)  เปนตน  การประดิษฐ
ตัวอักษรภาษาไทยช่ือพระนาม  3  พัดแรก  สมเด็จฯ  ทรงใชอักษรประดิษฐแบบมาตราฐานคือ  
แบบริบบ้ินที่พระองคทรงประดิษฐข้ึน  เพียงแตพัดภานุรังษีเปนตัวโปรงและใชพระนามในพระ
สุพรรณบัฎ  มีความยาวจึงตองตัดแบงเปน  14  บรรทัด  สวนพัดรัตนการัณฑ  และพัดศรี
รัตนโกสินทร  เปนพระนามปกติจึงจัดออกแบบเพียง  7  บรรทัด  และเปนอักษรประดิษฐแบบ
ริบบ้ินตัวทึบ  ขอยกตัวอยางคือ 
   ดานหลังพัดรัตนการัณฑ  พ.ศ.2466  สมเด็จฯ  ทรงออกแบบตัวอักษรแบบ
ริบบ้ินธรรมดาไมสะบัดหางเวนตัวฉ.ฉ่ิง  ตัวอักษร  7  บรรทัดมี 
   พระอัครชายาเธอ 
   พระองคเจาสายสวลีภิรมย 
   กรมขุนสุทธาสินีนาฎ 
   ถวายในพระราชกุศล 
   ฉลองพระชนม 
   หกสิบพรรษา 
   พ.ศ.2466 
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   พัดศรีรัตนโกสินทร  พ.ศ.2466  สมเด็จฯ  ทรงออกแบบตัวริบบ้ินธรรมดาไม
สะบัดหาง  เวนตัวฉ.ฉ่ิงเชนกัน  เปนลักษณะการเขียนฉ.ฉ่ิง  ของสมเด็จฯ  เอง  ตัวอักษรทั้ง  7  
บรรทัดคือ 
   เฉลิมศักด์ิ 
   สมเดจพระเจาพี่นางเธอ 
   เจาฟาสุทธาทิพยรัตน 
   สุขุมขัติยกลัยาวดี 
   กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร 
   ในงารพระราชทานเพลิงพระศพ 
   พุทธศาสนกาล  2466 
   สวน  “พัดสุพรรณบัฎ”  อีกเลมหนึ่งใชการออกแบบตัวอักษรประดิษฐอีกแบบ
หนึ่งที่แตกตางออกไป  เปน  3  แบบ  3  ขนาด  สมเด็จฯ  ทรงออกแบบเพื่อเปนที่ระลึกงานพระเมรุ
พระวิมาดาเธอ  พระองคเจาสายสวลีภิรมย  กรมขุนสินีนาฎ  ปยมหาราชปดิวรัดา  ทรงออกแบบ
ตัวอักษรใตอักษรยอ  “ส.”  ภายใตมงกุฎนารี  อักษรแถวบน  เขียนวา  “พระวิมาดาเธอ”  ดวย
อักษรตัวใหญ  เสนเดินของตัวอักษรเสนต้ังเสนนอนถูกลดความแข็งดวยการมนที่มุมตัวอักษรที่
เปล่ียนจากเสนต้ังเปนเสนนอน  การขมวดหัวและการเรียวบางสวนของตัวอักษร  เชน  ปลายร.เรือ  
ธ.ธง  และสระ  อะ  ทําใหรูปอักษรออนหวานข้ึน  ตัวอักษรแถว  2  เปนตัวอักษรขนาดกลาง  สม
เด็จฯ  ทรงออกแบบตัวอักษรประดิษฐเขียนวา  “กรมพระสุทธาสินีนาฎ”  ดัดแปลงจากตัวอักษร
แถวบนเล็กนอย  เชน  เปล่ียนเปนหัวขมวดทึบ  มีลูกเลนที่ตัว  ส.เสือ  และ  ท.ทหาร  มากกวา
ตัวอักษรอ่ืน  อาจเปนเพราะเปนตัวอักษรที่มีเสนเฉียงเพิ่มเขามา  ตัวอักษรแถวที่  3  เปนตัวอักษร
ขนาดเล็ก  และมีความหนาบางลงประมาณคร่ึงหนึ่งของตัวอักษรแถวบนเขียนวา  “ปยมหาราช
ปดิวรัดา”  การเขียนชองไฟของตัวอักษรโปรงกวา  กวางกวา  โดยเฉพาะตัว  ห.หีบ  และป.ปลา  
ใตลงไปเปนบรรทัดที่  4  มีคําวา  “พ.ศ.”  เล็กๆ  ถูกออกแบบอยูภายในวงกลมตอดวย  2472  ซึ่ง
เปนปที่ส้ินพระชนม  และขนาบปดทายดวยตราประจําพระองคของสมเด็จฯ  คือตรา น.ในดวงใจ  
ภายในวงกลมขนาดเทาวงกลม  พ.ศ.  ดานหนา  ตัวอักษรทั้ง  4  แถว  ถูกจัดวางเปนจังหวะ
สอดคลองกับกรอบเสนนอกของขอบพัดอยาลงตัว  ภาพและตัวอักษรขนาดตางๆ  บนหนาพัดมี
ความกลมกลืนกัน  แตตางชวยสงเสริมอักษรคําวา  “พระวิมาดาเธอ”  เดนชัดเปนประธานของงาน
ออกแบบชิ้นนี้มากข้ึน 
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   การออกแบบตัวอักษรบนหนาตาลปตรพัดรองในลักษณะอ่ืนๆ  เชนการ
ออกแบบตัวอักษรประดิษฐประกอบภาพ  เชน  พัดกุนนักษัตร  (พ.ศ.2463)  ที่สมเด็จฯ  ทรง
ออกแบบเพ่ือเฉลิมพระชนมายุ  สมเด็จพระพันปหลวง  50  พรรษา  สมเด็จฯ  ทรงออกแบบ
ตัวอักษรปริมาณ  2  ใน  5  ของความสูงของหนาพัดบริเวณภาพสนามหญาที่มีภาพหมู  2  ตัว  
ยืนอยู  มีตัวอักษรประดิษฐ  4  บรรทัดเขียนวา  “ปนักษัตร  พุทธศักราช  2406  ถึงวันที่  1  
มกราคม  พุทธศักราช  2456  ครบ  50  ป บริบูรณ”  เปนลักษณะอักษรเขียนสวยงาม  แตเลนหาง
สะบัดยาวขมวดที่  สระอุ  เลข  2  เลข  6  เลข  8  ไมหันอากาศ  ที่พุทธศักราช  รวมถงึสระอู  ทาํให
ตัวหนังสือออนหวานสวยงาม  สมเปนงานที่ออกแบบเพื่อสตรีที่สูงศักด์ิงดงาม 
   การออกแบบตัวอักษรประดิษฐบนหนาตาลปตรพัดรองที่บอกพระนาม  ชื่อ
งานและปพุทธศักราชที่จัดงานยังมีที่นมพัด  เชน  “พัดตราหมอน้ํา” (พ.ศ.2453)  ดานหนา
ตาลปตรพัดรอง  ภายในรูปเสมา  สมเด็จฯ  ทรงออกแบบเพื่องานศพเจาคุณจอมมารดาเปยม  สม
เด็จฯ  ทรงออกแบบประดิษฐตัวอักษร  6  บรรทัด  ที่วา  “ในการศพ  เจาคุณจอม  มารดาเปยม  
ร.ศ.129”  ผสมกับเสนขมวดเล็กใหญ  ที่วางลายขมวดดุลยภาพเนื่องจากเสนลายขมวดเปนเสน
เล็ก  ทําใหตัวอักษรที่ทรงออกแบบชัดเจนข้ึนบนเสนลายขมวดโปรง  ภายในกรอบเสมา  ตัวเหงา  
2  ขางเปนเศียรนาค 
   การออกแบบตัวอักษรประดิษฐกลุมสุดทายผลงานฝพระหัตถ  บนหนาพัดรอง
ซึ่งเปนกลุมใหญ  จะออกแบบตามขอบตาลปตรเพื่อแสดงอักษรพระนาม  ชื่องาน  และป
พุทธศักราชของงาน  ตัวอักษรประดิษฐสวนใหญเปนตัวอักษรแบบริบบ้ิน  เปนแบบที่พระองคทรง
ประดิษฐข้ึน  เชน 
   พัดราชเทวี  พ.ศ.2446  สมเด็จฯ  ทรงออกแบบเพื่อเฉลิมพระสุพรรณบัฎและ

ข้ึนพระตําหนักของสมเด็จพระนางเจาสุขุมาลยมารศรี  พระราชเทวี ออกแบบ
ตัวอักษรวา  “พระนางเจาสุขุมาลยมารศรี  พระราชเทวี”  แบบตัวอักษรยังเปน
แบบเสนแอนโคงหางสะบัด  ตัวอักษรกวางหนา เปนชวงแรกของการทรงงาน
ออกแบบดานตาง ๆ  พัดสมเด็จพระพันป  พ.ศ.2456  สมเด็จฯ  ทรงออกแบบ
เพื่องานเฉลิมพระชนมายุ พระพันปหลวงครบ  50  พรรษา  ตัวอักษรประดิษฐ
รอบขอบพัดเปนอักษรประดิษฐแบบริบบ้ิน  ที่สมเด็จฯ  ประดิษฐข้ึน  มี
ขอความวา  “พ.ศ.2456  เฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระบรมราชินีนารถ  
พระบรมราชชนนี  ครบ 50  ป  บริบูรณ” 
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   พัดสมเด็จมหาสมณ  พ.ศ.2465  สมเด็จฯ  ทรงออกแบบเพ่ืองานพระศพ
สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  โดยทรงออกแบบ
ตัวอักษรประดิษฐแบบริบบ้ินที่สมเด็จฯ  ประดิษฐข้ึนมีขอความรอบขอบพัดวา  
“การพระศพสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส”  เปนตน 

   การออกแบบตัวอักษรประดิษฐ  รอบขอบตาลปตรพัดรองนี้ยังมีการใชภาษา
อ่ืนๆ  เชน  อักษรขอม  ภาษาบาลีเปนคาถาธรรมะ  เปนชื่อพระนาม  งาน  หรือเนื้อความที่
เกี่ยวของกับเจาของงาน  ตัวอักษรขอบพัดภาษาอ่ืนๆ  ที่สําคัญมีดังนี้ 
   พัดงานพระบรมศพ  พ.ศ.2453  สมเด็จฯ  ทรงออกแบบเพื่องานพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  โดยทรงออกแบบเปน
ขอความเกี่ยวกับงานดวยอักษรขอม  แตทรงออกแบบในแนวการประดษฐ
แบบริบบ้ิน  พัดวาตเทวราช  พ.ศ.2463  สมเด็จฯ  ทรงออกแบบเพื่องานศพ
เจาจอมมารดาวาด ในรัชกาลที่  5  โดยทรงออกแบบตัวอักษรประดิษฐแบบ
ริบบ้ินหนาโปรง เปนภาษาสุภาษิตจากบุปผวรรคแหงธรรมบทในขุกกะนิกาย  
อันมีคําวา “วาต”  ตองกับนามอยูกลางสุภาษิต  สมเด็จฯ  ทรงออกแบบคําวา  
“วาต” ขนาดใหญและเห็นความหนาดานลาง  และดานขวามือ  และกําหนด
วางไวยอดกลางพัด  การกําหนดคําวา  “วาต”  ไวกลางพัดและเนนตัวใหญ
โดยเจตนาตามที่พระองคระบุไวในลายพระหัตถถึงพระองคเจาสุทธิวลัย
ลักษณา ลงวันที่  4  กันยายน  2461  ความตอนหนึ่งวา  “การทําตัวใหญอยู
เบ้ืองบน  เพื่อใหดูไกลจะไดอานช่ือของทานได  คาถาสุภาษิตจากบุปผวรร
คแหงธรรม บทคือ   

   น.บุปผ  คันโร  ปฏิวาตเมติ  แปลวา  กล่ินดอกไมยอมไมไปทวนลมได 
         น.จันทนํ  ตตรมัลลิกาวา  แปลวา  กล่ินจันทรฤากฤษณาก็ไปทวนลมไมได 
         สตัญจ  คันโธ  ปฏิวาตเมติ  แปลวา  แตกล่ินแหงสัตตบุรุษทั้งหลายยอมไป     

ทวนลมได 
         สัพพา  ทิสา  สัปปุริโส  ปวายติ  แปลวา  เพราะสัตตบุรุษยอมฟุงเฟองไปไดทุก

ทิศ 
   การออกแบบตัวอักษรพระคาถา  2  บทแรกเร่ิมจากซายมือเสมอพัดวิชนีเวียน
เลาะขอบบน  ตัว  “วาต”  วางอยูกึ่งกลางหนาพัดพอดี  มาจบลงตรงขวามือเสมอคอกวาง  พระ
คาถาบทที่  3  และ  4  กลับกันเร่ิมตรงซายมือเสมอพัดวิชนีเวียนตามขอบลางวกข้ึนมาจับขวามือ
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เสมอคอกวาง  แมจะเย้ืองกันแตสมดุลยลงตัว  สัมพันธกับกวางเหลียวมองและความสูงของพัด
วิชนี 
   พัดสมเด็จพระมาตุฉาเจา  พ.ศ.2465  สมเด็จฯ  ทรงเขียนทูลเกลาฯ  ถวาย

สมเด็จพระพันวสาอัยยกาเจา  แตไมไดใช  รัชกาลปจจุบันทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหแกเลขศักราชเปนป พ.ศ.2498 ใชในงานพระบรมศพ โดยทรง
ออกแบบตัวอักษรแบบริบบ้ินไมมีหัวรอบขอบพัดเปนคาถาพระราชทาน  ที่
เปนพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  4  มี
ขอความดังนี้ “สฺวางฺ  ควฑฒนาติ  นามํ  ยสฺสาเยว  กตํอธ  สา  โหตุ  สุวินี  ปุตฺ
วี  อโรคา  นิรุปททฺวา  อทฺธา  มหทฺธนา  จาป  โภคินี  จ  ยสสฺ  สินี  จิรฏฐายินี  
วํสมฺหิ  เสฏฐตฺตํราม  หิเปติเก”  จึ่งแปลไดวา  “พระนามซ่ึงชื่อวาสวางวัฒนานี้ 
พระราชทานใหพระราชกุมารีองคโต  พระราชกุมารีองคนั้นผูเปนบุตรีจงมี
ความสุข  อยามีโรคและอยามีความวุนวายเลย จงมั่งค่ังดวยทรัพยมาก  จงมี
ยศสมบัติเปนผูประเสริฐ  ไมมีใครเลิศกวา จงทั้งอยูในวงศของบิดาส้ินกาล
นานเทอญ” 

   กลาวโดยสรุป  เฉพาะดานการออกแบบตัวอักษรแบบประดิษฐ  ที่เปนงานฝ
พระหัตถของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  แมจะดูทันยุคทันสมัยแปลกตา  แต
อานงาย  ดูเดนชัด  และมีลักษณะไทย  อักษรประดิษฐแบบริบบ้ินพลกไปพลิกมาดุจมีชีวิต  
ปรับเปลี่ยนใหเขากับเนื้อหาอ่ืนๆ  ไดงาย  จึงเปนตัวอักษรประดิษฐในยุคตอๆ มามาก  แตการ
ออกแบบประดิษฐตัวอักษรหนาบาง  เล็กใหญ  ที่มีความสวยงามและมีคุณคาในการออกแบบสูง
แลวเนื้อหายังแฝงความหมาย  ความคมคาย  หรือส่ือเนื้อหาทางธรรมะสอนใจ  หรือส่ืออธิบาย
ความในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับบุคคลที่สมเด็จฯ  ออกแบบงานให  ถามีภาพประกอบตัวอักษรเขาไป
ประกอบภาพ  สมเด็จฯ  ก็จะทรงไปแสดงความสมดุลในงานทั้ง  3  สวน  ทั้งสวนการออกแบบดวย
ภาพ  ดวยการประดิษฐตัวอักษรมีคุณคาทางการออกแบบ  และดวยความไพเราะกินใจ  ในความ
คมคายของเนื้อหาคําอธิบาย 
 
งานออกแบบธงฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 
 ประวัติการสรางและความเปนมา 
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 ธง  ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  หมายถึง  ผืนผาที่มีสีและ
ลวดลายตางๆ  ใชเปนเคร่ืองหมายบอกชาติ  ตําแหนงราชการ  ใชเปนอาณัติสัญญาณตามแบบ
สากลนิยม  และใชเปนเคร่ืองหมายเรือเดินทะเล  หมูคณะ  สมาคม  อาคาร  รานคา  และอาณัติ
สัญญาณอ่ืนๆ39 
 ในประเทศไทยปรากฏวามีประเพณีการใชธงในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา  โดยไดรับ
อิทธิพลมาจากอินเดียในงานประเพณีและพิธีกรรมตางๆ  กลาวคือ 
 - ไทยใชธงปฎาก  หรือธงตะขาบผืนใหญยาว  3  ถึง  4  วา  หอยไมลําใหญปกไว
หนาวัดในเวลามีการบําเพ็ญกุศลในวัด 
 - ไทยใชธงปฎากเขียนรูปจระเขผูกติดไมปกไวหนาวัด  หลังจากพิธีทอดกฐินแลว 
 - ไทยใชธงปฎากเขียนรูปพระพุทธรูป  พุทธประวัติ  เจดีย  เลขยันตตางๆ  เชนที่
เรียกวา พระบฏ  หอยไวบูชา 
 - ไทยทางภาคเหนือทําตงบูชา  ทําดวยผาบาง  เสนดายขึงยกดอกสลับสีเปนลาย
ตางๆ ตามวัดสําคัญ  ในพระวิหารหนาพระประธานมักมีตุงทําดวยไมสลักลายรูปพญานาค 
 - วันนักขัตกฤษ  เชน  วันสงกรานตมักมีตุงขนาดเล็ก  ทําดวยกระดาษยาว  6-10  นิว้ 
ผูกติดกับตนไม  ปกประดับไวตามพระเจดียทรายเปนจํานวนมาก  ในพิธีเทศนมหาชาติ ก็ใชธงปก
เปนเคร่ืองบูชา 
 - ในการนําศพไปปาชาของทางภาคเหนือ  ก็ใชตุงกระดาษสายาว  1  ศอก  ทํา
เหมือนรูปคน  ถือนําศพ 
 ธง  นอกจากทําดวยผา  ไม  กระดาษ  และดายขึงแลว  ยังใชวัสดุที่มีคาอ่ืนๆ  ทําตุง
ดวย  เชน  เงิน  นาค  ทอง  ธงจึงนับรวมอยูในเคร่ืองบูชาทางศาสนาของไทยอยางหนึ่ง  และ
ปฏิบัติกันมาจนกลายเปนประเพณี  สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ทรงวินิจฉัยวา  ธง  ที่มี
ลักษณะแบบไทยแทมี  3  ลักษณะคือ 
 1. ธง  มีลักษณะเปนส่ีเหล่ียมผืนผาสีตางๆ  บางทีก็ลงยันตใชสําหรับขบวนตางๆ 
 2. ธงชัย  เปนรูปสามเหล่ียมตัดแทยงมุมทํานองเดียวกับธงมังกรของจีน  ผิดแตของ
จีนเอาดานยาวไวขางลาง  และมีครีบเปนรูปเปลวตลอดผืน  สวนของไทยเอาดานยาวไวขางบน  

                                                 
39 ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2493.พระนคร.โรงพิมพการศาสนา.
2510  หนา  478 
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ครีบทําเพียง  3-5  ชาย40  ใชสําหรับนําขบวนขนาดใหญ  เชน  ขบวนเสด็จพยุหยาทตรา  เปนตน  
ธงกระดาษที่ใชประดับตกแตงในพิธีทางศาสนาก็ทําเปนรูปธงชัย 
 3. ธงปฏาก  หรือธงจระเข  มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  แขวนหอยลงโดยใช
ทางดานกวางผูก  ใชเปนเคร่ืองบูชาอยางเดียวไมใชนําขบวนแห  ที่เรียกวาธงจระเขเพราะทําดวย
ผาขาวเขียนรูปจระเข 
 การถวายธงเปนเคร่ืองบูชาในพิธีทางศาสนาถือเปนกุศลทานอยางหนึ่ง  ธงจึงนับเขา
ไปอยูในเคร่ืองบูชาอยางสูงประเภทหนึ่ง  ถือเปนประเพณีดังปรากฏในจิตรกรรม  ลายประดับมุก  
ลายรดน้ําหลายแหง  เมื่อถวายธงเปนพุทธบูชาตามธรรมเนียม  ผูถวายตองจุดธูปเทียนกลาวคํา
บูชาพระรัตนตรัยกอน  แลวกลาวคําถวายธงดังนี้ 
 มํย  ภนฺเต  อิมนิ  ธชปฏาเกน  รตนตฺตยํ  อภิปูเชม  อยํ  ธชปฏาเกน 
 รตนปูชา  อมฺหากํ  ทีฆรตฺตํ  หิตาย  สุขาย  สํวตฺตตุ 
 มีความหมายวา 
 ขาพเจาทั้งหลาย  ขอบูชาซ่ึงพระรัตนตรัยดวยธงแผนผานี้  กิริยาที่บูชาพระรัตนตรัย
ดวยธงแผนผานี้  ขอจงเปนไปเพื่อประโยชน  และความสุขแกขาพเจาทั้หลาย  ส้ินกาลนานเทอญ41 
 ตอมาการใชธงประเภทอ่ืนนอกเหนือจากธงในพิธีทางศาสนามีมากข้ึน  จึงจําเปนตอง
มีการกําหนดแบบอยางระเบียบการใชแตละประเภทใหแนนอน  เริมมีพระราชบัญญัติธงประกาศ
บังคับใชเปนคร้ังแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดแก  พระราชบัญญัติ
วาดวยแบบอยางธงสยาม  ซึ่งเปนพระราชบัญญัติวาดวยธงตางๆ  ของไทยฉบับแรก  ตราข้ึนเมื่อ
วันที่  25  มีนาคม  รัตนโกสินทรศก  110  หรือพ.ศ.2434  มีธงตางๆ  13  ชนิด  พระราชบัญญัติธง
ฉบับนี้พิมพที่ประเทศเยอรมันเปนภาษาตางๆ  ถึง  4  ภาษา 
 ในรัตนโกสินทรศก  114  หรือพ.ศ.2438  อุปฑูตอังกฤษไดทําหนังสือแจงมายัง
กระทรวงตางประเทศวา  หนังสือพระราชบัญญัติธงที่ รับแจกไปนั้น  รูปธงกับคําอธิบาย
ภาษาอังกฤษไมตรงกัน  กระทรวงตางประเทศจึงถามมายังกระทรวงกลาโหม  ซึ่งสมเด็จฯ  เจาฟา

                                                 
 40 ในสมุดภาพร้ิวขบวนพยุหยาทตราเพชรพวง  รัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช  สมัยกรุงศรี
อยุธยา  มีธงชัย  9  ชาย  และ  6  ชาย  สมุดตํารานี้สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพอุปนายกหอพระสมุดว
ชิรญาณโปรดใหจําลองจากตนฉบับของ  ม.จ.ปยะภักดีนาถ ในพ.ศ.2458  ปจจุบันเก็บรักษาไวที่หองหนังสือ
ตัวเขียน  ชั้น  4  หอสมุดแหงชาติ  กรมศิลปากร 
 41 ฉวีงาม  มาเจริญ,นางสาว,ธงไทย เลม  1.กรมศิลปากรเผยแพร  พุทธศักราช 2545  กรุงเทพฯ.
โรงพิมพดอกเบี้ย.2545. สวนบทนํา หนา  2-3 
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กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงตรวจสอบตามคําทักทวงนั้นพบขอผิดพลาดจริง  จึงมีหนังสือ
ตอบ42  และทรงคิดจะเตรียมแกไขพระราชบัญญัติธงสยามฉบับนี้ใหถูกตองเรียบรอยกวาเดิม  ทั้ง
ในปรัตนโกสินทรศก  115  มีความจําเปนตองแกไขอยางเรงดวน  เนื่องจากในปลายปนั้น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  ทรงมีพระราชดําริเสด็จประพาสยุโรปดวย
เรือพระที่นั่งจักรี  จึงมีความจําเปนที่จะตองแกไขพระราชบัญญัติธงในสวนที่จะเก่ียวของกับ
ทหารเรือเสียกอน  จึงจะแจงใหตางประเทศทราบและปฏิบัติใหถูกตอง  โดยเฉพาะเวลาเตรียมรับ
เสด็จที่ตองยิงสลุตและรับรอง  ดังนั้นสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  จึงมีลายพระ
หัตถกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  พระราชบัญญัติธงฯ  เสียกอนโดย
เฉพาะที่จําเปนดังนี้43   
 1. ยกเลิก  “ธงชางเผือกทรงเคร่ืองยืนแทน”  และ  “ธงเรือรบหลวง”  โดยทรงกาํหนดธง
ใหมคือ  “ธงเรือหลวง”  (The  Royal  Navy  Flag)  ข้ึนแทนและแกไขคําบรรยายโดยเพิ่มเติมวา
เปนธงที่ใชปกบนปอมของที่พักทหาร  ที่ข้ึนกับกรมทหารเรือเปนธงพื้นสีแดง  กลางธงเปนรูป
ชางเผือกสีขาวทรงเคร่ืองยืนแทนหันหนาเขาหาเสา  ตัดรูปจักรสีขาวที่อยูมุมบนซายมือของธงเดิม
ออก 
 2. เปล่ียนช่ือ  “ธงเกตุ”  เปน  “ธงฉาน”  (Navy  Jack  and  Admiral’s  Flag)  เดิม
เปนธงสําหรับหมายยศ44 ทหารเรือ  ซึ่งหมายถึง  แมทัพเรืออาจมีนายพลตรี  โท  และเอก  จะตอง
ชักข้ึนถึง  3  เสา  คือ  เสาหนาเรือ  เสากลางเรือ  และเสาทายเรือ  และเนื่องจากเรือสยามใชเรือที่
ไมมีเสามากมายเทานั้น  จึงกําหนดเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมจากธงเกตุ  หรือธงฉานเดิม 
  2.1 ธงเกตุและธงฉาน  มีลักษณะกลางธงมีรูปชางเผือกทรงเคร่ืองยืนแทนบนพื้น
ธงสีน้ําเงิน  โดยธงฉานเดิมเปนธงสําหรับนายพลเรือเอกใชชักข้ึนที่เสาใหญ 
  2.2 ธงสําหรับนายพลเรือโท  เติมรูปจักรสีขาว  1  ดวง  ที่มุมบนซายหนาชาง
ทรงเครื่องยืนแทนใชชักข้ึนที่เสาหนา 
  2.3 ธงสําหรับนายพลเรือตรี  เติมรูปจักรสีขาว  2  ดวง  ที่มุมบนซายและมุมลาง
ซายหนาชางทรงเครื่องยืนแทนใชชักบนเสาหลัง 

                                                 
 42 ดูรายละเอียดใน  ก.จ.ช.เอกสาร  ร.5,บ. 13/2  (ร.ศ.114) 
 43 ดูรายละเอียดใน ก.จ.ช.เอกสาร ร.5, “สมเด็จฯ  เจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศกราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,ที่  130/5558 (13  มีนาคม ร.ศ.115) 
 44 ธงหมายยศ  หมายถึง  ธงที่ชักขึ้นเปนเคร่ืองหมายแสดงยศของบุคคล  ซึ่งเดินทางโดย
ยานพาหนะนั้นๆ 
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  2.4 ธงสําหรับนายพลเรือจัตวา  มีลักษณะกลางธงมีรูปชางเผือกทรงเคร่ืองยืน
แทน  แตชายธงดานหางชางมีชายตัดเปนแฉกรูปอยางหางนกแซงแซว  ใชชักข้ึนที่เสาหลังของเรือ 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต  แต
ทรงเตือนใหสมเด็จฯ  ตรวจทานคําอธิบายภาษาอังกฤษใหถูกตอง  เพราะอาจทําใหเขาใจผิด45  
ตอมาในวันที่  5  เมษายน  รัตนโกสินทรศก 116  หรือ  พ.ศ.2436  สมเด็จฯ  เจาฟาขุนนริศรานุวัด
ติวงศ  ไดทูลเกลาถวายรางพระราชบัญญัติฉบับใหมพรอมคําอธิบายในสวนที่เปล่ียนแปลง  ซึ่งได
มีพระราชหัตถเลขาตอบในเวลาเดียวกัน  และในวันที่  6  เมษายน  รัตนโกสินทรศก  116  หรือ
พ.ศ.2436  สมเด็จฯ  เจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ  ไดกราบบังคมทูลสนองพระราชหัตถเลขา  
อันทําใหธงกองทัพเรือสมบูรณแบบ46  และพระราชบัญญัติธงทั้งหมดไดสมบูรณลงในรัตนโกสินทร
ศก  118  หรือ พ.ศ.2438   
 หมวดธงประจําพระองค  ผลงานฝพระหัตถ 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  6  ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
ใหตราพระราชบัญญัติธง  รัตนดกสินทรศก  129  หรือพ.ศ.2453  ตามประกาศลงวันที่  2  มนีาคม  
พ.ศ.2453  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2454  ขณะนั้นนับเดือนเมษายนเปนเดือน
เปล่ียนศักราชใหมเปนตนไป  และใหยกเลิกพระราชบัญญัติธงฉบับกอนหนานี้ทั้งหมด  ใน
พระราชบัญญัติฉบับใหม  ไดเปล่ียนลักษณะธงประจําพระองคพระมหากษัตริยใหม  ซึ่งแตเดิม
เมื่อสราคร้ังแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  4  เปนธงที่มีลักษณะ
คือพื้นนอกสีแดง  พื้นในสีขาบ  กลางธงเปนรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ  มีเคร่ืองสูง  7  ชั้น  อยู  2  ขาง
เรียกธงนี้วา  “ธงบรมราชธวัชมหาสยามมินทร”  หรือเรียกกันในขณะนั้นวา  “ธงจอมเกลา”  ใชกัน
มาจนถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  เพียงแตเพิ่มรูปโลห
ตราแผนดินใตมหาพิชัยมงกุฎดวย  และเปลี่ยนเรียกกันวา  “ธงมหาราช”  และใชตอมาจนส้ิน
รัชกาล  จนเม่ือรัชกาลที่  6  ตราพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทรศก  129  พระราชบัญญัติธงฉบับ
นี้เปล่ียนลักษณะธงประจําพระองคพระมหากษัตริยใหม  กําหนดเปน  2  ขนาด  คือ  ธงมหาราช
ใหญ  และมหาราชนอย  โดยใชครุฑพาหสยายปกที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  

                                                 
 45 ดูรายละเอียดใน ก.จ.ช. เอกสาร  ร.5 ,บ 13/1  “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ถึงสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ” ,ที่  69/1806  (24  มีนาคม  ร.ศ.115) 
 46ดูรายละเอียดใน ก.จ.ช.เอกสาร ร.5, บ.13/6“สมเด็จฯ  เจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศกราบ
บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,ที่   (6  เมษายน  ร.ศ.116) 
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ทรงออกแบบเปนรูปสําคัญอยูกลางผืนธง  และตราครุฑพาหยังใชกับหมวดธงประจําพระองคอีก  
10  ธงคือ  ธงราชินีใหญ  ธงราชินีนอย  ธงเยาวราชใหญ  ธงเยาวราชนอย  ธงเยาวราชใหญฝายใน  
ธงเยาวราชนอยฝายใน  ธงราชวงศใหญ  ธงราชวงศนอย  ธงราชวงศใหญฝายใน  ธงราชวงศนอย
ฝายใน  รวม  12  ธงที่มีขนาด  รูปแบบ  พื้นธงสีแตกตางกันไปตามลําดับชั้น 
 1. ธงมหาราชใหญ  ผืนธงสี่เหล่ียมจัตุรัส  กวาง  1  สวน  ยาว  1  สวน  พื้นธงสี
เหลืองตรงกลางมีรูปครุฑพาหกายสีสม  ขนปกสะโพกแลหางสีแดง  เปนธงประจําพระองค  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เมื่อนายทหารคล่ีเชิญไปขบวนใด  หรือเมื่อธงมหาราชใหญเชิญข้ึน
ที่ใดเปนที่หมายวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประทับหรือเสด็จโดยขบวนนั้น 
 2. ธงมหาราชนอย  ผืนธงแบงเปน  2  ตอน  ตอนตนธงมีรูปแบบเหมือนธงมหาราช
ใหญ  แตมีขนาดเล็กกวางไมเกิน  60  เซนติเมตร  ตอนปลายมีชายธงสีขาวตอยาวเรียวปลายกวาง
คร่ึงหนึ่งของตอนตน  ธงกวาง  10  สวน  ยาว  15  สวน  ชายธงตัดเปนรูปแฉกอยางหางนก
แซงแซวลึกเพียง  4  ใน  15  สวนของดานยาว  เชิญธงมหาราชนอยข้ึนที่ใดใหหมายเชนเดียวกับ
ธงมหาราชใหญ  คราวใดโปรดเกลาฯ  ใหชักธงมหาราชนอยแทนธงมหาราชใหญ  หามมิให
เจาหนาที่ยิงสลุต 
 3. ธงราชินีใหญ  ธงมีขนาดกวาง  10  สวน  ยาว  15  สวน  พื้นธงสีเหลืองชายตัด
เปนแฉกอยางหางนกแซงแซว  ลึกเพียงสวนที่  4  แหงดานยาว  กึ่งกลางมีรูปครุฑพาหสีเดียวกบัธง
มหาราชใหญ  เปนเคร่ืองหมายสําหรับองคราชินี  เมื่อคล่ีไปขบวนใด  หรือเมื่อเชิญธงราชินีใหญข้ึน
ที่ใด  เปนที่หมายวาองคสมเด็จพระราชินีประทับหรือเสด็จโดยขบวนนั้น 
 4. ธงราชินีนอย  ธงลักษณะเชนเดียวกับธงมหาราชนอย  แตสวนปลายธงเปล่ียน
จากสีขาวเปนสีแดง  เปนเคร่ืองหมายสําหรับองคราชินี  คราวใดโปรดเกลาฯ  ใหชักธงราชินีนอย
แทนองคราชินีใหญ  หามมิใหเจาหนาที่ยิงสลุต 
 5. ธงเยาวราชใหญ  เปนธงรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส  ผืนธงแบเปนส่ีเหล่ียม  2  ชั้น  ชั้นนอก
สีขาบ (น้ําเงิน)  พื้นในสีเหลืองสวนกวางเทากับคร่ึงหนึ่งของพื้นนอก  กลางธงเปนรูปครุฑพาห  
รูปทรงกับสีเชนเดียวกับธงมหาราชใหญ  เปนเคร่ืองหมายสําหรับสมเด็จพระยุพราชเสด็จโดยพระ
ราชอิสริยยศ 
 6. ธงเยาวราชนอย  ผืนธงแบงเปน  2  ตอน  ตอนแรกเปนรูปเดียวกับธงเยาวราช
ใหญ  แตมีขนาดเล็กกวา  กวางไมเกิน  60  เซนติเมตร  ตอนปลายเปนชายหางเชนเดียวกับธง
มหาราชนอย  ใชแทนธงเยาวราชใหญ  เมื่อโปรดเกลาฯ  ใหงดการยิงสลุต 
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 7. ธงเยาวราชใหญฝายใน  ธงมีลักษระเปนรูปส่ีเหล่ียมขนาด  2  สวน  ยาว  3  สวน  
ลักษณะ  2  ใน  3  ของสวนยาวเหมือนธงเยาวราชใหญ  สวนปลายที่เปน  1 ใน  3  สวนทีเ่หลือตัด
เปนรูปแฉกอยางหางนกแซงแซว  ใชประจําองคพระวรชายาของสมเด็จพระยุพราช 
 8. ธงเยาวราชนอยฝายใน  มีลักษณะและขนาดแบบเดียวกับธงมหาราชนอยผิดแต
สีของสวนปลายชายธง  เปนสีแดงใชแทนธงเยาวราชใหญฝายในเมื่อโปรดเกลาฯ  ใหงดการยิง
สลุต 
 9. ธงราชวงศใหญ  พื้นสีขาบรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส  กลางธงมีวงกลมสีเหลืองขนาด
เสนผาศูนยกลางเทากับ  2  ใน  3  ของสวนกวางของธง  ภายในวงกลมมีรูปครุฑพาหสีแดงเปน
เคร่ืองหมายสําหรับพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมวารัชกาลใดๆ  ประทับหรือ
เสด็จอยูในขบวนนั้น 
 10. ธงราชวงศนอย  ลักษณะธงแบงเปน  2  ตอน  ตอนตนเหมือนธงราชวงศใหญ
แตมีขนาดเล็กกวากวางไมเกิน  60  เซนติเมตร  ชายธงเปนสีขาวลักษณะเดียวกับธงมหาราชนอย  
ใชแทนธงราชวงศใหญ  เมื่อโปรดเกลาฯ  ใหงดการยิงสลุต 
 11. ธงราชวงศใหญฝายใน  ธงมีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมมีขนาด  2  สวนยาว  3  
สวน  ลักษณะเปน  2  ใน  3  สวนยาว  ชายหางเปนแฉกรูปหางนกแซงแซวใชเปนเคร่ืองหมาน
สําหรับพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมวารัชกาลใดๆ  ที่ประทับหรือเสด็จอยูใน
ขบวนนั้น 
 12. ธงราชวงศนอยฝายใน  ผืนธงแบงเปน  2  ตอน  ตอนตนพื้นสีขาบกวางไมเกิน  
60  เซนติเมตร  มีรูปเหมือนธงราชวงศใหญ  สวนปลายมีชายธงพื้นสีแดงตอเปนธงยาว  ใชแทนธง
ราชวงศใหญฝายใน  เมื่อโปรดเกลาฯ  ใหงดการยิงสลุต 
  นอกจากหมวดธงประจําพระองคทั้ง  12  ธงดังกลาวแลว  ยังมีธงที่ใชเนื่องใน
พระมหากษัตริยอีก  2  ธง  คือธงชัยกระบ่ียุทธ  และธงชัยพระครุฑพาหนอย  ที่เปนผลงานฝพระ
หัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสรางข้ึนในพ.ศ.2453  เมื่อเสด็จไปสมโภชพระปฐมเจดีย  และพระราช
มณเฑียร  ณ  พระราชวังสนามจันทร  จังหวัดนครปฐม  ในวันที่  13  มกราคม  พ.ศ.2453  ราษฎร
ขุดไดแผนสัมฤทธิ์กระบ่ี  1  รูป  ครุฑ  1  รูป  ซึ่งเปนของประจําธงชัยสําหรับกษัตริยโบราณ  
เจาพระยาศรีวิชัยชนินท (ชม   สุนทรราชน)  เมื่อยังเปนพระยาสุนทรบุรีฯ  สมุหเทศาภิบาลมณฑล
นครชัยศรี  นําข้ึนทูลเกลาฯ  ถวาย  จึงโปรดใหสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรง
คิดเคร่ืองประกอบพิธีเปนธงพระกระบ่ีธุช  และพระครุฑพาหนอยข้ึนใหพระยาอนุรักษราชมณเฑียร 
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(ม.ร.ว.ปุม  มาลากุล)  เปนผูจัดทําใหทันงานพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินทร  ในวันที่  25  มีนาคม  
พ.ศ.2453  ซึ่งเปนวันต้ังน้ําวงดายเร่ิมการพระราชพิธี  โปรดใหต้ังราวไวขางพระแทนมณฑล
สําหรับจะไดเชิญข้ึนผูกเสาพระแทนมณฑลเขาพระราชพิธีพรอมกับพระกฤษจุดเทียนชัย  (ธงพระ
กระบ่ีธุช  พระครุฑพาหใหญของเดิมผูกเสาหลังสําหรับนอยนี้ผูกเสาหนา47 
 13. ธงชัยราชกระบี่ยุทธนอย  ผืนธงเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัส  ดานกวางเทากับดานยาว  
กลางธงมีรูปวานรขาวทรงเคร่ือง  ซึ่งส่ือความหมายถึง  หนุมานทหารเอกของพระราม  หรือพระ
นารายณอวตาร  เคร่ืองทรงภัสตราภรณที่สวมใสมีกรอบพักตร  กรองศอ  ทับทรวง  สังวาลย  พาหุ
รัด  รัดกร  ทําทาเหาะเหิรบนพื้นหลังสีแดงจากซายไปขวา  ยกกรซายไปดานหนาเสมอพระอังสา  
ชูพระหัตถข้ึนช้ีพระดรรชนีข้ึนดานบน  กรขวายกไปดานหลังเสมอพระอังสา  หัตถขวาจับพระขรรค
ชูดานคมเอียงไปดานหนาเหนือพระเศียร  ชวงลางยกพระชานุซายเสมอพระนาภี  ทิ้งพระชงฆงอ
พระบาทซายไปดานหนา  งอพระชงฆขวากระดกข้ึนไปดานหลังทําทาเหาะเหิร 
 14. ธงชัยพระครุฑพาหนอย  เปนครุฑพาหนะองคพระนารายณ  กําลังจะบิน
วางทาเคลื่อนที่จากทาอัดตรง  พระพักตรและชวงลาหันขาง  ชวงบนพระวรกายเอียงดานเส้ียวหัน
องคจากขวาไปซาย  ครุฑสวมเคร่ืองทรงเพียงกรอบพักตร  กรองศอ  พาหุรัด  รัดกร  รัดอุระ  ไม
สวมมงกุฎ  ยกกรทั้งสองสยายปก  ชูปกซายพุงไปดานหนาแผเอียงตํ่าลงดานลาง  พระบาทขวายืน
เหยียบยกพระชงฆขวากาวข้ึนชูไปดานหนา  รูปครุฑกําลังวางทาดุจกําลังจะโผบินข้ึนจากพื้นธงสี
เหลือง 
 ธงทั้งสองนี้ภายในธงแนบผาขาวลงยันตและอักษรตามแบบธงพระกระบ่ีธุธ  และพระ
ครุฑพาหองคเดิม  พระครูสุทธรรมสมาจารย  วัดประดู  ไดทําพิธีลงยันตและอักษรที่วดัตูม  จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา  คันธงใชไมชัยพฤกษ  ยอดหอกครํ่าทอง  กาบธงผูกหางนกยูงเปนรูปแพน  
สอดลงในแผนพระกระบ่ีและพระครุฑพาหของโบราณนั้นเหมือนกันทั้งคู 
 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหราช
องครักษเชิญธงกระบ่ีธุช  และพระครุฑพาหนอยนําเสด็จพระราชดําเนินในกระบวนราบ48ทหารบก  
                                                 
 47 ฉวีงาม    มาเจริญ,นางสาว.ธงไทย เลม 1.เลมเดิม  หนา  27 
 48 พ.ศ.2472  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  กระทรวงวังไดกราบบังคมทูลเรียน
พระราชปฏิบัติระเบียบการเชิญธง  โดยอางวาสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ประธานพระกระแส
วา  ธงพระกระบ่ีธุชควรอยูดานซาย  ธงพระครุฑพาหนอยควรอยางขวา  โดยถือหลักปฏิบัติประเพณีเดิม  ซง
ปรากฏอยูในตอนหนึ่งของโคลงพระราชพิธีทวาทศมาศ  เม่ือทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลวพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว  จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  วาเม่ือไดทราบความแนชัดถึงประเพณี เดิมให
เปล่ียนเสียใหถูก  กระทรวงวังจึงใหถือเปนหลักปฏิบัติสืบมา 
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เชิญธงพระกระบี่ธุชไปทางขวา  ทหารเรือเชิญธงพระครุฑพาหนอยไปทางซาย  แตถาเสด็จเปน
กระบวนมาจึงใหราชองครักษทหารบกเชิญทั้งสองนาย49 
 ธงแผนดินฝพระหัตถ 
 ธงประจําแผนดินหมายถึงธงประจําแผนดินพระมหากษัตริยแตละรัชกาล  เกิดข้ึนเปน
คร้ังแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  4  เนื่องจากทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ   ใหสรางธงรูปพระมหามงกุฎ   ข้ึนเปนธงประจําพระองคและชักข้ึนเสาใน
พระบรมมหาราชวังเวลาเสด็จประทับอยูในพระนคร  ภายหลังเมื่อไมไดเสด็จประทับอยูในพระนคร
ตองลดธงประจําพระองคลง  เสาธงวางดูไมเปนการสมควร  จึงโปรดเกลาใหสรางธงไอยราพต  ธง
ไอยราพตไดใชตอมาจนถึงตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่  5  ทรง
โปรดเกลาฯ  ใหเปล่ียนแปลงลักษณะธงไอยราพตเล็กนอย  และพระราชทานนามใหมวา  ธง
จุฑาธิปไตย 
 ธงมหาไพชยนตธวัช 
 จน พ.ศ.2453  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ไดสถาปนาธง
แผนดินข้ึนใหมอีกอยางหนึ่งเรียกวา  “ธงมหาไพชยนตธวัช”  เปนธงประจําแผนดินพระมหากษตัริย
ในรัชกาลนี้  มีรูปลักษณะเปนธงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  ดานกวาง  2  สวน  ดานยาว  3  สวน  แบง
ส่ีเหล่ียมเปน  2  ชั้น  พื้นชั้นนอกเปนสีแดง  พื้นชั้นในตรงกลางเปนสีดํา  กลางธงเปนตราพระราช
ลัญจกรวชิราวุธ  ตราพระราชลัญจกรประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลที่  6  ที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบ  เปนภาพพานแวนฟา  
2  ชั้นวางอยูบนต่ังขาคูรองรับวชิราวุธดามทองคมขาว  มีพระรัศมีแผกระจายจากองควชิระไปรอบ
ทิศเปนเสนหยักประกายสายฟา  32  เสน  ส้ันยาวในโครงสรางเปนพุมบัว  มีฉัตร  5  ชั้น  ต้ังขนาบ  
2  ขาง  พระราชลัญจกรทั้งหมดต้ังอยูบนฐานแบนกากบาด 
 เหตุที่สรางธงมหาไพชยนตธวัชข้ึน  ดวยทรงพระราชปรารภวา  รูปครุฑสัมริดหุมทอง
ของโบราณที่ขุดได  ณ  ตําบลโคกพระ  ในดงศรีมหาโพธิ์  ปราจีนบุรี  ซึ่งพระเจาบรมวงศเธอ  กรม
ขุนมรุพงศศิริพัฒน  สมุหเทศาภิบาลมณฑลปราจีน  นําทูลเกลาฯ  ถวายเมื่อเสด็จพระราชดําเนิน
ถึงเมืองปราจีนบุรีในวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.2455  นั้น  เปนโบราณวัตถุที่สันนิษฐานวาจะเปนยอด
ธงสําหรับนําทัพของพระรามาธิบดีในสมัยโบราณ  การที่มีผูนํามาทูลเกลาฯ  ถวายนับวาเปนส่ิง
ประกอบดวยสวัสดิมงคล  และธงจุฑาธุชธิปไตย  อันเปนธงสําคัญสําหรับประจํากองทัพบกนัน้  ใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดโปรดใหสรางข้ึนบรรจุเสนพระเจา (ผม)  แลว

                                                 
 49 ฉวีงาม    มาเจริญ,นางสาว.ธงไทย เลม 1.เลมเดิม  หนา  28 
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พระราชทานไวเพื่อประจํากองทัพบกสืบมา  เปปนประเพณีอันดีงามที่ควรจะปฏิบัติตามพระชนก
นาถ  จึงโปรดเกลาฯ  ใหซอมแซม  รูปครุฑสําริดหุมทองโบราณนั้นใหงดงามเพื่อติดบนยอดคันธง  
และโปรดใหปกเปนธงลายเหมือนพระราชลัญจกรประจําพระองค  บนพื้นดําทับบนพื้นแดงอีกที
หนึ่งพระราชทานนามวา  “ธงมหาไพชยนตธวัช”  ตามนามแหงธงทาวอมรินทราธริาช  ซึง่ไดใชนาม
เทพเสนาไปปราบอสูรเหลารายพายแพแกพระบารมี  ใชเปนธงประจํากองทัพบกเพิ่มข้ึนอีกธงหนึ่ง
อยางธงจุฑาธิปไตย  ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ธงประจําแผนดินของไทยมี
เพียง  3  รัชกาลดังกลาวมาแลว50   
 ธงประจํากองลูกเสือ  ตรามณฑลประจําเมืองฝพระหัตถ  ตนกําเนิดตราเมือง 
 เมื่อมีการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา
เจาอยูหัว  และในปพ.ศ.2454  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหกิจการเสือปาข้ึนเปนอันดับแรก  โดย
ประกาศพระบรมราชโองการเม่ือ  วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.2454  ต้ังแตนั้นมากิจการเสือปาก็
เจริญรุงเรืองข้ึนเปนลําดับ  มีการแบงแยกเปนกรมกองตางๆ  และแพรออกไปยังหัวเมือง  ตอมาให
ตราขอบังคับลักษระการปกครองลูกเสือออกบังคับใชเมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.2454  เมื่อ
ลูกเสือเขาประจํากองทั้งสวนกลาง  และตามหัวเมืองสวนมณฑลจึงทรงพระราชทานธงประจํากอง
เพื่อเปนเคร่ืองหมายแทนพระองคในโอกาสควร  เชน  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทานใน
โอกาสสวนสนามถวายพระพรชัยมงคลในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาบาง  ในโอกาสเสด็จ
ประพาสหัวเมืองบาง  ทุกคราวที่ไดพระราชทานธงประจํากองดังกลาว  ก็ทรงพระราชทานพระบรม
ราโชวาท  แกลูกเสือทั้งหลายเพื่อใหประจักษในความสําคัญของธง  และหนาที่ของลูกเสือทุกคนที่
ตองปฏิบัติตอธงอยางเครงครัด  ตามขอบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ  พุทธศักราช  2461  ขอ  
44  และ  46  ที่พอสรุปความไดวา  ธงประจํากองลูกเสือนั้นเปรียบเสมือนเคร่ืองหมายแทนองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ธงเปนที่เคารพ  การอยูใกลธงเสมือนอยูใกลชิดพระองค  ฉะนั้นเปน
หนาที่ของลูกเสือทุกคนที่ตองรักษาธงแมชีวิตของตน  มิใหตกอยูในเงื้อมมือของอริราชศัตรูได
มณฑลตางๆ  ที่ไดรับธงจะตองหมายเหตุวัน  เดือน  ป  ที่รับพระราชทานธงเปนหลักฐาน  จะตอง
นําพระบรมราโชวาทในวันที่มณฑลนั้นไดรับพระราชทานธง ไปจัดพิมพเปนเอกสารแจกแกลูกเสือ
ทุกคนใหเก็บรักษาไวตลอดจนติดพระบรมราโชวาทนั้นไวที่กรมกองเพ่ือเตือนใหลูกเสือไดระลึดถึง
หนาที่ของตนกับธงประจํากองลูกเสือมณฑลที่ไดรับพระราชทานดังกลาว 
 ธงประจํากองลูกเสือตางๆ  ของไทยในสมัยแรกมีลักษณะสีสันตางๆ  กัน  ไมไดมี
ลักษณะเหมือนกันดังเชนทุกวันนี้  รูปที่ปรากฏกลางผืนธงลวนมีความหมายเก่ียวของกับมณฑล

                                                 
 50 ฉวีงาม    มาเจริญ,นางสาว.ธงไทย เลม 1.เลมเดิม  หนา  50 
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แทบทั้งส้ิน  สุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหออกแบบ  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ให  
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบประจํากองลูกเสือตางๆ  และ
พระราชทานไวในมณฑลนั้นๆ  โดยคร้ังแรกทรงออกแบบทั้งส้ิน  6  มณฑล  ธงเหลานี้ตอมาในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  7  ไดพระราชทานเพิ่มเติมโดยครบทุก
มณฑลในงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติคร้ังแรก  พ.ศ.2470  ซึ่งเช่ือวาสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยา
นริศรนุวัดติวงศทรงออกแบบเชนกัน  รูปสัญลักษณบนผืนธงที่แสดงมณฑลตางๆ  บางภาพถือเปน
ตนเคาของตราเมือง (ตราจังหวัด)  ซึ่งถูกกําหนดใหมีข้ึนในสมัยจอมพล  ป.พิบูลยสงครามเปน
นายกรัฐวงศมนตรี 
 ตราธงประจํามณฑลตางๆ  ฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
ทรงออกแบบธงประจํากองลูกเสือเมื่อพ.ศ.2458  มีทั้งส้ิน  6  มณฑลไดแก  มณฑลปตตานี  
มณฑลนครศรีธรรมราช  มณฑลภูเก็ต  มณฑลกรุงเทพฯ  มณฑลนครชัยศรี  และมณฑลราชบุรี  
และภายหลังแบบธงไดถูกนํามาทําเปนตราเมือง (ตราจังหวัด)  ในสมัยจอมพล ป.พิบูลยสงคราม  
ธงประกองลูกเสือ  6  มณฑลมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ธงมณฑลปตตานี  พื้นธงสีเขียวใบไมขอบธงสีเหลือง  กลางธงมีรูปปนใหญ
นางพญาตานี  เปนปนใหญสีดําหันขางปากกระบอกปนไปดานขางซายมือ  วางอยูบนแทนปนมี
ลอ  4  ลอสีขาว  ต้ังอยูบนพื้นหญาสีเขียวเหลือง  ปนใหญนางพญาตานีเปนปนทีพ่ระยาตานนีาํมา
ถวายดวยความจงรักภักดีที่มีตอพระมหากษัตริยในราชวงศจักรี  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบดวยการนําศาสตราวุธที่สําคัญ  เพื่อใหลูกเสือมณฑลนั้นรําลึกถึงความ
จงรักภักดีของพระยาตานีไวเปนตัวอยางเสมอ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวไดทรง
พระราชทานธงนี้ไวเมื่อวันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ.2458  ในคราวที่พระองคเสด็จพระราชดําเนิน
ประพาสปกษใต 
  จังหวัดปตตานีไดนําแบบธงของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ที่
ทรงออกแบบไวมาเปนตนแบบทําเปนภาพปนใหญพญาตานีต้ังอยูบนแทนปนใหญ51  เปนปน
สําคัญคูบานคูเมืองตานีโบราณ  ขอบดวงตราเปนวงกลมมีลายกาบกนกเรียงลอไปตามขอบ 

                                                 
 51 ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตรวา  เม่ือสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทเสด็จนํา
กองทัพไปปราบพมาทางหัวเมืองชายทะเล ตะวันตก  เม่ือเสร็จศึกแลวไดยกกองทัพไปยังเมืองสงขลา  ทรงทราบ
ขาวเมืองตานีกระดางกระเด่ือง  จึงโปรดเกลาฯ  ใหพระยากลาโหมยกกองทัพไปปราบ  และไดนําปนใหญมา  2  
กระบอก  มาจากเมืองตานี  โปรดเกลาฯ  ใหจารึกนามปนกระบอกใหญวา พญาตานี  ปจจุบันปนกระบอกนี้
ต้ังอยูหนากระทรวงกลาโหม  กรุงเทพมหานคร  
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 2. ธงมณฑลนครศรีธรรมราช  พื้นธงสีเขียวใบไมขอบธงสีมวง  กลางธงมีรูป
ทักษิณาวัตรขนาดใหญสีขาวทรงเคร่ืองยอดสีทอง  วางอยูบนพานทองกลีบบัว  สังขเปนเครื่องนํา
ใหรําลึกถึงจังหวัดสงขลาอันเปนจังหวัดสําคัญของมณฑลนี้  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา
เจาอยูหัว  ไดทรงพระราชทานเมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.2458  ในคราวเสด็จพระราชดําไป
ปกษใต 
  จังหวัดสงขลาไดนําแบบธงประจํากองลูกเสือมณฑลนครศรีธรรมราชที่สมเด็จฯ  
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบมาไวเปนตนแบบ  เปนภาพหอยสังขทักษิณา
วัตรวางอยูบนพานทองกลีบบัว  ซึ่งพานที่เชิญเทินสังขนี้วางอยูบนฐานปทมบัวหงายอีกช้ันหนึ่ง  
ขอบดวงตราวงกลมมีลายกนกวางเวนจังหวะอันงดงามภายในวงกลม 
 3. ธงมณฑลภูเก็ต  พื้นธงสีเขียวใบไมขอบธงมีสีฟา  กลางธงมีภาพภูเขาหิน  เหนือ
ยอดเขามีเพชรฉายรัศมี  25  ประกายเสน  เปนเคร่ืองนําใหรําลึกถึงความอุดมสมบูรณเต็มไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติและแรธาตุโดยเฉพาะแรดีบุก  ซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของมณฑลนี้  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชทานเมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.2458  เมื่อ
คราวเสด็จพระราชดําเนินถึงสถานีทับเที่ยง  จังหวัดตรัง 
 4. ธงมณฑลกรุงเทพ  พื้นธงสีเหลือง  กลาผืนธงเปนภาพพระพุทธรูปพระพุทธมหา
มณีรัตรปฏิมากร (พระแกวมรกต)  องคพระมีสีเขีวยมรกตทรงเคร่ืองฤดูฝน  ไขวผาทองจากพระ
อังสาซายไขวใตพระอุระขวาประทับนั่งขัดสมาธิบนฐานสูง  บนพื้นธงสีเหลืองเปนเคร่ืองเตือนใจ
ลูกเสือมณฑลนี้ใหระลึกอยูเสมอวา  พระพุทธรูปพระแกวมรกตองคนี้  เปนพระพุทธรูปที่เปรศูนย
รวมจิตใจชาวพุทธ  เปนหลักชัยเปนศรีเมืองและเปนศรีแหงกรุงรัตนโกสินทร  นับเปนพระพุทธรูปที่
ศักด์ิสิทธิ์  เปนที่เคารพของปวงชนชาวไทยทั่วไป  ตลอดจนพระมหากษตริยและพระบรมวงศานุ
วงศทั้งปวง  พระบาทสมเด็จพะมงกุฏเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานนเมื่อวันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.
2458   
  กรุงเทพมหานครแมไมไดนําแบบธงประจํากองลูกเสือกรุงเทพฯ  มาเปนตนแบบมี
เพียงแนวคิด  1  ใน  5  กลาวคือ  เมื่อมีการสัญลักษณของจังหวัดพระนครมีพระที่นั่งอนันต
สมาคม  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  อนุสาวรียประชาธิปไตย  ภูเขาทองและองคพระแกวมรกต  
แตกรมศิลปากรเลือกพระทีนั่งจักรีมหาปราสาทเพราะมีหนาบันเปนเคร่ืองหมายพุทธศิลป  
นอกจากนี้องคปราสาทยังแสดงความเปนราชธานีที่มีความเปนไทยไดอยางเดนชัด  และเปน
แบบอยางสถาปตยกรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทรดวย  ดวงตรานี้ใชมาจนพ.ศ.2514  มีการรวม
จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเปนเขตปกครองเดียวกัยเรียกวา  นครหลวงกรุงเทพธนบุรี  และ
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ในปพ.ศ.2515  จึงเปลี่ยนมาเปนกรุมเทพมหานคร  และตราเมืองของกรุงเทพมหานครปจจุบันเปน
ภาพพระอินทรทรงชางเอราวัณมีที่มาจากภาพฝพระหัตถของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ  ที่ทรงเขียนภาพนี้ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  6 
 5. ธงมณฑลนครชัยศรี  เปนพื้นธงสีน้ําเงินแกกลางผืนธงมีรูปองคพระปฐมเจดียสี
เหลือง52  ที่เห็นเฉพาะสวนองคเจดียที่ประกอบดวยฐานลูกแกว  องคระฆัง  บัลลังก  มาลัยเถา
จนถึงปลียอด  องคพระปฐมเจดียเปนปูชนียสถานที่สําคัญองคหนึ่งของศิลปะทางพุทธศาสนาของ
ไทย  และต้ังอยูในมณฑลนี้  เพื่อเปนเคร่ืองเตือนใจใหลูกเสือมณฑลนี้เปนมหาเจดียที่สําคัญยิ่งใน
มณฑลนี้  ธงนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวพระราชทานเมื่อวันที่  13  มกราคม  พ.ศ.
2459  เนื่องในการเสด็จทอดพระเนตรการประลองยุทธเสือปาและลูกเสือ 
  จังหวัดนครปฐมไดนําแบบธงประจํากองลูกเสือมณฑลนครปฐมที่  สมเด็จฯ  เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบไวมาเปนตนแบบการเขียนตราเมือง  เปนภาพมหา
เจดียองคใหญ  มีเลข  4  ภายใตมหามงกุฏอยูกลางพระเจดียสองขางเปนลายเมฆ  และขอบ
วงกลมดานในรอบนอกของตราเปนลายกนก 
 6. ธงมณฑลราชบุรี  เปนพื้นธงสีน้ําเงินแก  กลางผืนธงมีรูปฉลองพระบาททองเชิง
งอนวางอยูบนพานทอง  ซึ่งเปนเคร่ืองราชกกุธธภัณฑ  1  ใน  5  ที่สําคัญเพื่อใหลูกเสือกองนี้ระลึก
อยูเสมอวามณฑลนี้เปนมณฑลทางทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ  เชนเดียวกับมณฑลปราจีนบุรี  ซึ่ง
อยูทางทิศตะวันออก  และลูกเสือทุกคนมีความจงรักภักดี  จึงพระราชทานเคร่ืองหมายนี้เพื่อระลึก
ถึงพระองคอยูเสมอ  ธงนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานเม่ือวันที่  22  
กุมภาพันธ  พ.ศ.2467  เนื่องในการเสด็จทอดพระเนตรการประลองยุทธเสือปาและลูกเสือ 
จังหวัดราชบุรี  ไดนําแบบธงประจํากองลูกเสือมณฑลราชบุรีที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ  ทรงออกแบบไวมาเปนตนแบบในการเขียนตราเมือง  เปนรูปฉลองพระบาทเชิงงอนคู
ต้ังอยูบนพานทอง  และมีการเพิ่มภาพพระแสงขรรคชัยศรีวางพาดบนราวพาดพระแสงขรรคอยู
ดานหลังพานทอง  ขอบราเปนลายกนก  การใชเคร่ืองราชกกุธภัณฑเปนตราเมืองเนื่องจากชื่อเมอืง
คือ  ราชบุรี  หมายถึงเมืองพระราชามหากษตริย 
 
 
 

                                                 
 52 องคพระปฐมเจดียซึ่งเช่ือวาสรางเปนปฐมในสุวรรณภูมิในสมัยพระโสณะ  และพระอุตระเดิน
ทางเขามาเผยแพรพระพุทธศาสนา องคพระเจดียปจจุบันสรางครอบทับองคเจดียเดิมในสมัยรัชกาลที่  4 
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การออกแบบธงเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่  7 
 
 คร้ันถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  7  ยังพระราชทายธง
ลูกเสือมณฑลที่เหลือเพิ่มเติม  สันนิษฐานวาธงประจํากองลูกเสือที่เพิ่มเติมจากเดิมนี้  เปนผลงาน
ฝพระหัตถของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบ  และรัชกาลที่ 7 ทรง
พระราชทานไวที่มณฑลนั้นๆ  จนครบทุกมณฑลในงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 
2470  แบบธงมณฑลเหลานี้คือ 
 1. ธงมณฑลอยุธยา  พื้นธงสีแดงเลือดนก  กลางธงมีรูปปราสาท  3  ยอด  3  หอง  
ใตตนหมัน  ทุกยอดซุมทั้ง  3  หองมีพูขาวหอย  หองปราสาทหลังกลางมีภาพสังขทักษิณาวัตรวาง
อยูบนพานแวนฟาสีทอง  ที่วาอยูบนผาทิพยสีเขียวทิ้งชายหอยลงมาที่ฐานปราสาท  ภาพดังกลาว
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงมีตนคิดมาจาก  ประวัติการสถาปนากรุงศรี
อยุธยา  ซึ่งปรากฏในพงศาวดารวา  เมื่อปพุทธศักราช  1893  สมเด็จพระรามาธิบดีที่  1  (สมเด็จ
พระเจาอูทอง)  ไดอพยพผูคนหนีจากโรคระบาดมาต้ังราชธานีใหม  ณ  ตําบลหนองโสน  คร้ันวัน
ศุกรข้ึน  6  คํ่า  เดือน  5  เวลา  3  นาฬิกา  9  บาทไดทําพิธีกลบบาทสุมเพลิง  เจาพนักงานไดขุด
พบสังขทักษิณาวัตรขอนหนึ่งใตตนหมัน  หอยสังขนั้นมีสีขาวบริสุทธิ์  ถือเปนศุภนิมิตรแกพระนคร
ที่สรางใหม  แลเปนเคร่ืองหมายแหงการสถาปนากรุงศรีอยุธยา  ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงมาแต
โบราณ  เพื่อเปนส่ิงเตือนลูกเสือมณฑลนี้ใหระลึกวาเช้ือสายของตนเปนเช้ือสายนักรบอันมีวีรกรรม
มากมาย  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  7  ทรงพระราชทานเมื่อวันที่  15  
พฤศจิกายน  พ.ศ.2469  ในคราวเสด็จพระราชดําเนินประพาสมณฑลฝายเหนือ 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดนําแบบธงของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัด
ติวงศที่ทรงออกแบบไวเปนตนแบบ  เปนรูปปราสาท  3  หอง  ใตตนหมันมีภาพสังขทักษิณาวัตรสี
ขาวอยูบนแวนฟาในหองกลางปราสาทที่ถือเปนสัญลักษณสําคัญของจังหวัด  เปนส่ิงสิริมงคลนํา
ความเจริญมาสูกรุงศรีอยุธยาถึง  417  ป  ตอนลางของดวงตรามีลายกระจังตนกําเนิดลายกนกเถา 
 2. ธงมณฑลจันทบุรี   พื้นธงมีสองช้ันช้ันนอกสีไพลอยูตรงกลาเปนรูปส่ีเหล่ียมสีมวง  
มีรูปกระตายอวนปุกปุยสีขาว  นั่งหันหนาดานขางจากขวาไปซาย  ยก  2  เทาหนาข้ึนชูเหนือหนา
ทอง  กระตายนั่งอยูภายในวงกลมรูปพระจันทรเต็มดวงสีไพลกลางส่ีเหล่ียมสีมวงดังกลาว  อันเปน
ภาพสัญลักษณพระจันทรวันเพ็ญ  ที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงนํามาจกา
ความหมายของคําวา  “จันทร”  และความเช่ือแตคร้ังโบราณเร่ืองกระตายและพระจันทรเปนของคู
กัน   รวมถึงยังใหความหมายในเมืองที่ อุดมสมบูรณ   สงบรมเย็นดุจแสงจันทรวันเพ็ญ  
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พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระราชทานเม่ือวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ.2470  ใน
คราวเสด็จมาทรงเปดคายชุมนุมลูกเสือแหงชาติคร้ังแรก 
  จังหวัดจันทบุรีไดนําแบบธงเดมที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรง
ออกแบบไวมาเปนตนแบบตราประจําจังหวัด  เปนรูปเงากระตายในดวงจันทรกลมสีเหลือง  มีเสน
ลําแสงออกไปรอบทิศขอบนอกตราเสนขอบดานในมีภาพลายกาบซอนไปตามทางของเสนขอบที่
โคงเปนวงกลม 
 3. ธงมณฑลพายัพ  พื้นธงเปนสีบานเย็น  กลางธงมีรูปชางเผือกสีขาวยืนหันหนา
ตรงเต็มหนา  กางใบหูออก  2  ขาง  หอยงวงมวนขมวดปลายเล็กนอยเห็นงาคูและขาหนา  2  ขา
ยืนอยูในขวงรูปเสมาฐานสิงห  เปนกรอบเสมาสีขาว  ภาพชางเผือกเปนสัญลักษณที่ให  2  
ความหมาย  ความหมายแรกคือ  เปนชางเผือกที่เจาผูครองนครเชียงใหมนอมเกลาฯ  ถวายแด
พระพุทธเลิศหลานภาลัย  รัชกาลที่  2  และไดข้ึนระวางเปนชางเผือกเอกแหงรัชกาล  อีก
ความหมายหนึ่งคือเปนมณฑลที่มีการทําปาไมสมัยโบราณเปนจํานวนมาก  ซึ่งการทําไมกําลัง
หลักที่สําคัญ  คือชาง  ซึ่งใชชางในการชักลากไม  สวนภาพขวงกรอบเสมาฐานสิงหใหความ
หมายถึงดินแดนที่พระพุทธศาสนาไดต้ังปกฐานจนมีความเจริญรุงเรืองสูงสุด  เคยเปนสถานที่ทํา
สังฆยนาพระไตรปฎก  เมื่อพ.ศ.2020  เคร่ืองหมายเหลานี้สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัด
ติวงศทรงนํามาเปนส่ือเตือนใจลูกเสือมณฑลพายัพนี้ใหระลึกถึงความหมายและสัญลักษณนี้  
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 7  ทรงพระราชทานเมื่อวันที่  23  มกราคม  พ.ศ.
2469  ในคราวเสด็จประพาสมณฑลฝายเหนือ 
  จังหวัดเชียงใหมไดนําแบบธงของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศที่
ทรงออกแบบไวมาเปนตนแบบ  เปนชางเผือกยืนในเรือนแกวรูปเสมาฐานสิงหลายขอบในวงกลม
เปนลายกาบและชอกนกเปลว 
 4. ธงมณฑลนครสวรรค  พื้นธงเปนสีมวง  กลางธงมีรูปปราสาทหลังใหญ  5  ยอด  
ต้ังอยูเหนือขุนเขาสีขาว  อันหมายถึงเวชยันตมหาปราสาทบนยอดเขาพระสุเมรุ  ปราสาท  5  ยอด
นี้ยอดกลางมีวิมานยอดแหลมซอนภายใน  วิมานนี้จึงเปนวิมานใหญ  ปรากฏซอนเปน  6  หอง  
เปนสัญลักษณที่แสดงความหมายยิ่งใหญของปราสาทเวชยันตมหาปราสาทบนขุนเขาอันเปน
ศูนยกลางจักรวาลแดนสวรรคที่สําคัญยิ่ง  เปนเคร่ืองหมายแสดงถึงนครสวรรค  หรือเมืองของชาว
สวรรค  อันเปนจังหวัดสําคัญของมณฑลนี้  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชทาน
เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ.2470  เมื่อคราวเสด็จทรงเปดคายชุมนุมลูกเสือแหงชาติคร้ังแรก 



 298 

จังหวัดนครสวรรคนําภาพวิมานแตเปนวิมาน  3  หอง  และเปล่ียนจากปราสาทต้ังอยูเหนือขุนเขา  
มาเปนอยูเหนือปุยเมฆ  2  กลุม  กลุมละ  2-3  ขมวด  หวางเคร่ืองยอดกุฎาคารทรงเจดียขององค
ปราสาทมีลายพุมขางบณฑดอกลอย  2  ชอลอยอยู  ขอบในของขอบตราที่เปนขอบวงกลมดานใน
เปนลายกาบกนก 
 5. ธงมณฑลอุดร  พื้นธงมี  2  ชั้น  ชั้นนอกเปนสีแสดชั้นในเปนสีขาว  กลางธงมีรูป
ทาวกุเวร  หรือทาวเวสสุวรรณ  ยืนฉีกขาสองมือกํากระบองเสมออก  ต้ังกระบองเปนมุมฉากกับพื้น  
ทาวกุเวรหรือทาวเวสสุวรรณ  เปนโลกบาลที่ประจําดูแลทิศอุดรของจักรวาลตามคติไตรภูมิ  ทาว
เวสสุวรรณยืนอยูในกรอบที่เปนขอบนอกสีขาวมีภาษาบาลีบนขอบทุกดาน  สมเด็จฯ  เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบเพื่อใหลูกเสือมณฑลนี้ระลึกถึงเคร่ืองหมายนี้วาตนมีหนาที่
ปองกันประเทศแถบสําคัญทางทิศอุดร  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวพระราชทานธงนี้
เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ.2470  ในคราวที่เสด็จทรงเปดคายชุมนุมลูกเสือแหงชาติคร้ังแรก 
จังหวัดอุดรธานีนําภาพทาวกุเวร  หรือทาวเวสสุวรรณ  จตุโลกบาลประจําทิศอุดรไปเปนตนแบบ
ตราจังหวัดโดยใหยืนบนฐานสิงหเต้ีย  มีลายชอกนกลายเถาสะบัดขนาบที่ขอบดวงตราวงกลมดาน
ในเปนลายกาบซอน 
  มณฑลที่ เหลืออีก  3  มณฑล  ประจํากองลูกเสือมณฑลพิษณุโลก  มณฑล
นครราชสีมา  มณฑลปราจีน  ซึ่งสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเปนผูออกแบบ
เปนธงประจํามณฑลเหลานั้น  แมวาเมื่อกําหนดใหมีตราประจําจังหวัดข้ึนและจังหวัดทั้ง  3  ไมได
นําแบบธงมณฑลเหลานั้นมาเปนตนแบบตราประจําจังหวัด  แตความหมายหรือสัญลักษณบนธง
ประจํากองลูกเสือ  ที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงนํามาเปนตนคิดในการ
ออกแบบยังคมคายนาสนใจเปนอยางยิ่งกลาวคือ 
 6. ธงมณฑลพิษณุโลก  พื้นธงสีมวง  กลางธงมีรูปหอยสังขสีขาวปลายแหลมเสียบ
ตรงกลางภายในกงจักรสีแดง  คมจักรที่เปนขอบนอกสีขาว  ทั้งสังขและจักรเปนเทพศาสตราวุธ
ของพระวิษณุหรือพระนารายณ  สังขและจักรจึงเปนเคร่ืองหมายจังหวัดพิษณุโลกซ่ึงเคยเปนเมือง
สําคัญมาแตโบราณ  ธงประจํากองลูกเสือมณฑลพิษณุโลกนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว  รัชกาลที่  7  ไดพระราชทานเม่ือวันที่  8  มกราคม  พ.ศ.2469  ในคราวเสด็จประพาส
มณฑลฝายเหนือ 
 7. ธงมณฑลนครราชสีมา  พื้นธงมี  2  ชั้น  ชั้นแรกเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัสสีแสด  ชั้นใน
เปนแปดเหล่ียมสีเขียว  กลางธงมีภาพพัทธสีมาสีขาวบนพื้นเขียวแปดเหล่ียม  อันเปนเคร่ืองหมาย
แสดงถึงจังหวัดนครราชสีมา  อันเปนจังหวัสําคัญของมณฑลนี้  พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
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เจาอยูหัว  รัชกาลที่  7  พราชทานเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ.2470  ในคราวเสด็จทรงเปดคาย
ชุมนุมลูกเสือแหงชาติคร้ังแรก 
 8. ธงมณฑลปราจีนบุรี  พื้นธงมี  2  ชั้น  ชั้นนอกเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัสสีเหลืองไพล  
ชั้นในเปนส่ีเหล่ียมสีน้ําเงินแก  ตรงกลางมีรูปนกยูงหันหนาตรงรําแพนหางอยูในวงกลมสีแดงท่ี
แสดงเปนรูปพระอาทิตยตรงกลางพื้นสีน้ําเงิน  มณฑลปราจีนบุรีมีนกยูงอยูมาก  รวมถึงนกยูงเปน
สัตวที่อยูทายราชรถทรงพระอาทิตยที่ข้ึนทางทิศตะวันออก  จึงส่ือความหมายถึงทิศของมณฑลที่
อยูติดตอกับมณฑลกรุงเทพฯ  ดานทิศตะวันออก  นับเปนมณฑลที่สําคัญมาก  พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานเม่ือวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ.2470  ในคราวเสด็จเปดคาย
ชุมนุมลูกเสือแหงชาติคร้ังแรก 
 ธงประจํากองลูกเสือเหลานี้ตอมามีการเล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชเปนระบอบประชาธิปไตยแลว  รัฐบาลไดพิจารณาเห็นสมควรเปล่ียนแปลง
รูปรางลักษณะธงประจํากองลูกเสือเสียใหม  ใหมีแบบแผนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศเพ่ือ
ความเหมาะสมสอดคลองกับกาลสมัย  จึงกําหนดใหมีลักษณะตามที่ปรากฏในมาตรา  13  ของ
พระราชบัญญัติธง  พุทธศักราช  2479  คือ  พื้นธงเปนธงไตรรงค  มีขนาดกวาง  40  เซนติเมตร  ที่
กลางธงมีรูปวงกลมพื้นสีเหลือง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  27  เซนติเมตร  มีขอบสีดํา  2  ขอบซอน
กัน  ขอบนอกกวาง  2  มิลลิเมตร  ขอบในกวาง  1  มิลลิเมตร  ระยะขอบนอกและขอบในหางกัน  
2  มิลลิเมตร  กลางวงกลม  เปนตราคณะลูกเสือสยาม  และนามจังหวัดที่ไดรับพระราชทานธงเปน
อักษรสีดําอยูใตตรา...53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 53 ฉวีงาม    มาเจริญ,นางสาว.ธงไทย  เลม  1.เลมเดิม  หนา  75 



 300 

                                    
       ภาพปกหนังสือ พระราชนิพนธ                                  ภาพปกหนงัสือ พระราชนิพนธไกลบาน 
            บทละครเร่ืองเงาะปา 

 
 
 

 
ภาพปกใน  หนังสือพระราชนิพนธธรรมาธรรมะสงคราม 
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ภาพประกอบหนังสือ พระราชนิพนธ ธรรมาธรรมะสงคราม 
 

                
   ภาพประกอบที่ 2  เทวดาฝายธรรมะ                       ภาพประกอบที ่3 ภาพบุคคลในชมพูทวีป 
        ทรงหยุดราชรถเหนือเมฆ                                                 คน 4 สกุลมาชุมนุมเฝา 

 
 
 
 

                            
  ภาพประกอบที่ 4 ภาพเทวดาฝายอธรรม                      ภาพประกอบที่ 5 เทวดาฝายอธรรม 
                   ในปราสาทวมิาน                                         ทรงหยุดราชรถเทียมหมีเหนือเมฆ 
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ภาพประกอบที่ 6 ภาพบุคคลในชมพทูวีปคน 4 สกุลหวาดกลัวเทวดาฝายอธรรม 

 

                             
ภาพประกอบที่ 7 และภาพประกอบท่ี 8 กองทพัเทวดาฝายธรรมะ 

และเทวดาฝายอธรรมเผชิญหนากนักลางอากาศ 
 
 

               
ภาพประกอบที่ 9 กองทัพเทวดาฝายธรรมะกับเทวดาฝายอธรรม 



 303 

                     
ภาพประกอบที่ 10 และภาพประกอบที่ 11 เทวดาฝายอธรรมตกบัลลังกราชรถและถกูธรณีสูบซ้ํา 

 

                      
12 ภาพประกอบที่ 12และภาพประกอบท่ี 13 ภาพหมูสิริเทพกัญญาโปรยบุปผา 

 

                                  
 

       ออกแบบปกหนังสือบัญชีอาหาร                  ภาพเร่ืองสังขทองตอนรจนาเสีย่งพวงมาลัย 
        เปนลายเสนรูปวงับูรพาภิรมณ 

 
 



 304 

 
 
 
 

                    
         ภาพเร่ืองไกรทอง ตอนพระยาชาละวนั             ภาพเร่ืองมณีพิชยัตอนพระมณีพิชัย 
        อาละวาดจับนางตะเภาแกวตะเภาทอง                  เขากระทอมนางยอพระกล่ิน 
 
 
 

                 
           ภาพเร่ืองคาว ีตอนทาวสันนุราชชุบตัว                 ภาพปกหนังสือพระราชนพินธ 
                                  พระพุทธเจาตรัสรูอะไร 
 
 
 
 

การออกแบบภาพประกอบหนังสือเปนลายเสน เรื่องทศชาติ 
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       เตมยีชาดก(ใบเบิกเสียงสอน)                                         ชนกชาดก(เพียรกลา) 
 
 

                              
 
          สุวรรณสามชาดก(เมตตา)                                       เนมีราชชาดก(แรงอธิษฐาน) 
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           มโหสถชาดก(ปญญาเลิศ)                                               ภูริทติัชาดก(คงแกศีล) 
 

 
จันทรกมุารชาดก 

 

                                      
นารถชาดก                                                                   วิธูรชาดก            
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      แบบหวับทประพนัธเปนตัวอักษร                                            ปกหนาหนงัสือ 
         ประกอบบทสรรเสริญเสือปา                                 พระราชนพินธธรรมาธรรมะสงคราม 
 

                                                     
อักษรดัดแปลงเปนพระพุทธรูปบนบัตร                     ตัวอักษรใชประกอบการออกแบบแสตมป 
 

 

                                                  
   ตัวอักษรบนหนาตาลปตรพัดสุข                            ตัวอักษรบนหนาตาลปตรพัดศรีรัตนโกสินทร 
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       ธงมหาราชใหญ                                                            ธงมหาราชนอย 
 

                      
         ธงราชินใีหญ                                                               ธงราชินนีอย 
   

    
      ธงเยาวราชใหญ                                                           ธงเยาวราชนอย                      
                   
 

                 
    ธงเยาวราชใหญฝายใน                                            ธงเยาวราชนอยฝายใน 
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        ธงราชวงศใหญ                                                                  ธงราชวงศนอย                                     
 

                                 
ธงราชวงศใหญฝายใน                                                               ธงราชวงศนอยฝายใน 

 

                      
ธงชัยราชกระบี่ยุทธนอย                         ธงชัยพระครุฑพาหนอย 

 
 
 

 
ธงประจาํกองลูกเสือ 

 

                              
             มณฑลปตตาน ี                  มณฑลนครศรีธรรมราช                    มณฑลภูเก็ต 
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ธงประจาํกองลูกเสือ 
 

                         
          มณฑลกรุงเทพฯ                         มรฑลนครชัยศรี                          มณฑลราชบุรี 
 

                              
           มณฑลอยุธยา                            มณฑลจันทบุรี                            มณฑลพายพั 
 

                               
         มณฑลนครสวรรค                            มณฑลอุดร                          มณฑลพิษณุโลก 
 

                   
                            มณฑลนครราชศรีมา                             มณฑลปราจีน 



 
 

บทที่ 7 
ประณีตศลิปกรรม . พัดรองฝพระหัตถ  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 

เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 
วิวัฒนาการและความสําคัญของตาลปตรในประเทศไทย 
 
 เช่ือกันมาวา  พระสงฆไทยรับประเพณีการถือตาลปตรมาจากลังกาเพื่อไปแสดงธรรม
ในที่ตางๆ  การเผยแพรของลัทธิลังกาวงศอาจมีมากอนสมัยสุโขทัย  เพราะมีการพบประติมากรรม
สําริด  ศิลปกรรมลพบุรี  ที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-18  เปนภาพพระพุทธเจาทรงถือตาลปตร  
สวนบนแสดงภาพพระพุทธเจาเสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส  ภาพตาลปตรมี
ลักษณะคลายพัดใบตาลรูปกลมมนขนาดเล็ก  ตรงกลางคาดตับมีดามส้ันตอลงมา  อันเปน
ลักษณะเดียวกับตาลปตรที่ปรากฏอยูบนแผนเสมาศิลาจําหลัก  ภาพนูนตํ่าศิลปกรรมแบบลพบุรี  
แสดงภาพพระพุทธเจาทั้ง 5 พระองคประทับบนดอกบัวองคละดอก  ซึ่งมีกานเชื่อมตอกัน  พระ
พุทธองคที่ประทับอยูตรงกลางเหนือองคอ่ืนๆ  ทรงถือตาลปตรขนาดเล็กในพระหัตถขวาเพื่อแสดง
ธรรม1  หลักฐานทั้งสองเปนเคร่ืองยืนยันวา  อิทธิพลลัทธิลังกาวงศแพรเขามาแลวกอนพุทธ
ศตวรรษที่ 19 
 ในสมัยสุโขทัย  พบภาพจําหลักบนแผนหินชนวน  มณทปวัดศรีชุม  สลักภาพนิบาต
ชาดก  มีชาดกอยู 2 ภาพคือ  ภาพชาดกเรื่อง “กัณทินชาดก”  และ “มตกภัตตชาดก”  แสดงภาพ
พระโพธิสัตวกําลังถือตาลปตรทรงแสดงธรรม  รูปรางลักษณะคลายกับตาลปตรสมัยลพบุรี  ตามที่
กลาวไปแลว 
 ในสมัยอูทอง  มีการพบประติมากรรมจําหลักเปนภาพพระพุทธเจาประทับระหวางพระ
สาวกซาย ขวา  ทรงถือตาลปตรขนาดเล็กเชนกัน หลักฐานในสมัยอยุธยาตอนปลายมีภาพที่ไมใช
พระถือตาลปตรในจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถเดิมวัดชองนนทรี  ในภาพทศชาติชาดกเร่ืองพรหม
นาถ  มีภาพพระเจาอังคติกําลังสนทนากับเดียรถียซึ่งแสดงตนเปนบรรพชิต  นั่งอยูเหนือพระองค  
เดียรถียในภาพจะถือพัดขนาดเล็กรูปรางคลายตาลปตร  นั่นยอมเปนเคร่ืองแสดงความหมายวา  
ตาลปตรในสมัยโบราณเปนส่ิงของที่เปนสัญญาลักษณ  แสดงความเปนนักบวช  หรือผูทรงศีล 

                                                 
 1 อาน ณัฏฐภัทร  จันทรวิช  ตาลปตรพัดยศศิลปะบนศาสนวัตถุ บริษัท อมรินทรพรินต้ิง, 2538, 
แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), กรุงเทพมหานคร, หนา 13-17. 
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 การพัฒนาการของตาลปตร  ทางรูปแบบลักษณะรูปทรงสรางใหสวยงามวิจิตร  นาจะ
เร่ิมข้ึนเมื่อฆราวาสมีความคิดที่จะถวายส่ิงของเคร่ืองใชแกพระสงฆใหงดงามมีคุณคาสมควรแก
ฐานะของทาน  และเพื่อบุญกุศลของตน  และเมื่อเห็นวาตาลปตรเปนของสําคัญอยางหนึ่งที่
พระสงฆใช  จึงคิดสรางสรรคตาลปตรดวยวัสดุที่เห็นวาลํ้าคา  สวยงามแทนพัดที่ทําจากใบตาล  
เชน  ทําจากไมไผสาน  งาชาง  ขนนก  ผาแพรอยางดี  ผาโหลดอยางดี  ปกด้ิน  ปกไหม ตางๆ  สุด
แกกําลังทรัพยที่สราง  เทคนิค  คุณคาฝมือชางที่สรางสรรค  ยิ่งเปนพระสงฆที่มีสมณศักด์ิดวยแลว  
ความมีคุณคาในวัสดุ  รูปแบบทางศิลปะยอมทวีคาตามไปดวย 
 ตาลปตร  หมายถึง  พัดที่ทําดวยใบตาล  พัดเปนคํานาม  หมายถึง  เคร่ืองโบก  หรือ
กระพือลม  มาจากกริยาที่โบกพัดไปมาทําใหเกิดลมข้ึน  ภาษาบาลีเรียกวา “วิชนี”  ไทยอาจเรียก
แผลงไปเปน พัชนี  ตอมาการเรียนพัชนี  คําคงกรอนใหส้ันลงเหลือเพียง “พัช”  โดยออกเสียงวา 
“พัด”  ซึ่งคํานี้คงใชเรียกกันและเขียนกันจนลืมตนศัพทไป    อีกทั้งคําวา พัด สอดคลองกับของใช    
เมื่อเวลาจะใชตองโบกพัดวีใหลมและความเย็นแกผูใช  
 พัดที่ใชกันอยูทั่วไปคือ พัดใบตาล  พัดไมไผจักสาน  โดยพัดใบตาลเปนพัดที่เกาแก
ที่สุด  มีทั้งแบบที่มีดามตรงกลาง  ดานลาง  และดานขาง  นอกจากนั้นยังมีพัดขนนก  พัดโบก  พัด
ดามจิ๋ว  พัดที่ถือวามีคาสูงสุดในสังคมไทย คือ   “สุวรรณวาลวิชนี” ซึ่งเปนเคร่ืองราชกกุธภัณฑ 
หนึ่งในหาส่ิงที่เปนเคร่ืองแสดงความเปนพระมหากษัตริยไทย 
 ด้ังเดิมเคร่ืองพัดโบกรําเพยลมของพระมหากษัตริย  เจานาย  ขุนนางผูสูงศักด์ิ  มักเปน
พัดโบกที่มีดามดานขาง  ใบพัดงุมงอเปนแผนสําหรับโบกพัด  เรียกวา  วิชนีหรือพัชนี  เพราะฉะนั้น 
วิชนี  แตเดิมมักเรียกหมายถึงเคร่ืองโบกสําหรับผูสูงศักด์ิ  และวิชนีหรือพัชนียังใชเรียกตาลปตร
ของพระสงฆที่มีสมณศักด์ิสูงใช  ซึ่งเดิมทําดวยใบตาล  และในสมัยตนรัตนโกสินทร  เกิดมี
ตาลปตรใบตาลเปนตาลปตรรูปรี  ตัวตาลปตรงองุม  ใชอยูระยะหนึ่งคูกับพัดขนนก  จนถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 4  พระองคไมโปรดในรูปรางลักษณะของ
ตาลปตรแบบนี้  รูปรางไมเปนมงคล  รูปรางคลายจวักตักแกง  จึงทรงมีพระราชดําริใหดัดแปลง
ตาลปตรใหมีรูปกลมมนคลายพัดใบตาล   เปนแตทําโครงข้ึนดวยไมไผ  แลวใชผาอยางดี  เชนผา
แพร  ผาโหมด  หรือผาลายดอกตางๆ  คลุมทั้งสองหนา  ขลิบดวยผาโหมด  โปรดใหใชแทน
ตาลปตรรูปงอนั้น  โดยเรียกวา “พัดรอง” ตาลปตรและพัดที่ทําจากใบตาลก็เร่ิมเส่ือมความนิยมลง 
และเลิกใชไปในที่สุด 
 อีกอยางหนึ่ง  คณะสงฆไทยแตโบราณมีการวางแบบแผนการปกครองคณะสงฆ  มี
สมณศักด์ิเปนลําดับข้ัน  มีการต้ังสมณศักด์ิ  ราชทินนาม  และมีเคร่ืองประกอบสมณศักด์ิ  ก็มีมาก
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ข้ึนตามฐานันดรของแตละรูป  ตาลปตรกลายเปนส่ิงสําคัญส่ิงหนึ่งในเคร่ืองประกอบสมณศักด์ิ  จึง
มีการคิดแบบถวายปตรที่งดงามตามสมณศักด์ิข้ึนเรียกวา “พัดยศ”  แตการใชพัดยศ  มีกุฎในการ
ใชที่จํากัดเฉพาะงานพระราชพิธีที่สําคัญในการถวายอนุโมทนา  ถวายอดิเรกเทานั้น  แตในพระ
ราชพิธีดังกลาว  ถาข้ึนธรรมาสนถวายศีลและพระราชาคณะผูมีสมณะศักด์ิสูงที่ไดรับพระราชทาน  
พัดยศจะเปนตาลปตรแฉก  ถารับนิมนตเขาไปเทศนข้ึนธรรมาสนเทศนถวาย  จะตองนําตาลปตร
เขาไป 2 เลม  คือ  พัดแฉกที่ไดรับพระราชทานและพัดรองอีกเลมหนึ่ง  เพราะขณะข้ึนธรรมาสน  
ตองถือพัดรองข้ึนไปเทศนศีลแทน  ตอมาเมื่อเทศนแลวกลับมานั่งที่อาสนจะอนุโมทนาถวายอดิเรก
จึงใหใชพัดยศ  เหตุที่มีกฎหามเชนนั้น  ดวยเกรงวาขณะพระเจาแผนดินหรือสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ  สดับพระธรรมเทศนานั้น  ยอมตองเสด็จเขามาประทับอยูในที่ที่ใกลธรรมาสน  
พัดแฉกเปนของแหลมและหนัก  พระสงฆที่ถวายเทศนจะนั่งอยูบนธรรมาสนอันเปนที่สูง  หากจะ
คิดประทุษรายตอพระเจาแผนดิน  หรือสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  อาจจะใชพัดแฉก
แทนอาวุธก็ทําไดสะดวก  ฉะนั้นจึงมีกฎขอหามปองกันไว    นอกจากเหตุผลในกฎขอหามนี้แลว   
ยังมีเหตุผลอ่ืนเชน  ที่สมเด็จฯ          เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงอธิบายเพื่อไวเขาใจวา  
ที่จริงจะเปนเพราะพัดแฉกหนักมาก  ทั้งยาวแหลมเกะกะ  การข้ึนไปถวายเทศนนั้น   ธรรมาสนก็
สูง ตองปนปายลําบากที่ก็แคบอาจจะเกิดเหตุอันตรายข้ึนได  อยางนอยที่สุดก็จะปดถูกเชิงเทียน
ตกลงมา  จึงใหใชพัดรองแทน  และประเพณีการใชพัดรองในเวลาเทศนของหลวงก็ยังใชอยูตาม
ระเบียบนี้ 2 การใชตาลปตรพัดรองสําหรับพระสงฆจึงแพรหลายในศาสนพิธีทุกระดับ  ทั้งงานหลวง
และงานราษฎรโดยทั่วไป 
 ลักษณะความแตกตางระหวางพัดยศ  ตาลปตรใบตาล  และพัดรอง 
 1. ลักษณะพัดยศแบบตางๆ 
  1.1 พัดหนานาง  ลักษณะของใบพัดเปนรูปไขคลายวงหนาสตรี  มีดามตรงกลาง
ยาวประมาณ 70 ซม.  พัดแบบนี้มีใชทั้งพัดสามัญทั่วไปและพัดยศสมณศักด์ิระดับพระครู
ฐานานุกรมข้ึนไป  รวมทั้งพัดเปรียญดวย 
  1.2 พัดพุดตาน ลักษณะโครงรวมของพัดเปนวงกลม  รอบนอกหยักเปนแฉก
คลายกลีบบัวบาน  ใชเปนพัดยศสมณศักด์ิต้ังแตพระระดับพระปลัด  พระครูปลัดข้ึนไปข้ึนถึงพระ
ครูสัญญาบัตร  เปนพัดที่ทําดวยโครงเหล็กหุมผาแพร  หรือผากํามะหยี่สีเดียวหรือสลับสีตามช้ัน
ของสมณศักด์ิ 

                                                 
 2  อานเลมเดิม, หนา 41-43. 
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  1.3 พัดแฉกเปลวเพลิง  ลักษณะพัดเปนทรงพุมขาวบิณฑ  มีแฉกคลายเปลวเพลิง  
เปนพัดยศสมณศักด์ิระดับพระครูเจาคณะจังหวัด  และพระครูเจาอาวาสพระอารมหลวงช้ันเอก 
  1.4 พัดแฉก  ลักษณะพัดเปนแฉกพุมขาวบิณฑมีกลีบอยางนอย 5 ถึง 9 กลีบ  เปน
พัดยศสําหรับพระราชาคณะไปถึงสมเด็จพระราชาคณะ  สมเด็จพระสังฆราช  สมเด็จพระสังฆราช
เจา  และสมเด็จมหาสมณเจา 
 2. ลักษณะตาลปตรแบบโบราณ  เปนพัดที่ใบตาลปตรทําจากใบตาล  มีรูปลักษณะ
เดียวกับพัดหนานาง  มีดามไมยาวประมาณ 120  หนีบกลางพัดทาบตลอดใบพัดยาวประมาณ 50 
เซนติเมตร  เหลือดามพัดลงไปดานลางยาวประมาณ   70   เซนติเมตร   สวนยอดที่โผลพนขอบพดั
ดานบนเรียกวา “ยอดพัด”  สวนที่หนีบใบของพัดเรียกวา “ตับ”  ตรงกึ่งกลางตาลปตรใบตาล
ตกแตงลวดลายเปนพุมขาวบิณฑ เรียก “ใจกลาง”  สวนที่ตกแตงเช่ือมระหวางดามพัดเหนือสวน
คอ เรียกวา “นมพัด”  ปลายสุดสวนลางของดามพัดมักกลึงเปน หัวเม็ดทรงมัณท  เรียกวา “สันพัด
หรือซน” 
 3. ลักษณะของพัดรอง มีรูปลักษณะถายแบบมากจากตาลปตร (พัดใบตาล)  และพัด
ยศหนานาง  พัดยศพระครูฐานานุกรม  และพัดยศเปรียญ  เดิมทําโครงดวยไมไผหุมผาอยางดี  ทั้ง
สองหนา  ขลิบดวยผาโหมด  และมักสรางข้ึนเพื่อถวายแกพระสงฆ  เพื่อประกอบงาน 2  ประเภท  
คือ 
  3.1 เพื่องานมงคล  งานพระราชพิธีมงคลตางๆ  เชนพระราชพิธีบรมราชาภิเศก  
สมโภชศิริสมบัติ  เฉลิมพระสุพรรณบัฏ  ข้ึนพระตําหนัก  ฉลองพระชนมายุ  นิยมทํากันอยาง
แพรหลายในระดับเจานายช้ันสูง  งานข้ึนบานใหม  ฉลองวันเกิดฯ ที่ทําตามเจานายในระดับ เจา
จอม  ขุนนาง  ลงมาถึงระดับชาวบาน 
  3.2 เพื่องานอาวมงคล ไดแก งานพระเมรุ หรืองานพระศพที่เรียกวา “พัดสังเค็ด” 
พัดสังเค็ดเลมแรกเขาใจวาเปนงานพระศพสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน  เมื่อพ.ศ.2423   
เปนพัดที่ส่ังปกมาจากเมืองจีน  ตอจากนั้นพัดสังเค็ดจึงเปนประเพณีที่ตองมีในงานศพของคนทุก
ระดับในสังคม  ต้ังแตระดับ เจานาย  ขุนนาง  จนถึงระดับชาวบาน3   
 
 

                                                 
 3 สุรศักด์ิ  เจริญวงศ  รองศาสตราจารย  ศิลปบนพัดรองของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัด
ติวงศ   สูจิบัติวันนริศ  ประจําป 2545  ไหวสมเด็จครู  นายชางใหญแหงกรุงสยาม  2545  บริษัท อมรินทร  พร้ิน
ต้ิง  แอนพับลิชชิ่ง  จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, หนา 35. 
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วิวัฒนาการของพัดรอง 
 
 พัดรองที่ใชผาหุมโครงไมไผทั้งสองดาน  เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวแทนตาลปตรใบตาล  ระยะแรกใชผาโหมดเรียบๆหุมทับกอน  ตอมามีการพัฒนา
ดานการตกแตงบนหนาพัด   โดยปกลวดลายใหสวยงามโดยมีการทํา ข้ึนในสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เมื่องานข้ึนพระที่นั่งวโรภาษพิมาน  พระราชวังบางปะ
อิน  พัดรองดังกลาวส่ังมาจากจีนเนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวนั้นงานฝมือปกไหมจากจีนมีความ
ละเอียดประณีตงดงาม  และฝมือสูงยิ่ง  พัดที่ส่ังทําจากเมืองจีนดังกลาวถือเปนพัดรองของหลวง
โดยปกเปนอักษร จ.  3  ตัว  ใตพระเกี้ยวยอด  พัดรองที่สรางข้ึนในระยะดังกลาวนี้อีกพัดหนึ่ง  เปน
พัดรองที่พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
เมื่อประกา พ.ศ.2416  เรียกวา “พัดไอยราพต”  ก็ส่ังปกจากเมืองจีนเชนกัน  เปนพัดหนานางสีน้ํา
เงินหมน  ปกไหมสีตางๆสั่งจากประเทศจีน  ปกเปนลายพานแวนฟาประดิษฐานพระจุลมงกุฎ  
ขนาบดวยราชสีหและคชสีห  ดานบนและดานลางของลายดังกลาวเปนริบบ้ิน  ปกช่ืองานโคงพับ
สลับไปมา  พื้นลายเปน  สายพรรณพฤกษา  รอบขอบพัดปกลายชอดอกไม  นมพัดทําดวยงา 
 หลัง พ.ศ.2426  พัดรองเปนที่นิยมสรางกันทั่วไป  เวลามีงานทั้งงานมงคลและงาน
อวมงคล และพระสงฆก็นิยมใชเมื่อเวลารับนิมนตใหไปเทศนหรือทํากิจสงฆในที่ใดก็มักใชพัดรอง
เสมอ  เมื่อพัดรองเปนส่ิงจําเปนในการถวายของพระสงฆ  การตกแตงลวดลายบนหนาพัดให
สอดคลองกับงานตางๆ  จึงเปนที่นิยม  แตการปกในไทยชวงแรกๆยังเปนการปกด้ิน  ปกเล่ือม  
และเปนที่ทราบกันดีวาคนไทยชํานาญการปกด้ินมานาน  และปกไดงามกวาชาติอ่ืนๆ  แตไม
ชํานาญการปกไหมเหมือนจีนกับญวณ  งานปกไหมบนพัดของหลวงชิ้นแรกจึงส่ังปกจากจีน  งาน
ปกไหมจึงเร่ิมเขามาแพรหลาย  มีการหัดนําไหมปกเปนลายและภาพกัน  แตในระยะแรกเทคนิค
การปกไหมของไทยนิยมหนุนลายสูงมากๆ  เห็นไดจากพัดรองงานฉลองพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ครองราชยสมบัติครบหมื่นวัน  ในวันที่ 28 มีนาคม ร.ศ.114 (พ.ศ.2438)  
นานกวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระองคอ่ืนในรัชกาลกอนๆ ของราชวงศจักรี  จึงมีการฉลอง
สมโภชพระราชลัญจกรที่ใชเปนสําคัญในรัชกาล  และจัดใหสรางพัดรองพระราชลัญจกร 15 องค  
และพัดรองตรากระทรวง 14 เลม  เปนพัดรองที่นําตราพระราชลัญจกร  และตราอันเปนตรา
ตําแหนงกระทรวงตางๆ 14 กระทรวง  มาลายบนหนาพัดโดยหนุนและลายสูงมาก  ตราพระราช
ลัญจกรนี้ถือเปนพัดยศดวยเมื่อพระสงฆรูปใดไดรับพระราชทานพัดนี้ไว  เมื่อมรณภาพ  หรือเล่ือน
สมณศักด์ิตองถวายคืนมาสับเปล่ียน  การปกไหมและนูนสูงนี้ไดรับการวิจารณในคุณคาทางศิลปะ
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จากชางยุคนั้นวาทําใหภาพดอยคุณคาไปเม่ือเทียบกับฝมือปกไหมจากจีน  และการที่งานฝมือ
ทางการปกไหมดอยกวาประเทศเพื่อนบานนี้  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  จึงมี
พระราชดําริหโปรดเกลาฯ ใหสงเสริมงานฝมือแขนงดังกลาวนี้ ดวยการสงนักเรียนไปศึกษา ณ 
ประเทศญ่ีปุน  เมื่อ พ.ศ.2446  และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ  สงนักเรียนไปศึกษาวิชาทําไหม  การเล้ียงไหม  การทําผาลินิน  การทําเครื่องถวย  การทํา
เคร่ืองกระดาษ  ทําเคร่ืองเขิน(รัก)  การทอผา  ชางจักสานและเย็บปกถักรอย  อีกทั้งยังจางครู
ญ่ีปุนมาสอนวิชาเย็บปกถักรอยที่โรงเรียนราชินีอีกดวย  ตอมาเมื่อคราวเสด็จไปประพาสประเทศ
อินโดจีน  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ก็ทรงนําชางปกชาวญวณเขามาชุบ
เล้ียงเปนชางสะดึงหลวง  เพื่อใหชางสะดึงไทยจําแบบอยางอีกทางหน่ึง  ทั้งชางสะดึงหลวงและ
ชางสะดึงในราชสํานักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  ก็โปรดใหอบรมและแนะนําให
เปล่ียนวิธีปกด้ินใหม  โดยใชวิธีการปกของญ่ีปุนและญวณ  ดวยเหตุดังกลาวพัดรองในยุคหลัง  จึง
ปกลายเปนพัดเรียบไมหนุนลายสูง4   
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  หลังพ.ศ.2426  เปนตนมา  เมื่อ
มีการตกแตงหนาพัดรองดวยลวดลายลายและภาพตางๆ เร่ิมเปนที่นิยม  ใชถวายพระสงฆ  เปนที่
ระลึกในงานพระราชพิธีหลวง ใชในงานของเจานาย  ขุนนาง  ต้ังแตกลางรัชสมัยเปนตนมาทั้งงาน
มงคล  อาทิงานฉลองพระชนมายุ ข้ึนพระตําหนักใหม  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  รวมทั้งงาน
อวมงคล  เชน  งานออกพระเมรุ  และนายชางที่ออกแบบบนพัดรองไดงดงามมีคุณคาทางศิลปะ  
มีชื่อเสียงเปนเลิศ  คือ  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  โดยเร่ิม
แต พ.ศ.2442  ในงานเถลิงพลับพลาสวนดุสิต  ขณะดําเนินสรางพระราชวังดุสิต  และพระองค
ทานทรงงานศิลปะบนพัดรองอีกมากมาย  ตลอดสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลที่ 6  ไปจนตนสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8  มีการตกแตงหนา
พัดรองดวยวิธีการตางๆ แบบใหมๆ เขามาใช  เชนการทอพิมพลาย  การบุผา  การพิมพรูปสีดวย
พิมพหิน  การเขียนระบายสี  หรือการนําหนัง  พลาสติกพิเศษและโลหะเขามามีสวนในพัดมากข้ึน  
เมื่อส้ินสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศ  ความนิยมการออกแบบสรางคุณคาความงามบนพัดรองก็
เส่ือมความนิยมลง  แมการใชพัดรองเพื่อถวายพระสงฆยังคงดําเนินอยู  แตชางโดยสวนรวม
กลับไปใชวิธีแบบเกาด้ังเดิม  คือหุมผางามๆ  และปกตกตางบางเล็กนอย  หรือประดิษฐนมพัดทํา
ดวยโลหะเปนไทย  พอเปนธรรมเนียมเทานั้นในปจจุบัน 
 

                                                 
 4 อาน  ณัฏฐภัทร  จันทรวิช, ตาลปตรพัดยศบนศิลปวัตถุ เลมที่อางถึงขางตน, หนา 128. 
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การออกแบบพัดรองของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 
 สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเปนเลิศในการสรางสรรคศิลปะบนพัด
รองที่มีชื่อเสียงมากพระองคหนึ่ง  ทรงสรางสรรคออกแบบงานศิลปะประเภทนี้อยูถึง 4 รัชกาล  คือ  
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6  พระบาลสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 7  และพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 รวมเวลาถึง 41 ป  โดยเร่ิมต้ังแต พ.ศ. 2438  ซึ่งเปนปที่ 27  ใน
รัชกาลที่ 5  ขณะที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศมีพระชนมายุ 32 พรรษา  ทรง
เร่ิมตนออกแบบบนหนาตาลปตร “พัดรองพระราชลัญจกรนพรัตนราชวราภรณ”  และตาลปตร 
“พัดรองตราพระคชสีห”  ประจํากระทรวงกลาโหมในงานพระราชพิธีสมโภชนครบหมื่นวันนานกวา
กษัตริยพระองคในราชวงศจักรี  เปนงานออกแบบในชวงตนที่ยังใชตรา / หรือถูกจัดวางอยางเปน
ระเบียบมีกฎเกณฑ  และดุลยภาพ 5  ทรงออกแบบบนหนาพัดไปจนถึง พ.ศ.2483  ซึ่งเปนปที่ 6  
ในรัชกาลที่ ๘  ขณะท่ีสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศมีพระชนมายุ 77 ป  ทรงพระ
ชราภาพแลว  ทรงมีปญหาเนื่องจากใชพระเนตรมากทั้งการอาน เขียน ออกแบบและทรงงาน
ศิลปกรรมมานาน  มีผลตอสายพระเนตรในชวงพระชันษานี้  เวลาทรงงานมักทอดพระเนตรไมเห็น
เสน  และในปพ.ศ.2483 นี้ ทรงงานการออกแบบพัดรองถึง 3 เลม คือ  พัดรองเช้ือวัฒนวงศ  พัด
รองบุษบัน  และพัดรองวไลย  เปนพัดรองที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเนน
การออกแบบที่แสดงความเปนเดนที่นมพัดเปนแบบที่เรียบงายทั้งส้ิน 
 ลายตาลปตรหรือลายหนาพัดรองสวนใหญ    ที่เปนผลงานฝพระหัตถสมเด็จฯ เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศนั้น  เมื่อทรงคิดแบบลายพัดเพื่อใหเหมาะสมและสงเสริมงานที่จะ
ทําลายพัดเปนที่ระลึก  โดยทรงพิจารณาใชความคิดสรางรูปแบบลวดลายโดยพิจารณาจาก  พระ
ปรมาภิไธย  พระนามยอ  อักษรพระนาม  นาม  นามสกุล  สายสกุล  วุฒิยศ  อาจสอดแทรกธรรม
คาถา  พระองคทานถายทอดความคิดมาเปนภาพราง  ดวยความละเอียดพิถีพิถัน  ทรงออกแบบ
แกไขจนเปนที่พอพระทัย  และอาจจะเขียนภาพข้ันสมบูรณเอง  หรือยอมใหผูอ่ืนชวยเฉพาะการ
คัดลอกเสนเทานั้น  เนื่องจากทรงละเอียดลออพิถีพิถันมาก  งานออกแบบศิลปะบนหนาพัดรองทุก
ชิ้นจึงวิจิตรตะการตาท้ังส้ิน  เมื่อทรงรูปลวดลายแลวก็ใหชางนําไปปกทําตาลปตรพัดรองเพื่อถวาย

                                                 
 5 สุรศักด์ิ  เจริญวงศ  รองศาสตราจารย  , สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานุวัดติวงศ
กับงานศิลปวัฒนธรรมบทความในหนังสือวันนริศ  ประจําป 2548 บริษัท อมรินทร  พร้ินต้ิง  แอนพับลิชชิ่ง  
จํากัด (มหาชน)  กรุงเทพฯ  2548  หนา 76. 
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พระ  และเนื่องจากเปนงานประณีตศิลปกรรมที่ชอบและทรงทํามากที่สุด  พิถีพิถันมากที่สุด  ทั้ง
ทําทูลเกลาฯ ถวาย  ทําชวยพระบรมวงศานุวงศผูใหญ  ประทานผูที่ทรงรักใครคุนเคย  จึงให
ความสําคัญ  ความละเอียดประณีตทุกข้ันตอน  เพราะนอกจากทรงเขียนลวดลายใหชางนําไปปก
แลว  ทรงวางวิธีการวาควรปกอยางใด  ใชด้ินใชไหมใชผาอยางใด  เมื่อทําเสร็จเรียบรอยจึงเปน
ตาลปตรหรือพัดรองที่งามวิจิตรทุกๆ เลม 6 
 และเนื่องจากงานลายพัดรองหรือตาลปตรพระนาจะนับไดวาเปนงานประณีตศิลปที่
งดงามวิจิตร  โดดเดนยิ่งและมีจํานวนมากทีสุด  หาผูมีฝมือเทียบเทาพระองคทานไดยาก  งาน
ออกแบบฝพระหัตถบนหนาพัดรองของพระองคทาน  นอกจากมีคุณคาความงามวิจิตรแลวยังทรง
แทรกแนวความคิดอันลํ้าลึกสูงสงไวดวย  ทําใหคนทั่วไปนิยมชมชอบและเหลาชางและจิตรกรเปน
จํานวนมาก  ชื่นชมยินดี  ประกอบกับพระองคทานเมื่อทรงเขียนภาพหรือออกแบบส่ิงใดแลวก็มัก
ไมทรงแสดงวาเปนภาพหรือแบบของพระองคทาน  บางทีก็ถูกชางเขียนและจิตรกรอ่ืนขโมยสิทธิ  
หรือเขียนภาพเลียนแบบของพระองคทานไปอางเปนของตนก็มี  โดยเฉพาะภาพบนหนาพัดรองนี้  
ปรากฏวาเมื่อทรงรางและเขียนแบบลวดลายแลว  ก็ทรงสงไปใหชางผูนอยซึ่งเปนชางกรมวังนอก
บาง  กรมศิลปากรบาง  ลอกลงเสนหมึก  และระบายสีสงไปปก ณ สถานที่เชนนั้น  เปนที่ประชุม
ชาง  และกวาจะถึงวันกําหนดใชงานก็เปนเวลานาน  ปรากฏวาภาพ และลวดลายที่ทรงคิดข้ึนนั้น  
บางทีปรากฏวามีผูนําไปใชในงานอ่ืนกอนงานที่ทรงออกแบบถวายหรือประทานก็มี 
 ดวยเหตุดังกลาวนี้  ในชวงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงทรง
เร่ิมเขียนลายตราพระนาม “น.ในดวงใจ”  ซอนไวในลายพัด  แตก็ทรงถูกละเมิดสิทธิ์หนักข้ึน  ซึ่ง
บางทีพระองคทานทรงรับเขียนลายบนหนาพัดรองเพื่อใชงานใหญๆ หรืองานหลวง  แตมีผูนําแบบ
ของพระองคทานไปลบตัว น. ออก  และใชลวดลายของพระองคทานไปเปนภาพของตน   แลว
นําไปใชในงานเชลยศักด์ิกอนงานหลวงเสียอีก  ภาพลายพัดเมื่อนํามาใชก็จะกลายเปนภาพที่มี
ผูใชแลว  จนผลที่สุดพระองคทานตองทรงเขียนวิงวอนไวใตแบบเสมอวา “ขอความกรุณา  ทาน
ผูใดไดพบเห็นแบบนี้  โปรดอยาเพิ่งนําไปใชจนพนวันที่ (วันงาน)  ตอจากนั้นแลวก็ตามทีเถิด”  แม
กระนั้นก็ไมคอยสําเร็จ  แสดงใหเห็นวาผลงานการออกแบบของพระองคทาน  ตองเปนอมตะที่
เยี่ยมยอดจริงๆ  มีแนวคิดสรางสรรคอยางลํ้าเลิศ  จึงมีชางบางคนเกิดการลอกเลียนแบบแนวคิด
ทานไป 

                                                 
 6 สุจริต  ถาวรสุข  ร.บ., หนังสือประกวดเร่ืองพระประวัติและงานศิลปะ ของสมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 2509, ไทยวัฒนาพานิช  พระนคร, หนา 231. 
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 แมจะไดทรงเร่ิมใชตราประจําสัญญาลักษณประจําพระองค  น.ในดวงใจ  ในลายพัด
แลวก็ดี  แตถาทรงเขียนลาดพัดเลมใดไมไดทรงคิดผูกลายดวยพระองคเองหรือดวยมิใชเปน
ความคิดด้ังเดิมที่แทจริง  จะไมทรงลงตรา น.ในดวงใจ  ในลายพัดเลย  ทั้งนี้มีขอยกเวนบาง  เชน
ลายพัดในงานพระเมรุพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ซึ่งทรงคิดผูกลายใหหมอมเจา
อิทธิเทพสรรพ  ตัดเสน  ทรงชวยแกไขบางเล็กนอย  หมอมเจาอิทธิเทพสรรพไดทูลวิงวอนให  ลง
นามรวมกัน 7 ในที่นี้ขอนําประวัติการทรงงาน  ศิลปะบนพัดรองตลอดพระชนมชีพของสมเด็จฯ เจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  มาจัดเรียงในรูปแบบของขอมูลตาราง  เพื่อใหเห็นพัฒนาการการ
สรางงานศิลปะบนพัดรองไดเดนชัดข้ึน 
 
ตารางที่ 1  ตารางแสดงพัดรองฝพระหัตถสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศเรียง

ตามลําดับป พ.ศ. ที่สราง 
 
ลําดับ 
ที่ 

ช่ือพัดรอง 
สราง 
พ.ศ. 

พระชันษา 
/ พรรษา 

งาน ประเภท เทคนิค 

1 พัดรองพระราช
ลัญจกร 
นพรัตนราชวรากรณ 

2438 
 

32 งานพระราชพิธี
สมโภชน 
สิริราชสมบัติครบหม่ืน
วัน 

พัดรองเคร่ือง 
ราช
อิสริยาภรณ 

ปกด้ินทอง 
และไหมสี 

2 พัดรองตราพระคชสีห 2438 32 งานพระราชพิธี
สมโภชน 
สิริราชสมบัติครบหม่ืน
วัน 

พัดรองตรา 
กระทรวง 

ปกด้ินทอง 
และไหมสี 

3 พัดรองฉลอง 
วัดเบญจมบพิตร 

2442 36 งานฉลองวัดเบญจม
บพิตร 

พัดรองงาน  
พระราชพิธี 

ปกด้ินบน
พื้น
สักหลาด 

4 พัดรองเถลิงพลับพลา 
สวนดุสิต 

2442 36 งานเถลิงพลับพลา 
สวนดุสิต  ขณะ
ดําเนินการ 
สรางพระราชวังดุสิต 

พัดรองงาน  
พระราชพิธี 

ผากํามะหย่ี  
โลหะ 
 

5 พัดรองพระราชเทวี 2446 40 งานเฉลิมพระสุพรณร พัดรองงาน  ปกด้ินและ

                                                 
 7 ดูเอกสารเลมเดิม หนา 207-208 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือพัดรอง 
สราง 
พ.ศ. 

พระชันษา 
/ พรรษา 

งาน ประเภท เทคนิค 

บัฏ 
และขึ้นพระตําหนัก
ของ 
พระนางเจาสุข
มาลมารศรี 
พระราชเทวี 

พระราชพิธี ไหม 

6 พัดรองทวีธาภิเศก 2446 40 งานทักษิณานุ
ประทวน 
สมโภชสิริราชสมบัติ 
รัชกาลที่ 5 เสมอดวย 
2 เทา 
ของรัชกาลที่ 5 

พัดรองงาน  
พระราชพิธี 

ปกด้ินทอง 

7 พัดรองรัตนาภรณ 
รัชกาลที่ 4 

2446 40 ฉลองพระชนมายุครบ 
100 ป อุทิศถวาย
สมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว 

พัดรัตนาภรณ ปกด้ินบน
พื้น
สักหลาด 

8 พัดรองคาถาหัวใจ
พระพุทธศาสนา 

2447 41 ฉลองอายุครบ 60 ป
ของเจาจอมมารดาชุม
ในรัชกาลที่ 4  ทรง
เขียนลายคาถาหัวใจ
พระพุทธ -ศาสนา
ถวายสมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุ
ภาพ 

พัดรองงาน
ทําบุญ 

ปกไหมสี
ทองบนพื้น
ผาแพร 

9 พัดรองโพธิบัลลังก 2447 41 งานพระเมรุพระเจา
บรมวงศเธอพระองค
เจาศรีวิลัยลักษณ  
กรมขุนสุพรรณภาค
วดี 

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

ปกไหมสี 

10 พัดรองอรุณเทพบุตร 2450 44 งานขึ้นพระตําหนัก
ราชฤทธิ์รุงโรจน 

พัดรองงาน  
พระราชพิธี 

ปกไหมสี 

11 พัดรองมหิศรราช 2450 44 งานพระศพพระเจา พัดสังเค็ดงาน ปกไหมสี 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือพัดรอง 
สราง 
พ.ศ. 

พระชันษา 
/ พรรษา 

งาน ประเภท เทคนิค 

หฤทัย บรมวงศเธอ   กรม
หม่ืนมหิศ –ราชหฤทัย 

พระเมรุ 

12 พัดรองดวงคํา 2450 44 งานศพเจาจอม
มารดา  ดวงคํา 

พัดสังเค็ด     
งานศพ 

ปกไหม 

13 พัดรองนารายณทรง
ครุฑ หรือพัดครุฑพาห 

2450 44 งานรัชมงคลที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
และงานรัชมังคลา
ภิเษก     พ.ศ.2451 

พัดรองงาน  
พระราชพิธี 

ทอไหม 

14 พัดรองเจาจอมมารดา
กล่ิน 

2451 45 งานฉลองอายุครบ 73 
ปของเจาจอมมารดา
กล่ินในรัชกาลที่ 4 

พัดรองงาน  
ทําบุญ 

ปกไหม 

15 พัดรองชนมายุมงคล  
แบบที่ 1 

2452 46 งานทักษิณานุปทาน  
ถวายพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลา
นภาลัย  เนื่องใน
วโรกาสที่รัชกาลที่ 5  
ทรงมีพระชนมายุ
เสมอดวยรัชกาลที่ 2 

พัดรองงาน  
พระราชพิธี 

ปกด้ินบน
ผาแพร 

16 พัดรองชนมายุมงคล  
แบบที่2 

2452 46 งานทักษิณานุปทาน  
ถวายพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลา
นภาลัย  เนื่องใน
วโรกาสที่รัชกาลที่ 5  
ทรงมีพระชนมายุ
เสมอดวยรัชกาลที่ 2 

พัดรองงาน  
พระราชพิธี 

ปกไหมบน  
ผาแพร 

17 พัดรองขวงชางเผือก 2452 46 งานขึ้นพระตําหนัก  
พระราชชายา เจา
ดารารัศมี 

พัดรองงาน  
พระราชพิธี 

ไมมีขอมูล 

18 พัดรองอรุณเทพ 
(โลหะ) 

2452 46 งานพระศพพระองค
เจา  อุรุพงษรัชสมโภช 

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

ผาทอง/
โลหะ 

19 พัดรองงานพระบรม
ศพ 

2453 47 งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

ปกด้ินบน
ผาแพรดํา 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือพัดรอง 
สราง 
พ.ศ. 

พระชันษา 
/ พรรษา 

งาน ประเภท เทคนิค 

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
20 พัดรองตราหมอน้ํา 2453 47 งานศพเจาคุณจอม

มารดาเปยม ใน
รัชกาลที่ 4 (สมเด็จ
พระปยวดีฯ) 

พัดสังเค็ด     
งานศพ 

ผาพื้น/
โลหะ 

21 พัดรองเอราวัณ 2454 48 งานบรมราชภิเษ
กพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

พัดรองงาน  
พระราชพิธี 

ปกไหมบน  
ผากํามะหย่ี 

22 พัดรองสมเด็จพระพัน
ป 

2456 50 งานเฉลิมพระชนมายุ
สมเด็จพระศรีพัชริทรา 
บรมราชินีนาถ  พระ
บรมราชชนนี  พระพัน
ปหลวงครบ 50 ป 

พัดรองงาน  
พระราชพิธี 

ปกไหมบน  
พื้นผาแพร 

23 พัดรองกุนนักษัตร 2456 50 งานเฉลิมพระชนมายุ
สมเด็จพระศรีพัชริทรา 
บรมราชินีนาถ  พระ
บรมราชชนนี  พระพัน
ปหลวงครบ 50 ป  
เพื่อพระราชทาน
พระสงฆที่เปน

สหชาติ8 กับพระองค 

พัดรองงาน  
พระราชพิธี 

ปกไหมบน
พื้นแพร        
สีเหลือง 

24 พัดรองพรรณราย 2457 51 งานพระศพพระสัม
พันธวงศเธอ  พระองค
เจาพรรณราย  พระ
มารดาของสมเด็จฯ  
เจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ 

พัดสังเค็ดงาน  
พระเมรุ 

ปกทองแรง 

25 พัดมะโรงนักษัตร 2459 53 งานเฉลิมพระชนม
พรรษา  
พระบาทสมเด็จพระ

พัดรองงาน  
พระราชพิธี 

ปกไหม     
บนแพร 

                                                 
 8 สหชาติ  แปลวา  ผูที่เกิดวันเดือนปเดียวกันและรวมปนักษัตรในรอบเดียวกัน 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือพัดรอง 
สราง 
พ.ศ. 

พระชันษา 
/ พรรษา 

งาน ประเภท เทคนิค 

มงกุฎเกลา ครบ 3 
รอบ 36 พรรษา 

26 พัดรองหงสคําเปลว 2461 55 งานศพหมอมสุภาพ   
กฤษดากร  ณ อยุธยา  
ในกรมพระนเรศวร
วรฤทธิ 

พัดสังเค็ด      
งานศพ 

ปกไหม 

27 พัดรองภานุรังสี            
(อาทิตยอุทัย) 

2462 56 งานฉลองพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา  
สมเด็จฯเจาฟาภานุ
รังสีสวางวงศ       กรม
พระยาภานุพันธุวงศ
วรเดช 

พัดรองงาน  
ทําบุญ 

ปกไหม 

28 พัดรองกนกวรรณ 2462 56 งานพระศพพระองค
เจากนกวรรณเลขา 

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

ปกทอง
แกมไหม
และด้ิน 

29 พัดรองสุจิตรากรณี 2462 56 งานพระศพพระองค
เจาสุจิตรากรณี 

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

ไมมีขอมูล 

30 พัดรองเคร่ืองโตะลาย
ปรีดา 

2462 56 งานพระศพพระว
รวงศเธอ  พระองคเจา
ปรีดา 

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

พิมพดําบน
ผาชมพู 

30 พัดรองรูปปูชนียสถาน   
มี  4 เลม 
31.1 ) ภาพพระ
อุโบสถ 
วัดราชาธิวาสดาน
หนา 
31.2) ซุมประตูพระ 
อุโบสถวัดเบญจม – 
บพิตรดุสิตวนาราม 
เห็นสิงหนั่งเสากลม 
2ตน ดานหนาพระ 
อุโบสถ 

2462 56 งานพระศพหมอมเจา
หญิงปล้ืมจิตร  จิตร
พงศพระธิดาใน
สมเด็จฯเจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติ
วงศ  พระองคทาน
ทรงออกแบบเองโดย
ให     นายคารโล  ริโก
ลิใหสี 

พัดสังเค็ด     
งานพระศพ 

เขียน
ระบายสี 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือพัดรอง 
สราง 
พ.ศ. 

พระชันษา 
/ พรรษา 

งาน ประเภท เทคนิค 

 31.3) ภาพองคพระ
ปฐม 
เจดีย 
31.4) ภาพสังเวชนีย 
สถานพุทธคยา 
ในประเทศอินเดีย 

     

32 พัดรองวาตเทวา 2463 57 งานศพเจาจอม
มารดาวาดในรัชกาล
ที่ 5 

พัดสังเค็ด     
งานศพ 

ปกไหม      
บนแพร 

33 พัดรองหวง 2463 57 งานศพเจาจอม
มารดาหวงในรัชกาลที่
4 

พัดสังเค็ด      
งานศพ 

ปกไหม      
บนแพร 

34 พัดรองพระวิมาน
ไพชยนต 

2464 58 งานพระบรมศพ
สมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชินีนาถ  
พระราชชนนีพระพันป
หลวง 

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

ปกไหมสี
บนผาแพร 

35 พัดรองสมเด็จ 
พระมหาสมณ 

2464 58 งานพระศพสมเด็จ
พระมหาสมณเจากรม   
พระยาวชิรญาณวโร
รส 

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

ปกด้ินและ
ไหม 

36 พัดรองดํารงธรรม 2465 59 งานฉลองพระชันษา
ครบ 60  ป ของ
สมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ 

พัดรองงาน   
ทําบุญ 

พิมพบน      
ผาแพร 

37 พัดรองสมเด็จพระ
มาตุจฉา 

2465 
ใชจริง 
2499 

59 งานฉลองพระชนม
สมเด็จพระศรีสวริน
ทราบรมราชเทวี  พระ
พันวัสสาอัยยิกาเจา  
ครบ 60  ป  แตไมได
ใช  ใชจริงในงานพระ
บรมศพ ป 2499 

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

ปกไหมทอง
สลับสีบน
พื้นผาแพร 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือพัดรอง 
สราง 
พ.ศ. 

พระชันษา 
/ พรรษา 

งาน ประเภท เทคนิค 

38 พัดรองรัตนการัณท 2466 60 งานฉลองพระชันษา
ครบ60 ป ของพระ
อรรคชายาเธอพระ
เองคเจาวายสวลี
ภิรมยกรมขุนสุทธาสินี
นาฎ (พระวิมาดาเธอ) 

พัดรองงาน      
ทําบุญ 

ปกด้ินและ
ไหม 

39 พัดรองศรี
รัตนโกสินทร 

2466 60 งานพระศพสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ  
เจาฟาสุทธาทิพยรัตน
กรมหลวงศรีรัตนโกสิ
นทร 

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

ปกด้ิน 

40 พัดรองชุมพลสมโภชน 2466 60 งานพระศพพระเจา
บรมวงศเธอพระองค
เจาชุมพลสมโภช  
กรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงค 

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

เขียนสี 

41 พัดรองนภาพรประภา 2467 61 งานฉลองพระชันษา 
60ปของพระเจาบรม
วงศเธอพระองคเจา
นภาพรประภากรม
หลวงทิพรัตนกิริฏกุลินี 

พัดรองงาน    
ทําบุญ 

พิมพสีดํา 

42 พัดรองสุข 2467 61 งานฉลองพระชนม
พรรษา 60 พรรษา 
ของสมเด็จพระศรีสว
รินทิราบรมราชเทวี  
พระพันวัสสาอัยยิกา
เจา 

พัดรองงาน     
ทําบุญ 

ปกไหม 

43 พัดรองเรือนมุงดี 2467 61 งานศพเจาจอม
มารดาเรือนในรัชกาล
ที่ 5 

พัดสังเค็ด       
งานศพ 

เขียนทอง  
แตมสี 

44 พัดรองพระชนมายุ
มงคล 

2468 62 งานทักษิณานุ
ประทาน

พัดรอง        
พระราชพิธี 

ปกด้ินบน
พื้นผาตวน 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือพัดรอง 
สราง 
พ.ศ. 

พระชันษา 
/ พรรษา 

งาน ประเภท เทคนิค 

พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว
เนื่องในวโรกาสท่ีมี
พระชนมมายุเสมอ
ดวยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลา
นภาลัย 

45 พัดรองพระมหา
วชิราวุธ 

2468 62 งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 6 

พังสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

ผาปกด้ิน
โลหะ
กะไหลเงิน 

46 พัดรองบรม
ราชาภิเษก 

2468 62 งานบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลที่ 7 

พัดรอง        
พระราชพิธี 

ปกไหมสี
บนพื้น
ผาใบ 

47 พัดรองสมเด็จพระ
ปตุจฉาเจา 

2471 65 งานพระศพสมเด็จ
พระราชปตุจฉาเจาสุข
มาลยมารศรี  พระ
อัครราชเทวี 

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

นโกรัก/
โลหะ 

48 พัดรองรัตนาภรณ ร.7 2471 65 งานสําหรับ
พระราชทานตามพระ
ราชอัธยาศัย 

พัดรัตนาภรณ ปกด้ินเล่ือม
เงินและ
ไหม 

49 พัดรองพระนาม 
(พระอาทิตยตก) 

2472 66 งานพระศพสมเด็จ
พระราชปตุลาบรม
พงศาภิมุข  เจาฟา
ภาณุรังสีสวางวงศ  
กรมพระยาภาณุพันธ
วงศวรเดช 

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

ผาเขียนสี / 
โลหะ 

50 พัดรองสงขลา 2472 66 งานพระศพสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอ
ดุลยเดชวิกรมพระ
บรมราชชนก  (สมเด็จ

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

ผาเขียนสี 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือพัดรอง 
สราง 
พ.ศ. 

พระชันษา 
/ พรรษา 

งาน ประเภท เทคนิค 

ฯ เจาฟามหิดล  กรม
หลวงสงขลานครินทร) 

51 พัดรองสุพรรณบัฏ 2472 66 งานพระศพพระวิ
มาดาเธอ  พระองค
เจาสายสวลีภิรมย  
กรมพระสุทธาสินีนาฎ  
ปยมหาราชปดิวรัชดา 

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

ปกด้ินและ
ไหม 

52 พัดรองวัว 2473 67 งานศพเจาจอม
มารดาหรุน 

พัดสังเค็ด      
งานศพ 

ปกด้ินและ
ไหม 

53 พัดรองกัญจนา 2475 69 งานพระศพพระเจา
บรมวงศเธอพระองค
เจา    กัญจนากร 

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

ผาเยียรบับ/
โลหะ 

54 พัดรองกรมหมื่นพงษา 2479 73 งานพระศพพระเจา
บรมวงศเธอ  พระองค
เจาไชยานุชิต  กรม
หม่ืนพงษาดิศรมหิป 

พังสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

ผาแพร/
โลหะ 

55 พัดรอง น.เทียนสิน 
หรือพัดรอง น.ใน
ดวงใจ 

2479 
ใชจริง 
2493 

73        
ใชจริง
หลังส้ิน 
พระชนม
ไปแลว3

ป 

ทรงออกแบบถวาย
พระครูธรรมราชและ
ไดใชในงานพระศพ
สมเด็จฯ เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติ
วงศ 

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

 

56 พัดรองชินสิริ 2481 75 งานพระศพพระเจาว
รวงศเธอกรมหลวง
ชินวรสิริวัฒน  สมเด็จ
พระสังฆราชเจา 
(หมอมเจาภุชงค  
ชมพูนุท) 

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

ผากํามะหย่ี 
/ โลหะ 

57 พัดรองทับทิม 2481 75 งานศพเจาจอม
มารดาทับทิม  ใน
รัชกาลที่5 

พัดสังเค็ด      
งานศพ 

แพร / โลหะ
ประดับ
ทับทิม 

58 พัดรองเชื้อวัฒนวงศ 2483 77 งานศพหมอมเชื้อ       พัดสังเค็ด       ผาพื้นปก
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือพัดรอง 
สราง 
พ.ศ. 

พระชันษา 
/ พรรษา 

งาน ประเภท เทคนิค 

วัฒนวงศ  ณ  อยุธยา งานศพ ไหม 
59 พัดรองบุษบัน 2483 77 งานพระศพพระองค

เจาบุษบันบัวผัน 
พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

ผาพื้น / 
โลหะ 

60 พัดรองวไลย 2483 77 งานพระศพสมเด็จ
พระราชปตุจฉา  เจา
ฟาวไลยอลงกรณ  
กรมหลวงเพชรบุรีราช
สิรินทร 

พัดสังเค็ดงาน
พระเมรุ 

ผาแพร / 
โลหะ 

 
ตารางที่ 2  ตารางแสดงพัดรองฝพระหัตถสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
  จัดเรียงลําดับโดยแยกยามประเภทของพัดรอง 
 
 1. พัดรองเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
 
ลําดับ 
ที่ 

ช่ือพัดรอง ป พ.ศ. พระชนมายุ/ 
พรรษา 

งาน เทคนิค 

1 พัดรองนพรัตนราชวราภรณ 2438 32 งานพระราชพิธีสมโภชสิริราช
สมบัติครบหม่ืนวัน  28 
มีนาคม พ.ศ.2438  (ร.ศ.114) 

ปกด้ินทอง
และไหมสี 

2 พั ด ร อ ง ต ร าพ ร ะ ค ช สี ห   
กระทรวงกลาโหม 

2438 32 งานพระราชพิธีสมโภชสิริราช
สมบัติครบหม่ืนวัน 

ปกด้ินทอง
และไหมสี 

 
 2. พัดรัตนาภรณ 
 
ลําดับ 
ที่ 

ช่ือพัดรอง ป พ.ศ. พระชนมายุ/ 
พรรษา 

งาน เทคนิค 

1 พัดรัตนาภรณในรัชกาลท่ี 4 
(พัดนี้ออกแบบทําแตกตาง
กัน 5 ชั้น) 

2446 40 งานฉลองพระชนมายุ 100 ป  
อุทิศถวายสมเ ด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว 

ปกด้ินบนพื้น
สักหลาด 

2 พัดรัตนาภรณในรัชกาลท่ี7  
(พัดนี้ออกแบบทําแตกตาง

2471 65 งานสําหรับพระราชทานตาม
พระราชอัธยาศรัย 

ปกด้ินเ ล่ือม
เงินและไหม 
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กัน 5 ชั้น) 

 
 3. พัดรองงานพระราชพิธี 
 
ลําดับ 
ที่ 

ช่ือพัดรอง ป พ.ศ. พระชนมายุ/ 
พรรษา 

งาน เทคนิค 

1 พัดรองทวีธาภิเศก 2446 40 งานทักษิณานุประทานสมโภช
สิริราชสมบัติ  รัชกาลที่ 5  
เสมอดวยสองเทาของรัชกาลที่ 
4 

ปกด้ินทอง 

2 พัดตราครุฑพาห  หรือ
นารายณทรงครุฑ 

2450 44 งานรัชมงคลที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   และงาน    
รัชมังคลาภิเศก  พ.ศ.2451 

ทอไหม 

3 พัดรองชนมายุมงคล 
แบบที่1 

2452 46 งานทักษิณานุปทานถวาย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย  เนื่องในวโรกาสที่
รัชกาลที่ 5  ทรงมีพระชนมายุ
เสมอดวยรัชกาลที่ 2 

ปกด้ิน 
บนผาแพร 

4 พัดรองชนมายุมงคล 
แบบที่ 2 

2452 46 งานทักษิณานุปทานถวาย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย  เนื่องในวโรกาสที่
รัชกาลที่ 5  ทรงมีพระชนมายุ
เสมอดวยรัชกาลที่ 2 

ปกไหม 
บนผาแพร 

5 พัดรองพระชนมายุมงคล 2468 62 งานทักษิณานุปทานถวาย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย  เนื่องในวโรกาสที่
รัชกาลที่ 3  ทรงมีพระชนมายุ
เสมอดวยรัชกาลที่ 2 

ปกด้ิน 
บนพื้นผา
ตวน 

6 พัดรองเอราวัณ 2454 47 งานบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว 

ฟกไหม 
บนผา
กํามะหย่ี 

7 พัดรองบรมราชาภิเษก 2468 62 งานบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา

ปกไหมสี 
บนพื้นผาใบ 
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เจาอยูหัว 
8 พัดรองมะโรงนักษัตร 2459 53 งานเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาครบ 3 รอบ 36 พรรษา 

ปกไหมบน
แพร 

9 พัดรองสมเด็จพระพันป 2456 50 งานเฉลิมพระชนมายุสมเด็จ
พระศรีพัชรินทราบรมราชินี
นาถ  พระบรมราชชนนี พระ
พันปหลวงครบ 50 ป 

ปกไหม 
บนพื้นผา
แพร 

10 พัดรองกุนนักษัตร 2456 50 งานเฉลิมพระชนมายุสมเด็จ
พระศรีพัชรินทราบรมราชินี
นาถ  พระบรมราชชนนี พระ
พันปหลวงครบ 50 ป เพื่อ
พระราชทานพระสงฆที่เปน
สหชาติกับพระองค 

ปกไหม 
บนพื้นแพร 
สีเหลือง 

11 พัดรองเถลิงพลับพลาสวน
ดุสิต 

2442 36 งานเถลิงพลับพลาสวนดุสิต  
ขณะที่ดําเนินการสราง
พระราชวังดุสิต 

ผากํามะหย่ี
โลหะ 

12 พัดรองฉลอง 
วัดเบญจมบพิตร 

2442 36 งานฉลองวัดเบญจมบพิตร ปกด้ินบน 
พื้นสักหลาด 

13 พัดรองพระราชเทวี 2446 40 งานเฉลิมพระสุพรรณบัฏ  และ
ขึ้นพระตําหนักของพระนางเจา
สุขุมาลมารศรี  พระราชเทวี 

ปกด้ินและ
ไหม 

14 พัดรองอรุณเทพบุตร 2450 44 งานขึ้นพระตําหนักราชฤทธิ์
รุงโรจนเพื่อเปนที่ประทับของ
พระเจาลูกยาเธอพระองคเจา
อุรุพงษรัชสมโภช 

ปกไหมสี 

15 พัดรองขวงชางเผือก 2452 46 งานขึ้นพระตําหนักพระราช
ชายา  เจาดารารัศมี 

ไมมีขอมูล 

 
 4. พัดรองงานทําบุญ 
 
ลําดับ 
ที่ 

ช่ือพัดรอง ป พ.ศ. พระชนมายุ/ 
พรรษา 

งาน เทคนิค 
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1 พัดรองสุข 2467 61 งานฉลองพระชนมพรรษา 60 
พรรษา  ของสมเด็จพระศรีสว
รินทิราบรมราชเทวี  พระพันวัส
สาอัยกาเจา 

พิมพสีดํา 

2 พัดรองรัตนการันณฑ 2466 60 งานฉลองพระชันษาครบ 60 ป 
ของพระอรรคชายาเธอ
พระองคเจาสายสวลีภิรมยกรม
ขุนสุทธาสินีนาฏ 

ปกด้ินและ
ไหม 

3 พัดรองภานุรังษี 2462 56 งานฉลองพระชนมายุครบ 60 
ป ของสมเด็จเจาฟาภานุรังสี
สวางวงศ  กรมพระยาภานุ
พันธุวงศวรเดช 

ปกไหม 

4 พัดรองดํารงธรรม 2465 59 งานฉลองพระชันษาครบ 60 ป 
ของสมเด็จกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ 

พิมพบนผา
แพร 

5 พัดรองนภาพรประภา 2467 61 งานฉลองพระชันษาครบ 60 ป 
ของพระเจาบรมวงศเธอ  
พระองคเจานภาพรประภา 
กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี 

พิมพสีดํา 

6 พัดรองคาถาหัวใจ
พระพุทธศาสนา 

2447 41 งานฉลองอายุครบ 60 ปของ
เจาจอมมารดาชุมในรัชกาลที่ 
4 ทรงเขียนลายคาถาหัวใจ
พุทธศาสนาถวายสมเด็จกรม
พระยาดํารงราชานุภาพ 

ปกไหมสีทอง 
บนพื้นผา
แพร 

7 พัดรองกล่ิน 2451 45 งานฉลองอายุครบ 73 ป ของ
เจาจอมมารดากล่ินในรัชกาลที่ 
4 

ปกไหม 

 
 5. พัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
 
ลําดับ 
ที่ 

ช่ือพัดรอง ป พ.ศ. พระชนมายุ/ 
พรรษา 

งาน เทคนิค 

1. พัดรองสมเด็จพระมหา 2464 58 งานพระศพสมเด็จพระมหา ปกด้ินและ
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สมณ สมณเจากรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส 

ไหม 

2 พัดรองชินสิริ 2481 75 งานพระศพพระเจาวรวงศเธอ
กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จ
พระสังฆราชเจา (หมอมเจา
ภุชงค  ชมพูนุท) 

ผากํามะหย่ี    
โลหะ 

3 พัดรองงานพระบรมศพ 2453 47 งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ปกด้ินบน 
ผาแพรดํา 

4 พัดรองพระมหาวชิราวุธ 2468 62 งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว 

ผาปกด้ิน
และโลหะ
กะไหลเงิน 

5 พัดรองพระวิมานไพชยนต 2464 58 งานพระบรมศพสมเด็จพระศรี
พัชรินทราบรมราชินีนาถพระ
ราชชนนี  พระพันปหลวง 

ปกไหมสี 
บนผาแพร 

6 พัดรองสมเด็จพระมาตุจฉา
เจา 

2465 59 คร้ังแรกเพื่องานฉลองพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระศรี
สวรินทราบรมราชเทวี  พระ
พันวัสสาอัยยิกาเจาครบ 60 ป  
แตไมไดใช  ใชจริงในงานพระ
บรมศพพระองคทานใน พ.ศ.
2499 

ปกไหมทอง
สลับสีบน 
พื้นผาแพร 

7 พัดรองสมเด็จพระปตุจฉา 2471 65 งานพระศพสมเด็จพระราช
ปตุจฉาเจาสุขุมาลยมารศรี  
พระอัครราชเทวี 

นาโกรัก/
โลหะ 

8 พัดรองสงขลา 2472 66 งานพระศพสมเด็จพระมหิต
ลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรมพระ
บรมราชชนก (สมเด็จฯ เจาฟา
มหิดลอดุลยเดช  กรมหลวง
สงขลานครินทร) 

ผาเขียนสี 

9 พัดรองพระนาม  
(พระอาทิตยตก) 

2472 66 งานพระศพสมเด็จพระราช
ปตุลาบรมพงศาภิมุข  เจาฟา
ภานุรังษีสวางวงศ  กรมพระยา

ผาเขียนสี/
โลหะ 
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ภาณุพันธวงศวรเดช 
10 พัดรอง น.เทียนสิน หรือพัด

รอง น.ในดวงใจ 
2479 
ใชจริง 
2493 

73 ทรงออกแบบถวายพระครูธรรม
ราช  และไดใชในงานพระศพ
สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ 

ปกไหมบน
ผาเยียรบับสี
ทอง 

11 พัดรองสุพรรณบัฏ 2472 66 งานพระศพพระวิมาดาเธอ 
พระองคเจาสายสวลีภิรมย  
กรมพระสุทธาสินีนาฏ  ปย
มหาราชปดิวรัชดา 

ปกด้ินและ
ไหม 

12 พัดรองชุมพลสมโภชน 2466 60 งานพระศพพระเจาบรมวงศ
เธอพระองคเจาชุมพลสมโภช  
กรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงค 

เขียนสี 

13 พัดรองศรีรัตนโกสินทร 2466 60 งานพระสฑสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอเจาฟาสุทธาทิพยรัตน
กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร 

ปกด้ิน 

14 พัดรองวไลย 2483 77 งานพระศพสมเด็จพระราช
ปตุจฉา  เจาฟาวไลยอลงกรณ  
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร 

ผาแพร / 
โลหะ 

15 พัดรองมหิศรราชหฤทัย 2450 44 งานพระศพพระเจาบรมวงศ
เธอ   กรมหม่ืนมหิศราชหฤทัย 

ปกไหมสี 

16 พัดรองกรมหมื่นพงษา 2479 73 งานพระศพพระเจาบรมวงศ
เธอ  พระองคเจาไชยานุชิต  
กรมหม่ืนพงษาดิศรมหิป 

ผาแพร / 
โลหะ 

17 พัดรองโพธิบัลลังก 2447 41 งานพระศพพระเจาบรมวงศ
เธอพระองคเจาศรีวิลัยลักษณ  
กรมขุนสุพรรณภาควดี 

ปกไหมสี 

18 พัดรองพรรณราย 2457 51 งานพระศพพระสัมพันธุวงศ
เธอ  พระองคเจาพรรณราย  
พระมารดาของสมเด็จฯ  เจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ 

ปกทองแรง 

19 พัดรองอรุณเทพ (โลหะ) 2452 56 งานพระศพพระองคเจาอุรุพงษ
รัชสมโภช 

ผา / ทอง / 
โลหะ 
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20 พัดรองกนกวรรณ 2462 56 งานพระศพพระองคเจา
กนกวรรณเลขา 

ปกทองแกม
ไหมและด้ิน 

21 พัดรองสุจิตรากรณี 2462 56 งานพระศพพระองคเจาสุจิตรา
กรณี 

ไมมีขอมูล 

22 พัดรองเคร่ืองโตะลายปรีดา 2462 56 งานพระศพ   พระวรวงศเธอ  
พระองคเจาปรีดา 

พิมพดําบน 
ผาชมพู 

23 พัดรองกาญจนา 2475 69 งานพระศพ  พระเจาบรมวงศ
เธอพระองคเจากัญจนากร 

ผาเยียรบับ 
โลหะ 

24 พัดรองบุษบัน 2483 77 งานพระศพ 
พระองคเจาบุษบันบัวผัน 

ผาพื้น โลหะ 

25 พัดรองรูปปูชนียสถาน 2462 56 งานพระศพหมอมเจาหญิง
ปล้ืมจิตร  จิตรพงศ 

เขียนระบาย
สี 

 
 6. พัดสังเค็ดงานพระศพและงานศพ 
 
ลําดับ 
ที่ 

ช่ือพัดรอง ป พ.ศ. พระชนมายุ/ 
พรรษา 

งาน เทคนิค 

1 พัดรองรูปปูชนียสถาน 2462 56 งานพระศพหมอมเจาหญิง
ปล้ืมจิตร  จิตรพงศ 

เขียนระบาย
สี 

2 พัดรองดวงคํา 2450 44 งานศพเจาจอมมารดา  ดวงคํา ปกไหม 
3 พัดรองตราหมอน้ํา 2453 47 งานศพเจาคุณจอมมารดา

เปยม ในรัชกาลที่ 4 
ผาพื้น / 
โลหะ 

4 พัดรองวาตเทวา 2463 57 งานศพเจาจอมมารดาวาด 
ในรัชกาลที่ 5 

ปกไหมบน
แพร 

5 พัดรองหวง 2463 57 งานศพเจาจอมมารดาหวง 
ในรัชกาลที่ 4 

ปกไหมบน
แพร 

6 พัดรองเรือนมุงดี 2467 61 งานศพเจาจอมมารดาเรือนใน
รัชกาลที่ 5 

เขียนทอง
แตมสี 

7 พัดรองวัว 2473 67 งานศพเจาจอมมารดาหรุน ปกไหม 
8 พัดรองทับทิม 2481 75 งานศพเจาจอมมารดาทับทิม  

ในรัชกาลที่ 5 
แพรโลหะ 
ประดับ
ทับทิม 

9 พัดรองหงสคําเปลว 2461 55 งานศพหมอมสุภาพ   กฤษดา ปกไหม 
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กร  ณ อยุธยา  ในกรมพระ
นเรศวรวรฤทธิ 

10 พัดรองเชื้อวัฒนวงศ 2483 77 งานศพหมอมเชื้อ  วัฒนวงศ  
ณ อยุธยา 

ผาพื้นปก
ไหม 

 
ตารางที่ 3  สรุปตารางผลงานศิลปะบนพัดฝพระหัตถสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
  แยกตามพระชนมายุ / ป พ.ศ. / ประเภทของพัดรอง 
 
 
พระชน 
มายุ 

พ.ศ. พัดราช
อิสริยาภรณ 

พัดรัตน 
การันณฑ 

พัดรอง 
พระราช
พิธี 

พัดรอง
ทําบุญ 

พัดสังเค็ด
งาน 

พระเมรุ 

พัดสังเค็ด
งานศพ 

รวมจํานวน
ออกแบบ 
แตละป 

32 
36 
40 
41 
44 
45 
46 
47 
48 
50 
51 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
65 

2438 
2442 
2446 
2447 
2450 
2451 
2452 
2453 
2454 
2456 
2457 
2459 
2461 
2462 
2463 
2464 
2465 
2466 
2467 
2468 
2471 

2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

- 
2 
2 
- 
2 
- 
3 
- 
1 
2 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
- 

- 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
1 
1 
2 
- 
- 

- 
- 
- 
1 
1 
- 
1 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
3 
- 
2 
1 
2 
- 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
2 
- 
- 
- 
1 
- 
- 

2 
2 
3 
2 
4 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 



 336 

66 
67 
69 
73 
75 
77 

2472 
2473 
2475 
2479 
2481 
2483 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

3 
- 
1 
2 
1 
2 

- 
1 
- 
- 
1 
1 

3 
1 
1 
2 
2 
3 

รวม  2 2 15 7 24 10 60 

 
 ถาพิจารณาจากขอมูลตารางผลงานฝพระหัตถออกแบบศิลปะบนหนาพัดรองของ
สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ตลอดพระชนม 45ป ที่ทรงงานออกแบบเหลานี้บน
หนาพัดรองไวหลายประเภท  ที่แยกประเภทไปตามวัตถุประสงคในการใชงาน  ขอแบงกลุมตาม
ชวงพระชันษาและชวงการทรงงานตามประเภทตางๆ ออกเปน    ชวงกลาวคือ 
 ชวงระยะที่ 1 พระชันษาที่ 32 ถึง 47  (พ.ศ.2438 ถึง 2453)  เปนชวงแรกของการทรง
งานการออกแบบบนหนาพัดรอง  จะเห็นไดวาตลอด 15ป  ทรงออกแบบพัดรองถึง 18 เลม  ทรง
ออกแบบงานหลวงที่สําคัญ 12 เลม  คือ พัดราชอิสริยาภรณ 2 เลม (พ.ศ2438)  พัดรัตนการัณฑ 1 
เลม (พ.ศ.2446)  และพัดหลวงที่ทรงออกแบบมากที่สุด คือ พัดรองพระราชพิธี    ทรงออกแบบถึง  
๙  เลม   มีทั้งงานฉลอง     วัดเบญจมบพิตร (พ.ศ.2442)  พัดรองเถลิงพลับพลาสวนดุสิต (พ.ศ.
2442)   ฉลองพระชนมายุมงคล 3 เลม คือ สรางเนื่องดวยรัชกาลที่ 5  ทรงมีพระชนมายุเสมอดวย
รัชกาลที่ 2  2 เลม (พ.ศ.2452)  และสรางเนื่องดวยรัชกาลที่ 6 ทรงมีพระชนมายุเสมอดวยรัชกาลที่ 
2  1 เลม   สมโภชนสิริราชสมบัติ  รัชกาลที่ 5 เสมอดวยรัชกาลที่4  1 เลม คือ  พัดรองทวีธาภิเศก ( 
พ.ศ2446 )  พัดพระราชพิธีที่มีชื่อเสียงที่สุดที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5  ทรงพอพระ
ราชหฤทัยมากถึงกับรับส่ังชมคือ  พัดครุฑพาห (พ.ศ.2450) ที่สรางข้ึนเพื่องานรัชมงคลของ
พระองค  พัดรองพระราชพิธีในชวงนี้อีก 3เลม เพื่องานเฉลิมพระสุพรรณบัฏและข้ึนพระตําหนัก  
คือพัดรองราชเทวี (พ.ศ2446)  พัดรองอรุณเทพ (พ.ศ.2450)  และพัดรองขวงชางเผือก (พ.ศ.
2452)  ข้ึนพระตําหนัก  พระราชชายาเจาดารารัศมี อีก 1  เลม  พระองคทานทรงออกแบบพัดรอง
ทําบุญ  เพื่อฉลองอายุ 2 เลม คือ  ฉลองอายุครบ 60 ปของเจาจอมมารดาชุม  คือพัดรองคาถา
หัวใจพระพุทธศาสนา (พ.ศ.2443)  และฉลองอายุครบ 73 ปของเจาจอมมารดากล่ิน (พ.ศ.2451)  
ที่เหลืออีก 4 เลม เปนการออกแบบพัดสังเค็ดเพื่องานพระเมรุและงานศพ  เลมที่สําคัญที่สุดในพระ
ชนมของพระองคทาน คือ  พัดสังเค็ด  เพื่องานพระบรมศพรัชกาลที่5 (พ.ศ.2453)  และมีพัด
สังเค็ดพระเมรุของเจานายอีก 2 องคคือ  งานพระเมรุพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาศรีวิลัย
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ลักษณ  กรมขุนสุพรรณภาควดี  พัดรองโพธิบัลลังก (พ.ศ.2447)  และงานพระศพพระองคเจาอุรุ
พงษสมโภชน (พ.ศ.๒๔๕๒)  อีก 2 เลมเปนการออกแบบเพื่องานศพ  เจาจอมมารดาดวงคํา (พ.ศ.
2450)  งานออกแบบพัดรองในชวงนี้โดยภาพรวมจึงออกแบบเพื่องานพระราชพิธีและงานบุญเปน
สวนใหญ 
 ชวงระยะที่ 2 พระชันษาที่ 48 ถึง 57 (พ.ศ.2454 ถึง 2463)  เปนการทรงงานออกแบบ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 6  และทรงงานหลังจากพระองค  
ทรงลาออกจากราชการประจําต้ังแตป พ.ศ.2452  ทรงออกแบบพัดรองชิ้นสําคัญๆ ถึง 15 เลม  
เปนพัดสังเค็ด 10 เลม  พัดรองพระราชพิธี 4 เลมและพัดงานทําบุญ 1 เลม  พัดงานทําบุญ 1 เลม
ทําข้ึนเพื่องานฉลองพระชนมายุครบ 60 ป  ของสมเด็จฯ เจาฟาภานุรังสีสวางวงศ  กรมพระยา
ภาณุพันธวงศวงเดช  คือ พัดรองภาษุรังสี (พ.ศ.2462)  สวนพัดรองงานพระราชพิธีอีก4 เลม  เปน
พัดรองที่สรางข้ึนเพื่องานสําคัญในแผนดินทั้งส้ิน  เร่ิมดวย  พัดรองรองเพื่องานบรมราชราภิเษ
กพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ คือ พัดรองเอราวัณ (พ.ศ.2454)  และอีก 2 
ปตอมา  สรางพัดเพื่อเฉลิมพระชนมายุสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี  
พระพันปหลวง ๒ เลม คือ งานเฉลิมพระชนมายุ 50 ป พัดรองสมเด็จพระพันป (พ.ศ.2456) และ
สรางในงานเดียวกันเพื่อพระราชทานพระสงฆที่เปนสหชาติของพระองค  คือ พัดกุนนักษัตร(พ.ศ.
2456)  นอกน้ันเปนการออกแบบพัดสังเค็ดเพื่องานพระศพ  และงานศพทั้งส้ิน  งานพระศพงาน
แรกในชวงนี้  ตอจากงานพระบรมศพรัชกาลที่ 5มาไมนาน  มีงานพระศพบุคคลอันเปนที่รักยิ่งใน
พระชนมชีพของพระองค  คือ  งานพระศพพระสัมพันธวงศเธอ  พระองคเจาพรรณราย  พระ
มารดาของพระองคทาน  ทรงออกแบบพัดรองพรรณราย (พ.ศ.2457)  และงานพระศพหมอมเจา
หญิงปล้ืมจิตร  จิตรพงศ  พระธิดาของพระองคทาน  ทรงออกแบบพัดรองรูปปูชนียสถาน 4 เลม 4 
แบบ (พ.ศ.2462)  และทรงออกแบบพัดสังเค็ดเพื่องานพระศพเจานายระดับพระองคเจาอีก 3 
พระองค  คือ  พัดรองกนกวรรณ (พ.ศ.2462)  สําหรับงานพระศพพระองคเจากนกวรรณ  พัดรอง
สุจิตรากรณี (พ.ศ.2462)  สําหรับงานพระศพพระองคเจาสุจิตรากรณี  และพัดรองเคร่ืองโตะลาย
ปรีดา (พ.ศ.2462)  สําหรับงานพระศพพระองคเจาปรีดา  และยังมีพัดสังเค็ดงานศพธรรมดาอีก 3 
เลมคือ  พัดรองหงสคําเปลว (พ.ศ.2462)  สําหรับงานศพหมอมสุภาพ  กฦดากร ณ อยุธยา  ใน
กรมพระนเรศวรฤทธิ  และงานศพเจาจอมมารดาอีก 2 คน คือ พัดรองวาตเทวา (พ.ศ.2463)  
สําหรับเจาจอมมารดาวาด  และพัดรองหวงสําหรับงานศพเจาจอมมารดาหวง  ผลงานในชวงที่ 2 
นี้สวนใหญจึงเปนพัดสังเค็ดเพื่องานพระบรมศพ  งานพระศพและงานศพ  มากกวางานพระราชพธิี
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และงานทําบุญถึงเทาตัว  และลวนเปนงานออกแบบพัดที่สวยงามทรงคุณคา  และสรางช่ือเสียง
เกียรติคุณใหแดพระองคทรงเปนที่ยอมรับมากข้ึนทั้งส้ิน 
 ชวงระยะที่ 3 พระชันษา 58 ถึง 67 (พ.ศ.2464-2473)  ในชวง 10 ป ดังกลาวนี้ทรง
ออกแบบศิลปะบนพัดรองมากถึง 19 เลม  เทากับโดยเฉล่ียปละเกือบ 2 เลม  โดยยังทรงออกแบบ
พัดสังเค็ดมากกวาพัดรองประเภทอ่ืนๆ  โดยออกแบบถึง 12 เลม  มีพัดการทําบุญ 4 เลม  พัดพระ
ราชพิธี 2 เลมและพัดรัตนการัณฑ 1 เลม  พัดพระราชพิธี 2 เลม  เปนพัดที่สําคัญในกษัตริย 2 
รัชกาล คือ พัดรองพระชนมายุมงคล (พ.ศ.2468) เพื่องานทักษิณานุปทานพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีพระชนมายุเสมอดวย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  และในป
เดียวกันนี้ทรงสรางพัดรองงานพระราชพิธีที่สําคัญยิ่งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวอีก 1 เลม คือ พัดรองบรมราชาภิเษก (พ.ศ.2468) เพื่องานบรมราชาภิเษกของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา  สวนพัดรองงานทําบุญอีก 4 เลม ลวนเปนพัดรองที่สรางข้ึนเพื่องาน
ฉลองพระชันษาและพระชนมพรรษา ครบ ๖๐ ป  ของเจานาย ๔ องคทั้งส้ินคือ  พัดรองดํารงธรรม 
(พ.ศ.2465)  เพื่องานฉลองพระชันษาครบ 60 ปของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  พัดรอง
รัตนการัณฑ(พ.ศ.2466)  เพื่องานฉลองพระชันษาครบ 60 ป พระอรรคชายาเธอพระองคเจา
สายสวลีภิรมย  กรมขุนสุทธาสินีนาฏ (พระวิมาดาเธอ)  พัดรองนภาพรประภา (พ.ศ.2467)  งาน
ฉลองพระชันษา 60 ปของพระเจาบรมวงศเธอ  พระองคเจานภาพรประภากรมหลวงทิพยรัตนกิริฏ
กุลินี  และพัดรองสุข (พ.ศ.2467)  งานฉลองพระชนมพรรษา 60 พรรษาของสมเด็จพระศรีสวริน
ทราบรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจา 
 พัดรองประเภทที่ออกแบบมากที่สุดในชวงระยะนี้ก็คือ  พัดสังเค็ด  ซึ่งออกแบบถึง 12 
เลม  โดยเปนพัดสังเค็ดงานพระเมรุ 10 เลม และพัดสังเค็ดงานศพ 2 เลม  พัดสังเค็ดงานพระเมรุ  
มีพัดเพื่องานพระบรมศพ ๓ งาน คือพัดรองพระมหาวชิราวุธ (พ.ศ.2468)  เพื่องานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  และพัดรองพระวิมานไพชยนต(พ.ศ.2464)  เพือ่งานพระ
บรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ  พระราชชนนีพระพันปหลวง  และพัดรองสมเด็จ
พระมาตุจฉาเจา (พ.ศ.2465)  คร้ังแรกทรงออกแบบเพื่องานฉลองพระชนมายุพระศรีสวรินทราบ
รมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจาครบ 60 ป  เปนพัดรองเพ่ืองานทําบุญแตไมไดใช  มา
เปล่ียนเปนพัดสังเค็ดเพื่องานพระเมรุในงานพระบรมศพในป พ.ศ.2499  พัดสังเค็ดเพื่อพระราชา
คณะ 1  องค คือพัดรองสมเด็จพระมหาสมณ (พ.ศ.2464)  เพื่องานพระศพสมเด็จพระมหาสมณ
เจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  นอกนั้นเปนพัดสังเค็ดเพื่องานพระเมรุเจานายอีก 5 องค  พัดรอง
ศรีรัตนโกสินทร (พ.ศ.2466)  เพื่องานพระศพสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟาสุทธาทิพยรัตน  
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กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร  พัดรองชุมพลสมโภชน(พ.ศ.2466)  เพื่องานพระศพพระเจาบรมวงศเธอ
พระองคเจาชุมพลสมโภช  กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค  พัดรองพระปตุจฉาเจา (พ.ศ2471)  เพื่อ
งานพระศพสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาสุขุมาลยมารสรี  พระอัครราชเทวี  พัดรองพระนาม(พ.ศ.
2472)  เพื่องานพระศพสมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุข  เจาฟาภานุรังสีสวางวงศ  กรมพระ
ยาภาณุพันธวงศวรเดช  พัดรองสงขลา (พ.ศ.2472)  เพื่องานพระศพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจาฟามหิดลกรมหลวงสงขลานครินทร)  และพัดรอง
สุพรรณบัฏ (พ.ศ.2472)  เพื่องานพระศพพระวิมาดาเธอพระองคเจาสายสวลีภิรมย  กรมพระสุท
ธาสินีนาฏ  ปยมหาราชปดิวรัชดา  พัดสังเค็ดที่เหลืออีก 2 เลมเปนพัดงานศพเจาจอมมารดา 2 คน
คือ  พัดรองเรือนมุงดี (พ.ศ.2467)  เพื่องานศพเจาจอมมารดาเรือนและพัดรองวัว (พ.ศ.2473)  
เพื่องานศพเจาจอมมารดาหรุน  
 ชวงระยะที่ 4 พระชันษา 68-77 (พ.ศ.2474 – 2483)  เปนชวงที่สมเด็จฯ เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงมีพระชันษามาก  ทรงอยูในวัยชราภาพแลว  นอกเหนือจากการ
ออกแบบประติมากรรม  พระอนุสาวรียพระปฐมบรมราชานุสรณให นายซี  เฟโรจี (ศาสตราจารย
ศิลป  พีรศรี) นั้น (พ.ศ.2474)  แลวไมไดทรงออกแบบงานศิลปกรรมใหญๆอีกเลย  นอกจากราง
ภาพและงานออกแบบประณีตศิลปเล็กนอย  และงานประณีตศิลปที่ทรงออกแบบมากที่สุดยังเปน
งานออกแบบบนหนาพัดรอง  และเปนการออกแบบพัดสังเค็ดทั้งส้ิน  โดยใน 10  ปนี้ออกแบบพัด
สังเค็ดทั้งส้ิน 8เลม  เปนพัดสังเค็ดเพื่องานพระเมรุ 6 เลม  และพัดสังเค็ดเพื่องานศพ 2 เลม  พัด
สังเค็ดเพื่องานพระเมรุ 6 เลม  เปนพัดพระเมรุสมเด็จพระสังฆราช 1 เลม คือพัดชินสิริ (พ.ศ.2481)  
เพื่องานพระศพ  พระเจาวรวงศเธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน  สมเด็จพระสังฆราชเจา (หมอมเจา
ภุชงค  ชมพูนุท)  และพัดสังเค็ดเพื่อเจานายอีก 5 องค คือ  พัดรองกัญจนา (พ.ศ.2475)  เพื่องาน
พระศพพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจากัญจนากร  พัดรองกรมหมื่นพงษา (พ.ศ.2479)  เพื่องาน
พระศพพระเจาบรมวงศเธอ  พระองคเจาไชยานุชิต  กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป  พัดรอง น.เทียนสิน
หรือ น.ดวงใจ (พ.ศ.2479)  ทรงออกแบบคร้ังแรกเพื่อถวายพระครูธรรมราชแตไดใชจริงในงานพระ
ศพของพระองคทานเองในพ.ศ.2493  พัดรองบุษบัน (พ.ศ.2483)  เพื่องานพระศพพระองคเจาบุษ
บันบัวผัน  และพัดรองวไลย (พ.ศ.2483)  เพื่องานพระศพพระราชปตุลา  เจาฟาวไลยอลงกรณ
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  สวนพัดสังเค็ดเพื่องานศพ 2 เลม  คือ พัดรองทับทิม (พ.ศ.2483)  
เพื่องานศพเจาจอมมารดาทับทัม ๑ เลมกับพัดรอง เช้ือ  วัฒนวงศ (พ.ศ.2483)  เพื่องานศพเจา
หมอมเช้ือ  วัฒนวงศ ณ อยุธยา อีก 1 เลม 
 



 340 

ลักษณะและรูปแบบพัดรองฝพระหัตถสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 
 จากภาพตารางที่ 1  ที่แสดงพัดรองฝพระหัตถของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศเรียงตามลําดับป พ.ศ. ที่สรางและภาพตารางที่ 2  แสดงการจัดลําดับและแยกประเภท
ของพัดรองแลว  หากพิจารณาลงไปในสวนรายละเอียดของพัดรอง 60 เลม  ตลอด 45 ปของ
สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  จะเห็นวาผลงานออกแบบทุกช้ินลวนมีความคิด
สรางสรรคเปนเลิศและแสดงคุณคาความงามและความเปนเดนในการใชธาตุทางศิลปะอยาง
หลากหลาย  แตจะขอแยกงานออกแบบสรางสรรค  บนหนาพัดรองของพระองคทานตามลักษณะ
รูปแบบและองคประกอบ  ออกเปนกลุมตามลักษณะเดนทางสุนทรียภาพและการแสดงออกท่ี
ปรากฏเดนชัดทางรูปแบบ  ความคิดความหมายออกเปน 5 กลุม  กลาวคือ9  
 1. ตรา และ/หรือ อักษรยอเปนเดน 
 2. ตรา และ/หรือ อักษรยอผสมแนวความคิดสรางสรรคเปนเดน 
 3. กลุมตัวอักษรเปนเดน 
 4. แนวความคิดสรางสรรคเปนเดน 
 5. นมพัดเปนเดน 
 
 1. ตรา และ/หรือ อักษรยอเปนเดน สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
ทรงนําเอาตรา  ไดแก  ตราลัญจกร  ตราสัญญาลักษณ  และ/หรืออักษรยออันไดแก  อักษรพระ
ปรมาภิไธยยอ  พระนามยอ หรืออักษรพระนามมาเปนสวนสําคัญในการจัดองคประกอบทาง
ศิลปะบนพ้ืนที่วางกลางพัดรอง ตราและ/หรืออักษรยอเหลานั้นจะถูกจัดวางเปนรูปทรงประธานมี
ขนาดใหญและตําแหนงของรูปทรงหรือกลุมรูปทรงเดนกวารูปทรงอ่ืนๆบางคร้ัง งานบางช้ินอาจจะ
เนนตรา และ/หรืออักษรยอใหเดนยิ่งข้ึนดวยกรอบสินเทาทรงพุมขาวบิณฑ  หรือซุมเรือนแกว  หรือ
แสงรัศมีลอมเพื่อเพิ่มความสําคัญมากข้ึน  อาจมีรูปทรงส่ิงอ่ืนๆที่เปนเคร่ืองสูงประกอบอิสิรยยศ 
เชน มงกุฎ ฉัตร พุมมยุรฉัตร หรือสรอยสังวาล เคร่ืองอิสริยาภรณ รวมทั้งลวดลายกนกไทย  อาจมี
ตัวอักษรชื่องาน คาถาธรรมบทที่ทรงเลือกสรรคมาประกอบอันมีความหมายเกี่ยวกับงานและ/หรือ
เจาของงานเดินตัวอักษรตามแนวโคงตามขอบพัดโดยใชสวนของนมพัดเปนที่เกิดและจบขอความ  
ทุกรูปทุกทรงถูกจัดวางเปนระเบียบเปนกฎเกณฑอยางสมดุลมีความละเอียดประณีต  ยิ่งถาทําข้ึน

                                                 
 9 อาน สุรศักด์ิ  เจริญวงศ  รองศาสตราจารย  ศิลปะบนพัดรองของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ, เลมที่อางแลวขางตน หนา 36-66. 
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เพื่อบุคคลและงานที่สําคัญเปนงานใหญในแผนดิน  กฎเกณฑของความมีระเบียบ ความละเอียด
ประณีตยอมมีมากข้ึนตามขนาดของงาน 
   พัดรองกลุมนี้ คุณคาความงามความรูสึกทางทัศนศิลปจะไมอยูที่ความรูสึกของ
ภาพที่มีชีวิตหรือรูปที่กระดิกได แตอยูที่ความเดน  ความสงางาม  ความงามที่รวมตัวกันอยางเปน
ระเบียบและดุลยภาพ พระองคทานทรงใชความสามารถฝมือในความละเอียดประณีต  ความ
แนบเนียน  ความรูสึกความเขาใจในการจัดภาพจากรูปทรงตราสัญญาลักษณอักษรยอ เคร่ือง
ประกอบ ลวดลายไทยและตัวหนังสือบอกงานหรือคาถาธรรมบท  ซึ่งเปนรูปทรงคนละประเภทกัน
ใหสามารถทํารวมกันไดอยางลงตัวมีระเบียบแบงหนาที่และรวมกันประสานความสมบูรณลงตัว
ทางศิลปะอยางเปนเอกภาพ พัดรองที่ใชตราและ/หรืออักษรยอเปนเดน ผลงานฝพระหัตถสมเด็จฯ
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศมีดังนี้คือ   
  1.1 พัดรองเครื่องราชอิสริยาภรณ นพรัตนราชวราภรณ   
   สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ.2438  สมเด็จฯทรงมีพระชันษา 32 พรรษา 
   เทคนิค ปกด้ินบนพื้นสักหลาด  ประเภทพัดรองเคร่ืองอิสริยาภรณ 
   พระบาทสมเด็จจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดําริใหสราง
ข้ึนในโอกาสที่ทรงครองราชยสมบัติครบหมื่นวัน 
   ลักษณะและรูปแบบ  เปนพัดหนานางหุมผาสักหลาดสีชมพูแก  ตรงกลางพัด
ปกด้ินและประดับอัญมณีเปนรูปตรานพรัตนราชวราภรณ  ลอมรอบดวยสังวาลยลอมตราเปน
วงกลม  ดานลางสังวาลยวางทับสายสะพายสีเหลืองผูกเปนโบว  ทุกรูปจัดวางเปนดุลยภาพอยู
กึ่งกลางหนาพัด รอบขอบพัดปกอักษรขอความวา”พระราชสัญจกรสําหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
เปนโบราณมงคลนพรัตนราชวราภร” 
   นมพัดเปนลายปกด้ินรูปพุมขางบิณฑสีฟาปกรูปอุณาโลมตรงกลาง  ดามไม
สันงากลึงรูปหัวเม็ดทรงมัณฑน 
  1.2 พัดรองตราพระคชสีห กระทรวงกลาโหม 
    สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ.2438  สมเด็จฯทรงมีพระชันษา 32 พรรษา 
   เทคนิค ปกด้ินบนพื้นผาแพร  ประเภทพัดรองตรากระทรวง 
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดําริให
สรางข้ึนในโอกาสที่ทรงครองราชยสมบัติครบหมื่นวัน  ตราพระคชสีห  ของกระทรวงกลาโหม  เปน
ตราหนึ่งใน 14 ดวงที่ไดรับการสมโภช 
   ลักษณะและรูปแบบ  เปนพัดหนานางหุมผาแพรสีชมพูแก  ตรงกลางปกด้ิน
ทองและไหมรูปพระคชสีหหันขางดานขวามือ  ยืนบนแทน 3 เทา ยกขาหนาซายข้ึนเหนือแผงอก  
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ขอบพัดเปนลายชอกนก  และกนกพุมขาวบิณฑลอมพระคชสีห  มีลายกนกเปลวลอยอยูหวางหาง
และแผงคอหลัง  ทําใหรูปลายและชองไฟมีเอกภาพลงตัวไมวางมากเกินไป 
   นมพัดปกด้ินเปนรูปพุมขาวบิณฑ ภายในปกอักษรนามพัด” ตราพระคชสีห
กระทรวงกลาโหม ”  ดามไมสันงากลึงรูปหัวเม็ดทรงมัณฑน 
  1.3 พัดรองฉลองวัดเบญจมบพิตร 
   สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2442   สมเด็จฯทรงมีพระชันษา 36 พรรษา 
   เทคนิค ปกด้ินบนพื้นสักหลาด  ประเภทพัดรองงานพระราชพิธี 
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสราง
พัดรองนี้ข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกในงานฉลอง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาใหสรางข้ึนใหม  ทั้งพระอารามเม่ือ พ.ศ. 2442 เพื่อเปนพระ
อารามที่อยูใกลกับพระราชวังดุสิต  โดยมีสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวิดติวงศทรงเปน
สถาปนิกออกแบบ   และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหพระองคทานออกแบบพัดรองฉลองวัด
เบญจมบพิตรนี้ดวย 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานาง  หุมดวยผาสักหลาดสีดํา  ตรงกลางหนา
พัดรองปกด้ิน  เปนเลข 5 ไทยเกาะเก่ียวลายกนกกานขดปลายกนกนาค เลข 5 และชอกนกกานขด
อยูภายใตจุลมงกุฎ (พระเก้ียว)  ยอดจุลมงกุฎลอมดวยรัศมี 26 แฉก รัศมีปลายแหลม 14 แฉก 
สลับรัศมีปลายแฉกหางปลา 12 แฉก  หวางปลายรัศมีกับขอบพัดมีลายดอกลอยดาวตุกตูดานละ 
2 ดวงรวม 4 ดวง ลอยอยูบนพื้นหนาพัด  เลข 5 และจุลมงกุฎหมายถึง ลําดับรัชกาลและพระนาม
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว วางเดนอยูกลางพัด 
   นมพัดเปนลายประดับมุกรูปพุมขาวบิณฑหรือกลีบบัว  ภายในเปนลายพระ
ราชสัญจกรพระโพธิสัตวสวนดุสิต  ประทับนั่งหอยพระบาทขวาบนดอกบัว ดามไมส้ันงากลึง 
  1.4 พัดรองพระราชเทวี 
   สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2446   สมเด็จทรงฯมีพระชันษา 40 พรรษา 
   เทคนิค ปกด้ินและไหม      ประเภทพัดรองงานพระราชพิธี 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกในงานเฉลิมพระสุพรรณบัฎและข้ึนพระ
ตําหนักพระนางเจาสุขุมาลมารศรี พ.ศ. 2446 พระองคทรงเปนพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 และเจา
คุณจอมมารดาสําลีทรงเปนมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 5 
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาพระองคทานข้ึนเปนสมเด็จพระ
ปตุจฉาเจาสุขุมาลมารศรีพระอัครราชเทวี 
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   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานาง  ตรงกลางพื้นสีแดงปกด้ินเปนรูปมงกุฎ 
กษัตริยตรี  ตราพระราชเทวีวางอยูบนพานแวนฟา  พานซอนสองช้ัน ลอมรอบดวยการปกดวยไหม
สีเทาลายกนกเปลว เดินบนของเสนลวดดานในซอนสองชั้น  ขอบตราพระราชเทวีรอบนอกพื้นสี
เหลืองออนปกพระนาม “พระนางเจาสุขุมาลมารศรี  พระราชเทวี ” ทั้งรูป  ลายชอกนก  อักษรพระ
นาม  จัดวางแบบดุลยภาพ  รูปและลาย 2 ขางเทากัน  สวนอักษรพระนามมีลักษณะ สมดุลยมี
ลักษณะใกลเคียงกันนมพัด  คอและสันเปนโลหะชุบทองรูปผลสม  ดามไม 
  1.5 พัดรองทวีธาภิเศก 
   สรางข้ึนเมื่อ  2446   สมเด็จฯทรงมีพระชันษา  40 พรรษา 
   เทคนิค ปกด้ินทอง        ประเภทพัดรองงานพระราชพิธี 
   พ.ศ. 2446  เปนปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 
ทรงครองสิริราชสมบัติ เปนเวลาเสมอดวยสองเทาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึง
โปรดเกลาใหจัดงานพระราชพิธี ทวีธาภิเษก เปนงานทักษิณานุปทานถวาย รัชกาลที่ 5 สมโภชสิริ
ราชสมบัติ 2 เทารัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดใหสรางพัดรองที่ระลึกงานทวีธาภิเษกข้ึน 2 แบบ 
   ลักษณะและรูปแบบพัดรองทวีธาภิเศกแบบที่ 1 ตรงกลางหนาพัดเปนผาสี
แดงปกด้ินทองพระปรมาภิไธยยอ  จ.ป.ร.ไขวใตรูปพระเก้ียวหรือจุลมงกุฎ บนพื้นสีน้ําเงินเขมที่
ลอมดวยกรอบพุมขาวบิณฑขนาบ 
   ดวยลายชอกนกทั้งสองดาน  ขอบพัดเปนหนากระดานภายในใสลายแขงสิงห
บนพื้นสีน้ําเงินเขม  พระปรมาภิไธย พระเกี้ยว กรอบพุมขาวบิณฑ ลายชอกนก ทํางานประสาน
รวมกันเปนดุลยภาพ  เนนพระปรมาภิไธยเดนเปนสงากลางพัด 
   นมพัดเปนโลหะทองเหลืองรูปกลีบบัวดุนลายดามไมสันทองเหลืองลักษณะ
และรูปแบบพัดรองทวีธาภิเศกแบบที่ 2 มีลักษณะรูปแบบและสีสันเหมือนพัดรองทวีธาภิเศก  แบบ
ที่ 1 เกือบทุกอยาง เวนภาพในกรอบพุมขาวบิณฑสีน้ําเงินกลางหนาพัด ปกด้ินทองรูปอุณาโลมใต
มหามงกุฎ 
   นมพัดเปนโลหะทองเหลืองรูปกลีบบัวดุนลายดามไมสันทองเหลือง 
 
  1.6 พัดรัตนาภรณ รัชกาลที่ 4 
   สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2447  สมเด็จฯทรงมีพระชันษา 41 พรรษา 
   เทคนิค ปกด้ินบนพื้นสักหลาด  ประเภทพัดรัตนาภรณ 
   พัดรัตนาภรณเปนพัดประจํารัชกาลในแตละรัชกาลเร่ิมสรางมาต้ังแตรัชกาล
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 แตพัดรัตนาภรณชุดแรกพระบาทสมเด็จพระ
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จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบัญชาใหสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเขียน
ถวายเม่ือวันที่  23  ตุลาคม  พ.ศ. 2447 ดวยมีพระอนุสรณคํานึงถึงสมเด็จพระบรมราชชนก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ในสมัยมีพระชนมายุนับแตวันพระราชสมภพ
ลวงมาครบ 100 ปบริบูรณในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2447 โดยจันทรคติกาล  พระองคจึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯใหมีการจัดงานบําเพ็ญพระราชกุศลเพ่ือสนองพระเดชพระคุณเปนพิเศษทรง
พระกรุณาโปรดเกลาใหสรางพัดรองข้ึนเปนชุดโดยทําแตกตางกันเปน 5 ชั้น เพื่อพระราชทาน
พระสงฆที่ดํารงสมณศักด์ิหรือเกี่ยวเนื่องในรัชกาลที่ 4  ซึ่งโปรดเกลาฯใหนิมนตเขาไปในงานพระ
ราชพิธีตามลําดับสมณศักด์ิจํานวน 60 รูป  พัดรองนี้ทําเหมือนกันหมดเกือบทุกช้ันยกเวนชั้น 4 
ตรงพื้นแพรไมปกปลอยวางไว 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานางทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน  ตรงกลาง
หนาพัดปกด้ินพระปรมาภิไธย  ยอ   ม.ป.ร.    ภายในวงกลมและลอมรอบดวยลายไขมุก ม.ป.ร.    
มีความหมายถึง   “มงกุฎ      ปรมราชาธิราช”    ดานบนขอบพัดมีลายหนากาลใกล 2 มุมปากหนา
กาลมีโซหอย  เหมือนหอยตาม ม.ป.ร.  รอบขอบพัดเปนหนากระดาน 2 แถวเปนลําตัวพญานาคมี
ลายแขงสิงห 2 แถว  ลําตัวนาคหอยแนบเปนขอบพัด 2 ขางมาบรรจบ  ปลายดานลางระหวางนม
พัดเปนหัวพญานาค 2 ตัว  ตัวละขาง  บนพื้นของพัดรองทุกช้ันยกเวนชั้น 4  ที่ปลอยพื้นเรียบปก
ลายจุดไขประหลาดดอกลอยเปนจังหวะเต็มพื้นที่  พระปรมาภิไธยเดนเปนประธานในหนาพัดเปน
องคประกอบทางศิลปะแบบดุลยภาพ 
   นมพัดปกด้ินเปนลายในกลีบบัว  ดามไมสันงากลึง 
  1.7 พัดรองดวงคํา 
   สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ.2450  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 44 พรรษา 
   เทคนิค ปกไหมบนผาสักหลาด  ประเภทพัดสังเค็ดงานศพ 
   เปนพัดสังเค็ดที่ระลึกงานศพเจาจอมมารดาดวงคําในรัชกาลที่ 4พ.ศ.2450  
เจาจอมมารดาดวงคํามีเช้ือสายลาว  ทานเปนหลานปูของเจาอนุวงศแหงราชอาณาจักรลาว  และ
เปนพระมารดาของพระเจาบรมวงศเธอ  พระองคเจานารีรัตนา  และพระเจาบรมวงศเธอพระองค
เจาประดิษฐาสารี 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานาง  หุมหนาพัดดวยผาสักหลาดสีดํา  ตรง
กลางหนาพัดปกอักษรนาม  ด. คไขว  อันเปนตัวอักษรยอจากนาม ดวงคํา  ดานบนตลอดลงมา
สองขาง  ลอมดวยกรอบคลายกรอบพักตร  หรือกรอบบันจุเหร็จ  มีลายขมวดรักรอยประกอบ  
ยอดเปนเลข 4  อันมีความหมายถึงเปนเจาจอมในรัชกาลที่ 4  ดานลางอักษรพระนามเปนลาย
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ลูกประคํารอยตอเนื่องกับขอบดานในกรอบพักตรเปนรูปหัวใจ  ดานขางขนาบดวยคาถาเขียนดวย
อักษรลานนาแสดงเช้ือสายลาวของเจาจอมดวงคํา  ใตลงมาจากอักษรพระนามปกเปนรูปชาง
หมอบ  หันขางกนชางชนกัน 2 เชือก  บนฐานหนากระดาน 
   นมพัดปกเปนดวงแกวกลม  มีลายขมวดแยกออก 2 ขางรอบรับฐานหนา
กระดานที่ชาง 2 เชือกหมอบ  ดามพัดเปนไม 
  1.8 พัดรองชนมายุมงคลแบบที่ 1 
   สรางเมื่อ พ.ศ.2452   สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 46 พรรษา 
   เทคนิค ปกด้ินบนผาแพร  ประเภทพัดรองงานพระราชพิธี 
   ในงานฉลองวัดอรุณราชวรารามและงานฉลองพระชนมายุสมมงคล  ที่ระลึก
งานพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ถวายพระราชอัยกาพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2  เมื่อ พ.ศ.2452  เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาเสมอ
ดวยรัชกาลที่ 2  การฉลองวัดอรุณราชวรารามไปพรอมกันเนื่องจากการยึดถือกันทั่วไปวาวัดอรุณ
ราชวรารามเปนวัดประจํารัชกาลที่ 2 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานาง  ทําดวยผาสีเหลือง  ตรงกลางปกด้ิน
อักษรพระปรมาภิไธยยอ  อ.ป.ร.  และจ.ป.ร.  ใตพระมหาพิชัยมงกุฎ  อุณาโลมพระปรมาภิไธยยอ
ละองค  อ.ป.ร.  ยอมาจากรัชกาลที่ 2 “อิศรสุนทโร  ปรมราชาธิราชา”  จ.ป.ร.  ยอมาจากรัชกาลที่ 
5  “จุฬาลงกรโณ  ปรมราชาธิราชา”  เหนือพระมหาพิชัยมงกุฎทั้ง 2 องค  ทําเปนกรอบซุมปราสาท  
หวางกลางซุมปราสาทปกเปนรูปพระราชลัญจกร  พระปรมราชจักรีวงศ (รูปตรีสอดดามอยูในวง
จักร)  มีกรอบซุมปราสาทขนาดยอมอยูเหนือพระราชลัญจกร 2 ขางขนาบดวยลายพุมมยุรฉัตร  มี
โบว 2 ชายผูกปลายลาง  สองขางพระปรมาภิไธย  ลดชองวางดวยลายเมฆเล็กใหญเปนลายดอก
ลอย  การจัดวางพระปรมาภิไธย  พระมหาพิชัยมงกุฎ  พระราชลัญจกร  ซุมปราสาทและพุมมยุร
ฉัตรสมบูรณลงตัวและมีระเบียบแบบดุลยภาพ 2 ขางเทากัน 
   นมพัดปกเปนรูปหนาราหู  จับชอลายกนกกานขด  ดามไมสันงากลึง 
  1.9 พัดรองรัตนการัณฑ 
   สรางเมื่อ พ.ศ.2466   สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 60 พรรษา 
   เทคนิค ปกไหมบนผาตาดทองระกําไหม ประเภทพัดรองงานพระราชพิธี 
   พัดรองที่สรางข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกในงานเฉลิมพระชนมายุ  พระอรรคชายาเธอ  
พระองคเจาสายสวลีภิรมย  กรมขุนสุทธาสินีนาฏ  ครบ 60 พรรษา  พ.ศ.2466  พระอิศริยยศ
สุดทายในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 7  โปรดเกลาฯ สถาปนาเปน  พระ
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วิมาดาเธอ  พระองคเจาสายสวลีภิรมย  กรมพระสุทธาสินีนาฏปยมหาราชปดิวรัชดา  เมื่อพ.ศ.
2468 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานาง  ทําดวยผาตาบทองระกําไหม  ตรงกลาง
หนาพัดปกอักษรพระนามยอ  ส.ส.ภ.  ไขวกันภายใตมงกุฎกษัตริยตรี  อักษร ส.ส.ภ.  มาจากพระ
นามของพระองคคือ “สายสวลียภิรมย”  พื้นผาตามทองระกําไหมปกลายเสนตารางสีน้ําตาล  สอด
ไส ขาว  ชมพู และใสกลางน้ําตาล  มองในระยะไกลกลายเปนจุดกลางเสนตารางส่ีเหล่ียมเปน
ระเบียบ  และทําใหผาพื้นระกําไหมชวยเนนพระนามยอใตมงกุฎกษัตริยตรีเดนยิ่งข้ึน  รอบขอบพัด
ปกเปนลายไขปลา  ลอกับเสนสีน้ําตาลออนและเสนเกลียวเชือกสีน้ําตาลเขมเปนขอบนอกสุด  
ดานหลังเปนผาแพรสีเหลืองทองปกขอความดวยไหมสีแดง 7 บรรทัดวา “พระอรรคชายาเธอ  
พระองคเจาสายสวลีภิรมย  กรมขุนสินีนาฏ  ถวายในงานพระกุศล  ฉลองพระชนมหกสิบพรรษา 
พ.ศ.2466”  รอบขอความปกเปนชอดอกไมรอบขอบพัด 
   นมพัดเปนโลหะดุนเปนรูปกลีบบัว  มีเลข 60 กับลายประจํายามดอกลอยดอก
เล็กอยูภายในกรอบ  ดามไมสันทองเหลือง 
  1.10 พัดรองชนมายุมงคล 
   สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ.2468  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 62 พรรษา 
   เทคนิค ปกด้ินบนผาตวน  ประเภทพัดรองงานพระราชพิธี 
   พัดรองที่สรางข้ึนเปนที่ระลึกงานพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวทรงจัดอุทิศเมื่อพระองคทรงมีพระชนมายุเสมอดวยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย  รัชกาลที่ 2  ใน พ.ศ.2468 
   ลักษณะและรูปแบบ  เปนพัดหนานางทําดวยผาตวนสีโศก  ตรงกลางหนาพดั
ปกด้ินเปนอักษรพระปรมาภิไธยยอ อ.ป.ร.  ภายใตพระมหาพิชัยมงกุฎอุณาโลมในกรอบซุมเรือน
แกวปราสาท อ.ป.ร. ยอมาจากพระปรมาภิไธยรัชกาลที่ 2 “อิศรสุนทโร  ปรมราชาธิราชา”  2 ขาง 
กรอบซุมเรือนแกว  ขนาบดวยพุมมยุรฉัตร  ดามผูกโบว 2 ชายปลิวไสว  ใกลขอบพัดดานขางโอบ
ลอมดานบน  มีกานเถาแนวโคงกนก 10 จังหวะ  ขมวดปลายเขาดานในทั้งสองขางเสมอตัวเหงา
หางหงส  กรอบซุมหอยลายพูกรวยเชิงปลายหอยลายไขปลาขางละ 11 จุด  พระปรมาภิไธยยอ  
มงกุฎอุณาโลม  กรอบซุมเรือนแกว  พุมมยุรฉัตรและกานเถาแนวโคง  จัดวางแบบสมบูรณลงตัว  
มีระเบียบ  องคประกอบแบบดุลยภาพ 2 ขางเทากัน 
   นมพัดเปนรูปเศียรชางเอราวัณ  ชางทรงของพระอินทร (ชาง 3 เศียร)  ดามไม
สันทองเหลือง 
  1.11 พัดรองบรมราชาภิเษก 
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   สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ.2468  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 62 พรรษา 
   เทคนิค ปกไหมสีบนพื้นผาแพร  พัดรองงานพระราชพิธี 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 7  พ.ศ.2468  เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวเสด็จสวรรคต  พระบรมวงศานุวงศและเสนาบดีไดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ  การสืบราช 
สมบัติและงานพระบรมศพ  พรอมกับไดเปดพระราชหัตถเลขาพินัยกรรมของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาที่ทรงทําข้ึนในป พ.ศ.2467  โดยแสดงพระราชประสงควาหากพระนางเจาสุวัทนา  
พระวรราชเทวีซึ่งทรงพระครรภมีพระสูติกาลเปนพระราชโอรสใหถวายราชสมบัติแกพระราชโอรส
องคนั้น  แตถามีพระราชธิดาใหสมเด็จเจาฟากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา (สมเด็จเจาฟาประชาธิ
ปกศักดิเดชน)  ทรงรับรัชทายาทสืบราชสันติวงศเปนพระเจาแผนดินตอไป  สมเด็จเจาฟากรม
หลวงสุโขทัยธรรมราชาไมทรงยินดีในการเสด็จข้ึนครองราชยนักจึงขอถอนพระองคโดยทรงให
เหตุผลวา ทรงออนพระชนมายุกวาเจานายพระองคอ่ืนๆ  ทั้งยังมีพระสุขภาพไมสมบูรณและไมเคย
แกงานราชกาลเพียงพอจึงขอปฏิเสธเสนอเวนพระราชสมบัติตอไปใหแกจอมพลสมเด็จเจาฟากรม
พระยาภายุพันธุวงศวรเดช  พระปตุลาของพระองค  หรือจอมพลสมเด็จเจาฟาชายบริพัตรสุขุม
พันธ  กรมพระนครสวรรควรพินิจ  สมเด็จพระเชษฐาตางพระมารดาของพระองค  แตปรากฏวาทั้ง 
2 พระองคกลาวปฏิเสธและรับรองแข็งขันวาจะถวายความชวยเหลือในการบริหารประเทศอยาง
เต็มความสามารถ  ดังนี้แลวสมเด็จเจาฟากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาจึงทรงยินยอมรับอัญเชิญข้ึน
เสวยราชยข้ึนเปนพระเจาแผนดินสืบราชสันติวงศ  เปนรัชกาลที่ 7  แหงราชวงศจักรี  โดยทรงพระ
นามวา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก  มหันตดิลก   รามาธิบดีฯ  พระปกเกลา
เจาอยูหัว  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2468 เมื่อพระชนมายุได 32 พรรษา 
   ลักษณะและรูปแบบ  เปนพัดหนานางทําพื้นหนาพัดรองดวยผาแพรปกไหม  
พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ 7  จัดวางกึ่งกลางหนาพัดเปนภาพลูกศร  3 องค  คือ  พระแสงศร
พรหมาสตร  พระแสงศรประลัยวาต  และพระแสงศรอัคนีวาต  วางเรียงสูงตํ่าตามลําดับบนที่พาด
พระแสงศร  ผนังที่พาดพระแสงศรทั้ง 3  เปนลายดอกลอยส่ีกลีบกานแยงเหนือพระแสงศรคือพระ
มหาพิชัยมงกุฎจักรี  ขนาบดวยบังแทรกและอุณาโลมกนกประดิษฐ  การใชตราพระราชลัญจกร
ประจําพระองคเปนรูปพระแสงศร  เหตุเพราะวา  พระนามเดิมของพระองคทาน  คือสมเด็จเจาฟา
ประชาธิปกศักดิเดชน  คําวาเดชน แปลวา ลูกศร  รอบขอบพัดปกอักษร  ขอความพระนามและ
งานวา “ พระบาทพระปรมินทรมหาประชาธิปก  พระปกเกลาเจาอยูหัว  บรมราชาภิเษก 2468 ” 
ทั้งตราพระราชลัญจกรประจําพระองค  และอักษรขอความจัดวางอยางเปนระเบียบในลักษณะ    
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ดุลยภาพ  มีตราประจําพระองคสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  น.ในดวงใจ  ใตพระ
แสดงศรขวามือ   
   นมพัดทําดวยทองเหลืองรูปกลีบหัว  ดามไม  คอและสันพัดเปนทองเหลือง 
  1.12 พัดรัตนาภรณ  รัชกาลที่ 7 
   สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ.2471  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 65  พรรษา 
   เทคนิค ปกด้ินเล่ือมเงินและปกไหม ประเภทพัดรัตนาภรณ 
   พัดรัตนาภรณเปนพัดประจํารัชกาลเร่ิมสรางมาแตสมัยรัชกาลที่ 5  ในปพ.ศ.
2471  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาใหสราง  พัดรัตนาภรณ  ประจํารัชกาล
พระองคข้ึนมี 5 ชั้น  พัดทั้ง 5 ชั้นมีลักษณะและรูปแบบทางรูปทรงลวดลายเหมือนกันทุกเลม  
แตกตางกันที่การใชพื้นผาและสีพื้น  รวมทั้งสีพระปรมาภิไธย 
   ลักษณะและรูปแบบ  พัดรัตนาภรณ  รัชกาลที่ 7  ทั้ง 5 ชั้น  มีดังนี้คือ  เปน
พัดหนานาง  มีอักษรพระปรมาภิไธยรัชกาลที่ ๗  ป.ป.ร. ไขวในกรอบรูปไขวงรีหยักขอบกรอบดาน
ใหหยัก 8 จังหวะ  ขอบนอกหยัก 4 จังหวะ ป.ป.ร.  ยอมาจากพระนามรัชกาลที่ 7 “ประชาธิปโก  
ปรมราชาธิราชา”  ขอบพัดดานบนปกหนาราหูกนก  ขอบพัดดานขางทั้งสองปกลายประจํายาม
กามปูหนีบแถบหนากระดาน  ดานลาง 2 ขาง  นมพัดปกเปนหัวเหราหันหัวอาปากคาบนมพัด  มี
ตราประจําพระองค สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ น.ในดวงใจ  ซอนอยูกลางลาย
ประจํายามดานขวาของพัด  วัสดุและสีพัดรัตนาภรณ  รัชกาลที่ 7  ที่แตกตางกันมีดังนี้ 
   พัดรัตนาภรณ  รัชกาลที่ 7  ชั้นที่ 1  พื้นพัดรองทําดวยพื้นผาไหมทอง  ลาย
ดวงตราลายขอบปกดวยด้ินเหล่ียมเงินลวน  ในชองขอบปกไหมเปนผารัตนาภรณสีเหลืองริมเขียว
อยูบนพื้นมวงแก  ขลิบขอบพัดดวยลูกไมเงิน 
   พัดรัตนาภรณ  รัชกาลที่ 7  ชั้นที่ 2  พื้นพัดรองทําดวยผาเยียรบับสีเหลือง  
ลายดวงตราขอบเพชรปกดวยด้ินเหล่ียมเงิน  อักษรพระปรมาภิไธยปกดวยด้ินเล่ียมทอง  กลางถม
ไหมเขียวลายขอบปกดวยด้ินเงินดาน  ในชองขอบปกไหมเปนผารัตนาภรณสีเหลืองริมเขียวอยูบน
พื้นมวงแก  ขลิบขอบดวยลูกไมเงิน 
   พัดรัตนาภรณ  รัชกาลที่ 7  ชั้นที่ 3  พื้นพัดรองทําดวยผาแพรสีแดง  ลายดวง
ตราขอบโสรงปกดวยด้ินเหล่ียมเงิน  อักษรพระปรมาภิไธย  ริมปกดวยด้ินเหล่ียมทองกลางถมไหม
เขียว  ลายขอบปกดวยด้ินเงินดาน  ในชองขอบปกไหมเปนผารัตนาภรณสีเหลืองริมเขียวอยูบนพื้น
สีมวงแก  ขลิบขอบดวยลูกไมเงิน 



 349 

   พัดรัตนาภรณ  รัชกาลที่ 7  ชั้นที่ 4   พื้นพัดรองทําดวยผาแพรสีน้ําเงิน  ลาย
ดวงตราขอบโสรง  ปกดวยด้ินเล่ียมเงิน  อักษรพระปรมาภิไธยริมปกดวยด้ินเหล่ียมทอง  กลางปก
ดวยด้ินทองดานสลับกับด้ินเหล่ียมทองเปนร้ิว  ลายขอบปกดวยด้ินเงินดานในชองขอบปกไหมเปน
ผารัตนาภรณสีเหลืองริมเขียวอยูบนพื้นสีแดงแก  ขลิบขอบดวยลูกไมเงิน 
   พัดรัตนาภรณ  รัชกาลที่ 7  ชั้นที่ 5  พื้นพัดรองทําดวยผาแพรสีเขียว  ดวงตรา
ขอบโสรงทําดวยด้ินเหล่ียมเงิน  อักษรพระปรมาภิไธยริมปกดวยด้ินเหล่ียมเงินกลางปกดวยด้ินเงิน
ดานสลับกับด้ินเหล่ียมเงินเปนร้ิว  ลายขอบปกดวยด้ินเงินดาน  ในชองขอบปกไหมเปนผารัตนา
ภรณริมเขียว  อยูบนพื้นแดงแก  ขลิบขอบดวยลูกไมเงิน 
   นมพัด  ขอบ  และสันพัดของพัดรัตนาภรณทุกชั้นมีลักษณะเดียวกันคือ  นม
พัดเปนโลหะดุนลาย รูปกลีบบัวใสกลางภายในเปนตัวเลข 7  แสดงลําดับรัชกาลของพัดรัตนาภรณ
ที่สรางข้ึนเพื่อรัชกาลที่ 7  แหงราชวงศจักรี  ปลอกคอ  สัน  ทําดวยโลหะกะไหลเงิน 
  1.13 พัดรอง น.เทียนสิน 10 
   ทรงออกแบบเมื่อ พ.ศ.2479  สมเด็จฯ มีพระชันษา  73  พรรษา 
   ใชงานจริงเมื่อ พ.ศ.2493  สมเด็จฯ ส้ินพระชนม  3 ป 
   เทคนิค ปกไหมบนผาเยียรบับสีทอง ประเภทพัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
   สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบพัดรอง น.เทียนสิน  
โดยใชตราประจําพระองค  จัดวางเต็มหนาพัด  ทรงออกแบบคร้ังแรกเพื่อถวายพระครูธรรมราช  
และถูกนํามาทําจริงเพื่อใชในงานพระเมรุ  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ที่ทอง
สนามหลวง  ตอทายงานพระเมรุพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ 
8  เมื่อวันที่ 19  เมษายน  พ.ศ.2493  ณ  พระเมรุทองสนามหลวง 
   ลักษณะรูปแบบ  เปนพัดหนานาง  หนาพัดทําดวยผาเยียรบับสีทอง  กลาง
หนาพัดเขียนลายตราประจําพระองค “น.เทียนสิน  หรือน.ในดวงใจ”  ซึ่งปกดวยผาไหมสีชมพู  
ขอบพัดเปนลายขมวด 4 จังหวะ  ระหวางขมวดทั้ง 4 ดาน  ทําเปนลายกลีบบัว  ดานบน  ดานขาง 
2 ดานและดานลางเหนือนมพัด  และขมวดในสวนนี้ทั้ง 2 ขางเปนขมวดขนาดใหญ  และมีลายไข
ปลาดานละ 4 วง  จัดเรียงลดขนาดจากใหญเรียงตอไปเล็กตามความโคงของขอบพัด  ภายในเสน  
ตรา  และลายทั้งหมดตกแตงภายในดวยกลีบดอกไมประดิษฐ  เวนชองไฟคลายเทคนิคงานประดบั

                                                 
 10 เปนงานออกแบบฝพระหัตถสมเด็จฯ ที่ทรงออกแบบไวเพื่อพระประสงคอยางหนึ่งแตถูกนํามาใช
งานจริงเม่ือสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศส้ินพระชนมลวงมาแลว 8 ป 
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มุก  พื้นสีทองขับไหมสีชมพูเดนข้ึนมาบนหนาพัด  การจัดวางเปนองคประกอบแบบดุลยภาพ  ขอบ
นอกสุดขอบพัดหุมแถบทอง 
   นมพัดทําดวยโลหะสีทองรูปกลีบบัว  ภายในสลักช่ืองานวา “งานพระเมรุ
สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 2406 – 2490  พระเมรุทองสนามหลวง 2493”  คอและ
สันหุมโลหะ 
   เปนงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  ที่ทรงออกแบบไวเพื่อพระประสงคอยางหนึ่ง  แต
ถูกนํามาใชงานจริงเมื่อสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศส้ินพระชนมลวงมาแลว 3 ป 
  1.14 พัดรองสมเด็จพระมาตุจฉาเจา11 
   ออกแบบเมื่อ พ.ศ.2465  สมเด็จฯ มีพระชันษา 59 พรรษา 
   ใชงานจริงเมื่อ พ.ศ.2498  สมเด็จฯ ส้ินพระชนม  8  ป 
   เทคนิค ปกไหมทองบนผาแพร ประเภทพัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
   พัดรองนี้สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบ
ทูลเกลาฯ ถวาย  สมเด็จพระศรีสวรินทิรา  บรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจา เมื่อพ.ศ.2465  ซึ่ง
เปนปพระองคมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ۫  แตไมไดใชในงานทําบุญฉลองวันเกิดนั้น  เมื่อ
พระองคเสด็จสวรรคตในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2498  ถึงถูกนํามาใชในงานพระบรมศพของ
พระองคคราวนี้ 
   ลักษณะและรูปแบบ  เปนพัดหนานางทําดวยผาแพรสีน้ําตาล  ปกดวยไหม
ทองสลับสี  ตรงกลางหนาพัดเปนอักษรพระนามยอ “ส.ว.”  ภายใตมงกุฎ  ส.ว. ยอมาจากพระนาม 
“พระศรีสวรินทิรา”  ลอมรอบอักษร ส.ว.  ทําเปนวงรี  มีลายประจํายามดานขางและลายดอกแปด
กลีบ  ทับลายตราประจําพระองค น.เทียนสิน  และ น.ในดวงใจ  และมีชายโบวหอยสะบัดปลาย 2 
ชาย  เหนือนมพัดพุมขาวบิณฑ  ภายนอกกรอบรูปไข ส.ว. เปนรัศมี 60 แฉก  กระจายออกไปรอบ
ดาน  เสนรัศมีทั้ง 60 เสน  นาจะหมายถึงเมื่อคร้ังสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรง
ออกแบบเพื่อทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา  มีพระ
ชนมายุครบ 60 พรรษา  ขอบพัดทําเปนกรอบมีตัวอักษรคาถาพระราชทานซ่ึงเปนพระราชนพินธใน
รัชกาลที่ 4  อยูรอบขอบพัด  มีขอความดังนี้  “สฺวางฺ คว ฑฒนา  ติ  นามํ  ยสฺสาเยว  กตํอธ  สา โห
ตุ  สุวินี  ปุตฺวี  อโรคา  นิรุปททฺวา  อทฺธา  มหทฺธนา  จาป  โภคินี  จ  ยสสฺ  สินี  จิรฏฐายินี  วํสมฺหิ  

                                                 
 11 สมเด็จพระศรีสวรินทิรา  บรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจาทรงเปนพระราชธิดาในรัชกาลที่ 4  
กับสมเด็จพระปยมาวดี  ศรีพัชรินทรมาตา ประสูติ 10 กันยายน พ.ศ2405   พ.ศ.2465 จึงมีพระชนมายุ 60 
พรรษา 



 351 

เสฏฐตฺตราม  หิเปติเก”  ซึ่งแปลไดวา “พระนามซ่ึงชื่อวาสวางวัฒนาน้ี  พระราชทานใหแกพระราช
กุมารีองคโต  พระราชกุมารีองคนั้นผูเปนบุตรีจงมีความสุข  อยามีโรคและอยามีความวุนวายเลย  
จงมั่งค่ังดวยทรัพยมากจงมียศสมบัติเปนผูประเสริฐ  ไมมีใครเลิศข้ึนกวา  จงทั้งอยูในวงศของบิดา
ส้ินกาลนานเทอญ” 
   นมพัดเปนโลหะดุนลายสีทอง กรอบมีเสนลวด 2 ชั้น  พรอมลายแขงสิงห  
ดานขาง  ดานบนเปนลายบาก  ดานลางเปนลายปากสิงห  ภายในเปนลายพระมหาพิชัยมงกุฎ
อุณาโลม  ขอบพัดหุมแถบทอง  ดามไมคอและสันพัดหุมโลหะ 
  1.15 พัดรองสมเด็จพระมหาสมณ 12 
   สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ.2464  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 58 พรรษา 
   เทคนิค ปกด้ินและไหม  ประเภทพัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
   สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงเปนพระสังฆราช
พระองคที่ 10  แหงกรุงรัตนโกสินทร   สถิต ณ. วัดบวรนิเวศวิหารพระองคทานทรงเปนพระราช
โอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และเจาจอมมารดาแพ  ประสูติเมื่อป พ.ศ. 2403  
พระนามวาพระองคเจามนุษยนาคมานพ  เมื่อพระชนมายุได  8  พรรษาทรงเร่ิมศึกษาภาษาบาลี
ทรงสามารถแปลธรรมบทไดกอนทรงผนวชเปนสามเณร  เมื่อมีพระชนมายุได  14  พรรษา  บวช
เณร 2 เดือนจึงลาผนวช  ทรงผนวชเปนพระภิกษุเมื่อป พ.ศ.2422  ทรงไดครองวัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อป พ.ศ. 2434  ไดเล่ือนสมณศักด์ิเปนสมเด็จพระราชาคณะใหญธรรมยุติ เมื่อป พ.ศ. 2436  
เปนมหาสมณเจาฯ เมื่อป พ.ศ. 2443ในสมัยรัชกาลที่ 5  ดํารงพระอิศริยยศ  22  พรรษา  
ส้ินพระชนมเมื่อ พ.ศ. 2464  พระชนมายุ  62  พรรษา 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานาง   พื้นหนาพัดทําดวยแพรสีขาว กลาง
หนาพัดปกรูปเพชร  พรอมดวยรัศมียาว  8  แฉก  รัศมีส้ันหวางรัศมียาว  24 แฉกหวางละ  3 แฉก  
เพชรซ่ึงหมายถึง “วชิร”  อันเปนพระนามของพระองค “วชิรญาณ”  ภายใตฉัตร 5 ชั้น  อันเปน
เคร่ืองหมายแสดงอิสริยยศของพระองคกอนส้ินพระชนม  รอบขอบพัดเปนเสนมีลายแขงสิงหเกาะ
ขอบใน   ถัดมารอบขอบพัดปกช่ืองานขอความวา “การพระศพ  สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมวชริ
ญาณวโรรส  การจัดวางองคประกอบรูปเพชร  รัศมีฉัตร  และตัวอักษรชื่องานเปนลักษณะแบบ

                                                 
 12 เปนผลงานที่แมเปนผลงานฝพระหัตถสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  แตพระองค
ทานทรงคิดวาไมไดผูกลายหรือแบบขึ้นมาเอง  แตเปนการปรุงแตงแบบเดิมที่เคยมีมาแลวหรือเขียนตามคํา
เจาะจงของเจาของงานที่ตองการผลงานฝพระหัตถ 
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ดุลยภาพ  2  ขาง จัดวางแบบสมดุล  เรียบงาย  เปนระเบียบ  สะอาดตาดวยพื้นสีขาวสมเปนพัด
รองสําหรับสมณะ 
   นมพัดปกเปนรูปวงรีรูปไขซอน  2  ชั้น  ภายในปกไหมเปนตัวเลข “2465”   
ดามไม  สันงา  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเขียนเลียนแบบจากลายพัดรอง
เมื่อคร้ังมหาสมณุตมาภิเษกโดยกระแสพระราชดํารัสส่ังสําหรับงานพระศพ 
  1.16 พัดรองวัว 
   สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ.2473  สมเด็จฯ ทรงมีชันษา 67 พรรษา 
   เทคนิค ปกไหม   ประเภทพัดสังเค็ดงานศพ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกในงานศพเจาจอมมารดาหรุน  ในรัชกาล
ที่ 4  โดยพระองคเจาอรุณวดี  พระราชธิดาอยากไดผลงานฝพระหัตถ  ของสมเด็จฯ เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ  และตรัสส่ังใหเขียนถวายเปนรูปวัว  อันเปนปเกิดของเจาจอมมารดาหรุน 
ซึ่งเกิดปฉลู 
   ลักษณะและรูปแบบ  เปนพัดหนานาง  ออกแบบเปนรูปวัวยืนหันขางซายยืน
อยูบนสนามหญาใตรูปวัวมีตัวอักษร  และตัวเลข 3  บรรทัด  บรรทัดบนเขียนชื่อ เจาจอมมารดาห
รุนเปนตัวอักษรขนาดใหญ  อีก 2  บรรทัด  เขียนวา  รัชกาลที่ 4  และ 2473  อยางละบรรทัดขนาด
ยอมเรียงกันลงไป  การเขียนรูปวัวเพราะเจาจอมมารดาหรุน  เกิดปฉลู  ปนักษัตรเปนรูปวัว  ขอบ
พัดเปนเสนเรียบๆ  รูปวัว  ตัวอักษรและตัวเลขถูกจัดวางอยูกลางหนาพัดรอง  สมเด็จฯ เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียนถวายตามพระประสงคของ  พระองคเจาอรุณวดี  ที่ทรงตองการ
ผลงานฝพระหัตถ  และเจาะจงใหทรงเขียนเปนรูปวัว 
   นมพัดทําเปนรูปดอกไม 
 2. ตรา และ/หรือ อักษรยอผสมแนวความคิดสรางสรรคเปนเดน  งานออกแบบ
ศิลปะบนพัดรองงานชุดนี้เร่ิมตนสรางเมื่อสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  มีพระ
ชันษาได 46 พรรษา เปนการพัฒนาพระศักษภาพการแสดงออกสวนพระองค  แสดงความเปนเลิศ
ทางศิลปะมากข้ึน  การออกแบบทางศิลปะพัฒนาข้ึนกวากลุมที่ 1  ยังใชตราสัญญาลักษณ และ/
หรือ อักษรยอ พระปรมาภิไธยยอ  พระนามยอ  เปนสวนสําคัญเปนประธานหรือเปนเดนในการจัด
องคประกอบ  แตใชความคิดเชิงสรางสรรคปรับสวนของรูปทรงอ่ืนที่เคยเขาไปประกอบเสริมใหมี
การหลอหลอม  รวมเปนสวนเดียวกับตราและอักษรยอกลายเปนรูปทรงประธานเดนเดียวกนั  ภาพ
หนาพัดรองกลุมนี้  ตัวหนังสือหรือตราจะไมโดดเดนออกมาจากพื้นภาพมากกวาสวนอ่ืน  แต
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กลายเปนสวนหนึ่งของรูปทรงประธานใหมเกิดข้ึน  ที่สรางความหมายเรียบงาย  บริสุทธิ์  ตรงกับ
พระทัยและมีความคมคายเชิงความคิดสรางสรรคของงานมากข้ึน 
  พัดรองฝพระหัตถของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  กลุมเปนงาน
ออกแบบที่มีความคิดเชิงสรางสรรคทางทัศนศิลปมากข้ึน  แมยังทรงใชตราและหรืออักษรยออยู  
แตมีการพัฒนารูปแบบจากแบบกลุมที่ 1   ที่เปนกฎระเบียบในการจัดวางองคประกอบที่เนนตรา
สัญญาลักษณประจําพระองค  และ/หรือ  อักษรพระปรมาภิไธย  พระนามาภิไธย  พระนามยอ
เดนชัด  แตมีการเพิ่มเติมรูปทรงใหมที่ยังมีระเบียบเหมาะสมแสดงออกดวยรูปทรงที่มีการควบคุม
เอกภาพที่ประสานกลมกลืนกัน  ไมใชเฉพาะการสรางการจัดวางรูปทรงตางประเภทใหรวมอยูกัน
อยางเดียว  แตสรางความหมายใหม  ความโดดเดนไมใชเกิดจากการจัดวางองคประกอบ  แตเกิด
จากความหมาย  พลังการแสดงออกของการจัดรูปแบบ  รูปทรงประธานใหมทีสรางข้ึน  บางพัด
รองมีความอลังการ  โดดเดนเปนสงา  บางพัดรองมีชีวิต  บางพัดรองมีความเคล่ือนไหวและบาง
พัดมีความงามความหมายเดนชัดเรียบงาย  พัดรองที่อลังการ  ประณีต  คือพัดรองพระชนมายุ
มงคลแบบที่ 2 (พ.ศ.2452)  พัดรองงานพระบรมศพ (พ.ศ.2453)  และพัดรองสมเด็จพระพันป 
(พ.ศ.2456)  พัดที่ใหชีวิตแตยังรักษาความโดดเดนเปนสงา  คือพัดรองเอราวัณ (พ.ศ.2454) และ
พัดรองกุนนักษัตร (พ.ศ.2456)  ที่มีชีวิตและความงามสงาแบบกุลสตรี  พัดที่แสดงพลังความ
เคล่ือนไหวความมีชีวิตคือ พัดรองพระวิมานไพชยนต (พ.ศ.2462)  พัดรองที่แสดงเอกภาพทาง
ความคิดซอนความหมายทางรูปทรง  และส่ือสัมผัสรูปลึกซึ้งคือพัดรองศรีรัตนโกสินทร (พ.ศ.2472)  
การจัดวางองคประกอบของภาพบนหนาพัดรองกลุมนี้  เปนการจัดวางองคประกอบแบบดุลยภาพ
มีทั้งมีแบบ 2 ขางเทากัน และ 2 ขางเกือบเทากัน  บางพัดรองแมวางรูปทรงประธานไวกึ่งกลางหรือ
ไว 2 ขางถวงน้ําหนักกันแตแกปญญาความจืดตา  เพิ่มความเคล่ือนไหวความมีชีวิตใน
สวนประกอบอ่ืน เชน เสนของเมฆ  ประกายสายฟา  รัศมี  ลายพู  สายโบว  สายสังวาล  ภาพบน
หนาพัดรองจึงมีชีวิต  ไมเปนระเบียบ  นิ่งเดนสงาอยางเดียว  นาสนใจและสะเทือนอารมณมากข้ึน 
  กลาวโดยสรุปของงานฝพระหัตถบนหนาพัดรองกลุมนี้  คุณคาทางความรูสึกทาง
ทัศนศิลปแมมีความเดนสงา  ความงามที่ละเอียดประณีตที่เกิดจากเอกภาพทางความคิด
โครงสรางทางจิตที่มีจุดหมาย  มีการจัดระเบียบสรางรูปทรงประธานใหม  ผสานความคิด
สรางสรรคสวนพระองคเขาไปจัดการปรับเปล่ียนสรางเสริมรูปทรง ตราและ/หรืออักษรยอเดิมใหมี
พลังที่แสดงออกทางรูปมากข้ึน  นับเปนการเปดโลกของความคิดเชิงสรางสรรค  ความโดดเดนใน
พระศิลปะนิสัยสวนพระองคใหคนทั่วไปไดประจักษมากข้ึน 
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  2.1 พัดรองพระชนมายุมงคลแบบที่ 2 
   สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ.2452  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 46  พรรษา 
   เทคนิค ปกไหมบนผาแพร  ประเภทพัดรองงานพระราชพิธี 
   ในงานฉลองวัดอรุณราชวราราม  และงานฉลองพระชนมายุสมมงคลที่ระลึก
งานพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวถวายพระราชอัยกาพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย  รัชกาลที่ 2  เมื่อพ.ศ.2452  เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาเสมอ
ดวยรัชกาลที่ 2  การฉลองวัดอรุณราชวรารามไปพรอมกันเนื่องจากการยึดถือกันทั่วกันวาวัดอรุณ
ราชวรารามเปนวัดประจํารัชกาลที่ 2 
   ลักษณะและรูปแบบ เปนพัดหนานาง  หุมหนาพัดดวยผาแพรสีเหลือง  กลาง
หนาพัดปกด้ินอักษรพระปรมาภิไธยยอ อ.ป.ร.  และ จ.ป.ร.  ภายใตพระมหาพิชัยมงกุฎจักรี  ตรง
กลางหวางเหนือตัวอักษร  เปนมหาพิชัยมงกุฎองคเดียวในกรอบกลีบบัวซุมเรือนแกว  ดานขาง
สวนลางของกรอบกลีบบัวซุมเรือนแกว ทั้ง 2 ขาง เปนลายกนก  เปนการใชพระมหาพิชัยมงกุฎจักรี  
และพระมหาพิชัยมงกุฎจักรี  และพระปรมาภิไธยยอ  ในกรอบกลีบบัวยอดซุมเรือนแกวกลางหนา
พัดรอง  พระองคทานแสดงความคิดสรางสรรคดวยกานขนาบขางกรอบพระปรมาภิไธยยอดวย
ภาพกระบ่ีธุชและครุฑพาหในทาถลาเหาะ  หันเศียรลงเบ้ืองลางหันหนาเขาหาพระปรมาภิไธยยอ  
กระบ่ีธุชเบ้ืองซายคือทหารเอกแหงรามาวตาร ครุฑพาหเบ้ืองขวา คือ พาหนะของพระนารายณ  
ทั้งสองรูปทรงเคล่ือนไหวดวยจังหวะลีลา  ของเสนที่ฉับพลันรุนแรง  แสดงพละกําลังของพาหนะ
แกว  ทหารกลาของราชวงศจักรี 
   นมพัดเสมอดวยฐานลางของกรอบกลีบบัวปกเปนรูปหนาสิงหคาบเสนขอบ
พัด  ดานขวามือใกลหนาสิงห  ปกพระนามยอ “นริศ”  อยูบนเสนขอบพัดนั้นดวย  คอเปนโลหะดุน
มังกรพันรอบคอพัด 4 ชั้น  ดานงาแกะเปนลายเถาวัลย  ดานหลังเขียนกอบัว  สมเด็จฯ เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบทูลเกลาฯ ถวายรัชกาลที่ 5 
  2.2 พัดรองงานพระบรมศพ 
   สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ.2453  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 47 พรรษา 
   เทคนิค ปกด้ินบนผาแพรดํา  ประเภทพัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
   พัดรองที่ระลึกในงานถวายพระเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5  พ.ศ2453  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชสมภพ
เมื่อ 20กันยายน พ.ศ.2453  ทรงพระนามเดิมวา เจาฟาจุฬาลงกรณ  เปนพระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  และสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย  กอนข้ึนครองราชย
ทรงดํารงยศเปนกรมขุนพิชิตประชานาถ  ทรงเสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติ  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
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พ.ศ.2411  พระชนมายุได 15 พรรษา  ทรงครองราชย 42 ป (พ.ศ.2411 – 2453) พระชนมายุ 58 
พรรษา  พระองคทรงสรางความเจริญใหแกประเทศชาตินานัปการ  ทรงบริหารประเทศจนกาวหนา
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  ทรงสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 
   ลักษณะและรูปแบบ  เปนพัดหนานาง  หุมผาพื้นดวยผาแพรสีดํา   ตรงกลาง
หนาพัดปกด้ินรูปพระปรมาภิไธยยอ จ.ป.ร.  ประดิษฐในลักษณะเชิงสรางสรรคเปนรูปทรงสวนองค
ลําตัวพระบรมโกศ  ภายใตพระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎ  ที่สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
ทรงออกแบบเปนสวนของฝาโกศ  พระปรมาภิไธยยอ จ.ป.ร.เปนกระจังปฏิญาณดานตรง 2 ตัว  
ดานขาง 2 ตัว อยูบนหัวปากฐาน  ฐานสิงหหนากระดานและลางสุดคือฐานเขียงทั้งหมดรวมเปน
องคพระบรมโกศ จ.ป.ร.  จ.ป.ร.ยอมาจาก “จุฬาลงกรโณ  ปรมราชาธิราชา”   มีฉัตร 7 ชั้น ขนาบ
พระบรมโกศอยู 2 ขาง  ทั้งพระบรมโกศ จ.ป.ร. ฉัตรที่ขนาบทั้ง 2 ขางประดิษฐานเหนือบัลลังก
บุษบก   รอบขอบพัดดานบนปกเปนขอความตัวอักษรเกี่ยวกับงานดวยอักษรขอม  ขอบพัดขลิบ
ดวยแถบเงิน  ที่พระเกี้ยวฝาพระบรมโกศ  กระจัง  และบนฐานหนากระดานพระบรมโกศประดับ
ดวยรัตนชาติสีแดงและสีขาว 
   นมพัดปกหนาราหูกลางฐานบัลลังกบุษบกภายใตซุมเรือนแกว  คอทองเหลือง
ดุนลาย  ดามไมสันทองเหลือง 
  2.3 พัดรองเอราวัณ 
   สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ.2454  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 48 พรรษา 
   เทคนิค ปกไหมบนผากํามะหยี่  ประเภทพัดรองงานพระราชพิธี 
   พัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว  รัชกาลที่ 6  เมื่อพ.ศ2454 (ร.ศ.130)  เมื่อพระบาทสมเดจพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5  เสด็จสวรรคตแลว  ไดอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร 
(สมเด็จเจาฟามหาวชิราวุธ)  เสด็จข้ึนครองราชยสมบัติ  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2453  มีการ
ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพอสังเขปกอน  ภายหลังการทรงไวทุกขแลว  ไดทรงประกอบ
พิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชอยางสมพระเกียรติเมื่อ 
   ลักษณะและรูปแบบ   เปนพัดหนานาง  พื้นหนาพัดทําดวยผากํามะหยี่สีดํา  
ตรงกลางหนาพัดปกไหมเปนรูปตราพระราชลัญจกรประจําพระองค  รัชกาลที่ 6  ตราพระราช
ลัญจกรวัชิระในเชิงความคิดสรางสรรค  ใหตราวัชิระประดิษฐานภายในกูบยอดแหลมสีทอง  กูบ
พระราชลัญจกรวัชิระถูกทูนอยูเหนือเศียรชางไอราพต(ชาง 3 เศียร)  ยืนอยูบนต่ังเทาสิงหเหนือเนิน
เขาหยักเหมือนปุยเมฆ  มียอดหญาแซม  ใตโพรงหินหยักขวามือสุดมีตราประจําพระองค  น.ใน
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ดวงใจซอนอยู 2 ขาง  ชางไอยราพต  ทูนกูบตราพระวัชิระขนาบดวยเทวดาเชิญอภิรุมชุมสาย  
เหนืออภิรุมชุมสายและกูบวัชิระ  เปนเสนหยักปุยเมฆและรัศมีประกายสายฟา 
   นมพัดเปนทองเหลือง  รูปกลมขอบหยัก  ประดับแผนมุกแกะขอความวา “งาน
บรมราชาภิเษกสมโภช  ร.ศ.130”  คอทองเหลืองดุนลายกรวยเชิง  ดามไมประดับแผนมุก  สัน
ทองเหลือง 
  2.4 พัดรองสมเด็จพระพันป 
   สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ.2456  สมเด็จฯ มีพระชันษา  50  พรรษา 
   เทคนิค ปกไหมบนพื้นผาแพร  ประเภทพัดรองงานพระราชพิธี 
   พัดรองที่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา  บรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันป
หลวง  ทรงโปรดใหจัดทําข้ึนในวโรกาสที่บําเพ็ญพระราชกุศล  และเปนที่ระลึกในงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ครบ 50  พรรษา  เมื่อ  พ.ศ.2456  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  พระบรม
ราชชนนี  พระพันปหลวงเปนพระราชธิดาอันดับที่ 66  ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  
และเจาจอมมารดาเปยม  พระสนมเอก 13  เสด็จพระราชสมภพในพระบรมมหาราชวัง  เมื่อวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ.2460  ทรงไดรับพระราชทานพระนามวา “พระองคเจาเสาวภา  ผองศรี”  เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จข้ึนครองราชยไดประดิษฐาน  พระองคเจาเสาวภา
ผองศรีไวในตําแหนงพระมเหสี  เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 
6  ซึ่งพระองคเปนพระราชชนนี  ไดรับสถาปนาข้ึนเปนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  พระ
บรมราชชนนี  พระพันปหลวง 
   ลักษณะและรูปแบบ   เปนพัดหนานาง  พื้นหนาพัดรองทําดวยผาแพรสีเหลือง
ออน  ตรงกลางหนาพัดรองปกไหม  พระนามาภิไธยยอ  ส.ผ.  ไขวในรูปแบบความคิดสรางสรรคใน
โครงรูปวงรี  รูปไขต้ัง  ลอมดวยพวงดอกไมและสายสังวาลจักรีเปนวงกลม 2 ชั้น ภายใตมงกุฎ
กษัตรีและสตตปฎลมมหาเศวตรฉัตร (ฉัตร 7 ชั้น)  ขนาบดวยเบญจปฎลมหาเศวตรฉัตร (ฉัตร 5 
ชั้น)  วางอยูบนฐานหนากระดาน  ใตฐานหนากระดานหอยประดับดวยพวงอุบะและหอยพู  ดวง
ตราของสายสังวาลจักรีหอยทับพวงอุบะกลางเหนือนมพัด  เสนบนและเสนลางของสายพวงอุบะ
ทั้ง 2 เสน  เดินลอมขอบพัด  ลอมขอความอักษร  ระบุชื่องานวา “ พ.ศ.2456  เฉลิมพระ
ชนมพรรษา  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี  ครบ 50 ปบริบูรณ”  การจัดวาง  พระ

                                                 
 13 ไดรับการสถาปนาพระอิสริยยศ  เปนสมเด็จพระปยมาวดี ศรีพัชรินทรมาดา  ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 
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นามาภิไธยยอ  สายสังวาลจักรี  ฉัตร 7 ชั้น  ฉัตร 5 ชั้น  พวงอุบะและอักษรขอความถูกจัดวาง
องคประกอบแบบดุลยภาพ 2 ขางเทากัน 
   นมพัดเปนโลหะดุนลาย  ดามไมประดับกระจกสันโลหะ 
  2.5 พัดรองกุนนักบัตร 
   สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ. 2456  สมเด็จฯทรงมีพระชันษา 50 พรรษา 
   เทคนิค ปกไหมบนพื้นแพรสีเหลือง ประเภทพัดรองงานพระราชพิธี 
   พัดรองนี้สมเด็จพระศรีพัชรินทรา  บรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันป
หลวง  ทรงโปรดใหจัดทําข้ึนเพื่อพระราชทานพระสงฆที่เปนสหชาติกับพระองค ในงานเดียวกับพัด
รองสมเด็จพันปคือเนื่องในวโรกาสที่บําเพ็ญพระราชกุศลและเปนที่ระลึกในงานเฉลิมพระชนม
พรรษา ครบ 50 พรรษา 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานาง  หุมดวยผาแพรสีเหลืองออน กลางหนา
พัดรองปกไหมเปนรูปหมู 2 ตัวยืนหันขางโดยหันหนาเขาหากันและหันหนาเขาจุดศูนยกลางของ
หนาพัด  เหนือหวางหัวหมูทั้งสอง เปนอักษรพระนามาภิไธยยอ ส.ผ. ไขวในโครงสรางรูปทรงกลม
ใตมงกุฎกษัตรี  ขนาบดวยตนไมพรรณพฤกษาขนาดยอที่โคนตนข้ึนจากพื้นตรงดานหางของหมูทั้ง 
2 มีผีเส้ือ 1 ตัวและแมลงเล็กๆ 2 ตัวบินอยู  เปนจังหวะลดความวางทําใหชองไฟกับรูปดูเหมาะสม
กลมกลืน  หมูทั้ง 2 ยืนอยูบนสนามหญา ใตสนามหญามีอักษรขอความ 4 บรรทัด  โคงลอรับกันมี
ขอความวา “ ปกุญนักษัตร  พุทธศักราช 2506 ถึงวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2456  ครบ 50 ป
บริบูรณ ”  โดยมีการออกแบบเลนเสนหางตัวอักษร  สระอุ ไมหันอากาศ  เลข 2 และเลข 6  รวมถึง
สระอูของคําวา “บริบูรณ”ออนหวานเปนศิลปะลอรับสัมพันธกัน  ใชเสนเล็กๆสีน้ําตาลออนรอบ
ขอบพัด  ขอบพัดนอกสุดหุมดวยแถบทอง  ภาพนามาภิไธยยอมงกุฎกษัตรี  ภาพหมู 2 ตัวบน
สนามหญา  ตนไมพรรณพฤกษาขนาดเล็กรวมถึงอักษรขอความเลนหางออนหวานและสวนอ่ืนๆที่
เกี่ยวของ เชน ภาพหมู,สัตวในปนักสัตว  ในปที่พระองคทานเสด็จพระราชสมภพ และการที่
พระองคทานเปนพระบรมราชินีนาถผูที่ไดรับพระราชทานอิสรยาภรณชั้นสูงสุดทุกอยาง   การ
แสดงออกทางศิลปะของพัดรองกุนนักษัตรนี้สามารถส่ือความหมายในพระองคทานไดอยางคม
คายลึกซ้ึงและเปนเอกภาพ 
   นมพัดเปนโลหะดุนลายดามไมประดับกระจกสันโลหะรูปหัวเม็ด 
  2.6 พัดรองพระวิมานไพชยนต 
   สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ. 2463  สมเด็จฯทรงมีพระชันษา 57 พรรษา 
   เทคนคิ ปกไหมสีบนผาแพร  ประเภทพัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
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   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกในงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปหลวง  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพระพันปหลวง  ทรงเปนพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและ
เจาจอมมารดาเปยม  เสด็จพระราชสมภพในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่1 มกราคม พ.ศ. 2406  
ทรงไดรับพระราชทานนามวา “ พระองคเจาเสาวภา  ผองศรี  คร้ันเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จข้ึนครองราชยไดประดิษฐานพระองคเจาเสาวภา  ผองศรีไวในตําแหนง
พระมเหสี  พระนางไดรับพระราชทานอิสริยยศเปนลําดับตอมาดังนี้  พระนางเธอเสาวภาผองศรี  
พระนางเจาฯ   พระวรราชเทวี    สมเด็จพระนางเจา  ฯ   พระอรรคราชเทวีและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ  พระนางทรงมีพระราชโอรส  7  พระองคและพระราชธิดา  2  พระองค   พระ
ราชโอรสองคสําคัญคือ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6  และพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 7 ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ทรง
ดํารงตําแหนงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพระพันปหลวงทรงมีพระ
เมตตากรุณาแกประชาชนที่ไดรับการเจ็บไขไดปวย  ทรงสนับสนุนใหกอต้ังโรงพยาบาลศิริราชและ
พระราชทรัพยสวนพระองค   ต้ังโรงเรียนแพทยพยาบาลและหญิงผดุงครรภ  นอกจากจะใชสําหรับ
การพยาบาลและผดุงครรภของสตรีแลว  ยังทรงเปนผูนําชักชวนสตรีไทยใหเลิกการอยูไฟ  หันมา
ใชวิธีการพยาบาลแบบฝรั่งซ่ึงสุขสบายและไดผลดีกวา  นอกจากนี้พระองคยังมีพระราชดําริให
จัดต้ัง “ สภาอุณาโลมแดง ” (สภากาชาดไทย)  ตอมาพระองคประชวรพระโรคาอยูเนืองๆคร้ันเมื่อ
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2452 จึงเสด็จสวรรคตที่พระตําหนักพญาไทดวยพระอาการอันสงบ 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานาง  หุมดวยผาแพรสีฟา  ปกผาไหมสีตางๆ
สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบดวยความคิดเชิงสรางสรรคดวยการปก
แบบญวณเปนตัวหนังสือวา “ ศรี ” สีขาวภายใตพระมหามงกุฎสีทอง หมายถึงองคสมเด็จพระศรี
พัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปหลวงประทับอยูในบุษบกเหนือรถพระวิมาน
ไพชยนต  เทียมมา 4 ตัวเคล่ือนไหวพุงอยางรวดเร็ซ บนกอนเมฆหันหนามาทางผูดู มีเทพมาตุลี 
กําลังชูแสบังคับมาอยู เสมือน ราชรถวิมานไพชยนต กําลังพาพระองคทานเสด็จกลับสวรรค ที่รถ
ดานขวามีพญานาคโผลหัวมาคร่ึงตัว  มีสายฟาสีขาวขนาบเหนือ 2 ขางยอดบุษบกราชรถ  
พญานาคหมายถึงปพระราชสมภพ  และความรวดเร็วกระจายอยูเต็มทองฟา  มุมสุดดานขางซาย
ขวาของพื้นราชรถมีฉัตร 5 ชั้นต้ังขนาบอยู  มีพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวอยูเบ้ืองหลัง  รอบขอบพัดปกเปนคาถาภาษาบาลี  เขียนดวยอักษรขอมแปลไดความวา 
   มาตา  ยต  นิยํ  ปุตฺตํ  แปลวา มารดาถนอมลูกคนเดียว  ผูเกิดในตน 
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   วายุสา  เอกปุตฺต  มนุรกฺเข แปลวา ดวยยอมพราชีวิตไดฉันใด 
   เอวมป  สพฺพภูเตสุ  แปลวา พึงเจริญเมตตา  มีในใจไมมีประมาณ 
   มานสมฺ  ภาวเย  อปริมาณํ แปลวา ในสัตวทั้งปวงแมฉันนั้น 
   สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบเขียนแบบพัดรอง
วิมานไพชยนตทูลเกลาฯ ถวาย  โดยทรงซอนตราประจําพระองค   “น.ในดวงใจ”   ไวทางดานขวา
ของพัดรอง    และแบบฝพระหัตถใหนายคารโล  ริโกลี  ใหสีพัดที่เนนเชิงสรางสรรคมากที่สุดของ
พัดรองชุดนี้ 
   นมพัดเปนโลหะวงกลมแบนขอบและลายประจํายามกึ่งกลางเปนโลหะสีทอง  
ตัวนมพัดเปนรูปกากบาทสีแดง  เคร่ืองหมายสภากาชาดอันหมายถึงการพระราชทานกําเนิด  และ
ทรงเปนสภานายิกาสภากาชาดไทย  พื้นหลังตราสภากาชาดในขอบวงกลมเปนตัวเลขสีขาว 2462  
เปนปที่พุทธศักราชที่เสด็จสวรรคต  ดามไม  คอ  และสันเปนโลหะชุบทอง 
  2.7 พัดรองศรีรัตนโกสินทร 
   สรางข้ึนเมื่อ ป พ.ศ.2466  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา  60 พรรษา 
   เทคนิค ปกด้ินบนผาสีเขียว  ประเภทพัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
   พัดรองนี้สรางข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกในงานพระศพของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
เจาฟาสุทธาทิพยรัตน  กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร พ.ศ.2466  สมเด็จเจาฟาสุทธาทิพยรัตนฯ  กรม
หลวงศรีรัตนโกสินทร  เปนพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5  
กับสมเด็จพระนางเจาสุขุมาลมารศรี  พระอัครราชเทวี  ประสูติ ณ วันที่ 14  กันยายน พ.ศ.2420  
ทรงเปนพระหนอในรัชกาลที่ 5 ที่เปน “สมเด็จเจาฟา”  พระองคแรก  ทรงส้ินพระชนมเมื่อ 2 
มกราคม พ.ศ.2465  พระชนมายุ 45 พรรษา 
   ลักษณะและรูปแบบ  เปนพัดหนานาง  หนาพัดรองหุมดวยผาสีเขียว  เดิมจะ
ทรงออกแบบเปนรูปบุษบกทรงพระแกวมรกตเพราะใหความหมายถึงศรีของกรุงรัตนโกสินทร  ดาน
ใตเปนอักษรพระนามยอ “สท” (สุทธาทิพย)  สองขางเปนลูกแกวขนาบอยู  หมายถึง  รัตน  แตทรง
เปล่ียนพระทัยเห็นไมเหมาะที่มีพระพุทธรูปอยูดวย  พระสงฆผูใชตาลปตรพัดรองผูใชจะลําบากใจ
ในการจะเก็บจะวาง  จึงแกไขใหมโดยแสดงความคิดเชิงสรางสรรค  โดยเล่ือนองคบุษบกลงตํ่า
เหลือแตยอดบุษบก  และฉัตร 5 ชั้นในองคบุษบก  โดยใหอักษรพระนามยอ สท บัง  และใช
เสนประกายแสดงสีขาวกระจายออกรอบทิศแสดงพลังของส่ิงที่เปนศรี  ดานหลังเปนความลับ  
ขยายวงกลมขนาบเปนพระอาทิตย  พระจันทร  ดานลางเปนลายเมฆสีขาวขมวดไปมา  กอนเมฆ
ดานขวามือซอนตราประจําพระองค “น.ในดวงใจ”  รอบขอบพัดเปนลายกระจัง  รอบขอบพัดขลิบ
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ลูกไม  ดานหลังพิมพลายขอความ “เฉลิมศักด์ิ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟาสุธาทิพยรัตน  สุขุม
ขัติยกัลยาวดี  กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร  ในการพระราชทานเพลิงศพ พุทธศาสนากาล 2466” 
   นมพัดเปนโลหะรูปหัวยูอ่ีหรือเห็ดวิเศษของจีน  ดามไม  สันโลหะ 
  2.8 พัดรองสงขลา 
   สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ.2472  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา  60พรรษา 
   เทคนิค เขียนสี   ประเภทพัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
   พัดรองที่ระลึกงานพระศพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระ
บรมราชชนก ( สมเด็จฯ เจาฟามหิดลอดุลยเดช  กรมหลวงสงขลานครินทร)  ทรงเปนพระราชโอรส
องคที่ 69  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ  พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  และองค
ที่ 7  ในสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจา  ประสูติในวันศุกรที่ 1 
มกราคม พ.ศ.2434  ในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระบรมชนกนาถพระราชทานนามวา “ สมเด็จ
พระเจาลูกยาเธอ  เจาฟามหิดลอดุลยเดชฯ ”  พ.ศ.2445  ทรงสําเร็จวิชาการทหารเรือ  ณ  ประเทศ
เยอรมัน  พ.ศ.2471  ทรงสําเร็จวิชาแพทย  จากมหาวิทยาลัย HARWARD  สหรัฐอเมริกา  ทรง
ไดรับปริญญา DOCTOR OF MEDICHINE (M.D.) เกียรตินิยมข้ัน  CUM LAUDE  ทรงมีพระ
กรณียกิจดานการแพยแผนปจจุบันตอสังคมไทยมากมาย  ทรงไดรับสมัญญาวา “ พระบิดาแหง
การแพทยแผนปจจุบัน ” ทรงประชวรดวยโรคไสต่ิงอักเสบกอนการสอบไลเพื่อปริญญาแพทยเมื่อป 
พ.ศ. 2470 แพทยตองถวายการผาตัดเมื่อทรงสอบไลแลว  ประชวรดวยโรคฝบิดในพระยกนะ (ตับ) 
เมื่อป พ.ศ. 2472  ประชวรอยู 4 เดือนมีโรคแทรกซอนคือ พระอาการบวมน้ําในพระปปผาสะ 
(ปอด) และพระทัยวาย ทิวงคต วันที่ 24 กันยายน  พ.ศ.2472   
   ลักษณะและรูปแบบ เปนพัดหนานางสีนวล  กลางหนาพัดรองเขียนภาพ
กําแพงและประตูเมือง  สวนของประตูเมือง  สวนของประตูเมืองบริเวณทับหลังในกรอบประตูมี
อักษรคําวา “ สงขลา ” เหนือข้ึนไปเปนซุมสามเหล่ียมเรียบๆยอดแหลมมีอักษรตัว “ม” ขนาดใหญ
อยูภายใน กําแพง 2 ขางทําเปนลายเสนหินกาบประดับ  เหนือกําแพงและประตูมีลายเสนแสดง
กอนเมฆ  หนากําแพงและประตูเปนเสนละลอกคลื่นสีขาวบนพื้นน้ําทะเลสีเขียว  มีตราประจํา
พระองค  น.ในดวงใจอยูที่กําแพงขวามือ     ความหมายในผลงานฝพระหัตถชิ้นนี้ทรงตองการ
แสดงความหมายที่ตรงกับพระนาม  “ สงขลานครินทร ”  โดยแสดงภาพประตูเมืองสงขลา และ
เมืองสงขลาต้ังอยูริมทะเล  และผลงานฝพระหัตถชิ้นทรงออกแบบเมื่อมีพระชันษามากถึง   ปแลว
ทรงชราภาพสายพระเนตรไมคอยเห็นรายละเอียดของเสนมากนักจึงทรงใชความคิดสรางสรรคส่ือ
ความหมายตรงชัดเรียบงาย  ดวยอักษรพระนามยอ  ภาพประตูกําแพงและคล่ืนดวยการจัดวาง
องคประกอบแบบดุลยภาพ 
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 3. กลุมที่ใชตัวอักษรเปนเดน    สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงใช
กลุมตัวอักษรประเภทตางๆมาจัดวางเปนองคประกอบแบบตางๆเดนกวารูปทรงอ่ืนๆบนหนาพัด
รอง  ทรงใชธรรมคาถาจากอักขระภาษาตางๆ ทั้งภาษาบาลี  ขอม  มอญ  หรือคํากลอน  คําโคลงที่
ไพเราะ  ธรรมคาถามักมีคําแปลที่มีความหมาย   มีความลึกซึ้งทั้งคติธรรมทางพุทธศาสนาและมี
ความหมายอันเกี่ยวกับนาม  หรือ  นามสกุล หรือ คุณวุฒิ  คุณสมบัติของเจาของงานอยางใด
อยางหนึ่ง   ธรรมคาถาเหลานี้สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวิดติวงศมักทรงปรึกษากับสมเด็จ
พระมหาสมณเจาและสมเด็จพุฒโฆษาจารย วัดเทพศิรินทร  หรือสมเด็จพระวันรัตน (เฮง)  วัด
มหาธาตุยุวราชวังสฤษฎีเปนพื้น  นอกจากมีความคมคายในความหมายของตัวอักษรธรรมคาถา
เหลานั้นแลว  สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงใชความสางทางการสมรส
สรางสรรคในการออกแบบทางศิลปะโดยการจัดวางอักษรคาถาที่มีความยาวหลายบรรทัดใหเปน
จุดเดนของหนาพัดรอง  ดวยรูปแบบลีลาของเสนตัวอักษร  จังหวะความถี่หาง  ขนาดที่มีทั้งขนาด
เล็กกลางและขนาดใหญไดอยางเหมาะสมกลมกลืน  และใชจังหวะลีลาความเคล่ือนไหวของเสน
และรูปทรงอ่ืนมาเสริม  ความเปนเดนของกลุมตัวอักษรนั้นยิ่งข้ึน 
  พัดชุดนี้ไมมีภาพตราสัญญาลักษณ  อักษรพระนามยอเคร่ืองสูง  เคร่ืองประกอบ
อิสริยศใดๆที่เปนรูปทรงมาแสดงความโดดเดนอลังการแตอยางใด  ใชกลุมตัวอักษรที่มาจากธรรม
คาถาโคลงกลอนลวนๆ เปนประธานเดนบนหนาพัดรอง  สุนทรียภาพที่ปรากฏเกิดจากรูปแบบ
ตัวอักษร  จังหวะตัวอักษร  ความหนาบาง  เล็กใหญ ความถี่หางของรูปตัวอักษรกับพื้นหลังที่สราง
ความงาม   ความมีคุณคาทางทัศนศิลปมากกวางานกลุมใด  สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัด
ติวงศยังคงแสดงความสามารถทางเชิงองคประกอบศิลปะดวยการใชรูปทรงประกอบที่อยูสวนรอบ
นอกริมของพัดเสริมความหมายของกลุมตัวอักษรตรงกลางเชน  พัดรองกล่ิน (พ.ศ. 2451)  ที่มีการ
เขียนคะคันเผาเคร่ืองหอมและดอกซอนกล่ิน ที่ลวนทําใหเกิดควันและกล่ินรอบหอมรอบตัว
อักษรบนหนาพัดเจาจอมมารดากล่ินนั้น  หรือพัดรองดํารงธรรม (พ.ศ. 2465)  เขียนภาพเทวดานั่ง
คลุกเขาพนมมือซึ่งหมายถึงการดํารงอยูใตกลุมตัวอักษรของพัดรองดํารงธรรม  ลวนเปนความ
ลึกซึ้งในการเลือกรูปเสริมความซาบซึ้งในความหมายกลุมภาษานั้นอยางคมคาย  ละเอียดประณีต
ทุกจุดบนงานฝพรหัตถของพระองคทาน 
  3.1 พัดรองคาถาหัวใจพระพุทธศาสนา   
   สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2447  สมเด็จฯทรงมีพระชันษา 41  พรรษา 
   เทคนิค ปกไหมสีทองบนพื้นผาแพร ประเภทพัดรองงานทําบุญ 
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   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกในงานแซยิดทําบุญฉลองอายุ ครบ 60  ป
ของเจาจอมมารดาชุมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 เจาจอมมารดาชุมเปน
พระธิดาของพระอัพภันตริกามาตย (ดิศ) ตนสกุล “โรจนดิศ” ทานเปนพระมารดาของสมเด็จฯกรม
พระยาดํารงราชานุภาพ (พระนามเดิมคือพระองคเจาชายดิศวรกุมาร) สมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบเขียนลายคาถาหัวใจพระพุทธศาสนาถวายสมเด็จฯกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานาง  ทําดวยผาแพรสีเทาเขม ปกอักษรเปน
คาถาหัวใจพระพุทธศาสนาเต็มหนาพัด 4 บรรทัด  ดวยไหมสีทองแปลไดความวา “ การไมทําบาป
คือความช่ัวทั้งปวง  การทํากุศลคือความดีใหพรอม   การทําจิตใจใหผองแผวเหลานี้  เปนคําสอน
ของพระพุทธเจา ” ขอบพัดเปนกานเถามีปลายกานลางขมวดงอปลายเหนือนมพัดดานบนขมวด
ปลายชนกัน 2 ดานตรงกลางขอบพัดดานบน  กานเถาลายที่เดินรอบพัดหยักขางละ 5 หยักที่กาน
เถามีลายแขงสิงหเกาะ  การขมวดของยอดลายสัมพันธกับจังหวะและการขมวดของตัวอักษร  และ
ทั้งลายและตัวอักษรคาถาแสดงคาความงามในจังหวะของรูปกับพื้นอยางนาชมเปนเอกภาพ  พดันี้
ส่ังทอมาจากประเทศญ่ีปุนนมพัดเปนทองเหลืองรูปกลีบบัว  กึ่งกลางสลักชื่องาน  ดามไม 
  3.2 พัดรองเจาจอมมารดากลิ่น  
   สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ. 2451  สมเด็จฯทรงมีพระชันษา 45 พรรษา 
   เทคนิค ปกไหมบนผาสีแดง  ประเภทพัดรองงานทําบุญ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกในงานทําบุญอายุครบ 73 ปของเจาจอม
มารดากล่ินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4   เจาจอมมารดากล่ินเปน
พระมารดาของพระเจาบรมวงศกรมพระนเรศวรวรฤทธิ์ (พระนามเดิมพระองคเจาชายกฤษดาภินิ
หาร) ทรงเปนสมุหมนตรี และ เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร และทรงเปนตนราชสกุล “ กฤดากร” 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานาง หุมหนาพัดรองดวยผาสีแดงเขียนคาถา 
เยธัมมา 5 บรรทัดเต็มหนาพัดดวยภาษามอญ  เพราะเจาจอมมารดากล่ินมีเชื้อสายมอญซึ่งสืบเชือ้
สายมาจาก พระยามหาโยธา (ทอเรีย)  ตนตระกูลคชเสนี  คาถาเยธัมมาภาษามอญแปลไดความ
วา “ ธรรมเหลาใดเกิดแตเหตุ พระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหลานั้นและความดับของธรรม
เหลานั้นดวย  พระมหาสมณะตรัสสอนอยางนี้ ” ขอบพัดดานบนติดขอบเปนระบายฉัตร  ซึ่ง
หมายถึงราชบริจาคกาสองขางขอบพัดเสมอตัวอักษรบรรทัดที่ 3 เปนดอกซอนกลิ่น  ซึ่งเปนนาม
เต็มของเจาจอมมารดากล่ินดานลางเหนือนมพัดเปนตะคันเผาเคร่ืองหอมซึ่งเปนเคร่ืองทําใหเกิด
กล่ินที่นาสนใจมากย่ิงข้ึน คือ  เสนควันเครื่องหอม 4 เสนเคลื่อยลอยจากกลางตะคันเผาพุงข้ึนตี
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โคงออมดานหลังตะคันขวามือสอดลอดปากตะคันพลิกเสนควันลอยตัวผานเหนือปากตะคันจาก
ขวามือมาทางซายมือและมาส้ินสุดใตอักขระแถวลางตัวแรก  การเคล่ือนไหวของเสนควันทั้ง 4 
เสนใหความรูสึกแสดงความหมายของกล่ินไดอยางกินใจนัก  ขอบพัดรอบนอกหุมด้ินสีทอง 
   นมพัดเปนโลหะสลักขอความ “ การแซยิดเจาจอมมารดากล่ิน  อายุ 73 ป ร.ศ. 
127 ”  ดานไมสันทองสีเหลือง 
  3.3 พัดรองดํารงธรรม 
   สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ.2465  สมเด็จฯทรงมีพระชันษา 59  พรรษา 
   เทคนิค พิมพบนผาแพร  ประเภทพัดรองงานทําบุญ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกในงานฉลองพระชันษา 60  พรรษา  ของ
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ   พระองคทานทรงเปนพระราชโอรสองคที่ 57 ใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4   กับเจาจอมมารดาชุมธิดาพระอัพภันตริ
กามาตย  (ดิศ) ตนสกุล “โรจนดิศ ”  ประสูติในพระบรมมหาราชวัง  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 
2405  สมเด็จพระบรมชนกนาถพระราชทานพระนามและพระพรประกอบดวยคาถาเปนภาษา
บาลีซึ่งมีคําแปลดังตอไปนี้ “สมเด็จพระปรเมนมหามงกุฎ  พระจอมเกลาเจาแผนดินสยามผูบิดา
ต้ังนามกุมารบุตรที่เกิดแตชุมเล็กเปนพระมารดาน้ัน ซึ่งคลอดในวันที่ 7ฯ๗7 ปจวจัตวาศกวาดังนี้  
พระเจาลูกเธอพระองคเจาดิศวรกุมาร  นาคนามขอจงเจริญพระชนมายุ วรรณ สุข พล  ปฎิภา
ภาณสรรพสิริสวัสด์ิพิพัฒนมงคล  ทุกประการ  ส้ินกาลนานตอไป  เทอญ ”   สมเด็จฯกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพทรงประกอบพระกรณียกิจดานตางๆ  เชนดานการศึกษา ที่สําคัญคือ จัดต้ัง “ 
โรงเรียนฝกหัดขาราชการพลเรือน ” ซึ่งตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯใหเปล่ียนช่ือเปน “โรงเรียนมหาดเล็ก ”  และเปล่ียนเปน “ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ” ในเวลาตอมา   ดานมหาดไทยทรงจัดการปกครองสวนภูมิภาคที่สําคัญคือ “ ระบบ
เทศาภิบาล และการสุขาภิบาลหัวเมือง ”  ดานการสาธารณสุข  และดานศิลปวัฒนธรรมที่เร่ิม
วางรากฐานของการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติและทรงนิพนธหนังสือตําราตางๆ ดานประวัติศาสตร
และโบราณคดีอันเปนมรดกทางปญญามาจนทุกวันนี้  สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงจัด
งานฉลองพระชนมายุครบ 60 พรรษาในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2465 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดรองหนานางหุมดวยผาแพรสีดําตรงกลางเปน
อักษรคาถาหัวใจพระพุทธศาสนาคาถาบาลี  4  บรรทัดพิมพเปนตัวอักษรไทยวา สพฺพ  ปาปสฺสอ
กรนํ  แปลวา การไมทําบาปคือความชั่วทั้งปวง  กุสลสฺสุปสมฺปทา  แปลวา การทํากุศลคือความดี
ใหพรอม  สจิตฺตปริโยทปนํ  แปลวาการทําจิตใหผองแผว   เอตํพุทฺธานสาสนํ แปลวาเหลานี้เปนคํา
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สอนของพระพุทธเจาอยูในกรอบตาขายส่ีเหล่ียมตรงกลางเหนือข้ึนไป  ตรงกลางตอนบนสุดขอบ
พัดรองเปนรูปสัญญาลักษณพระภควัน ซึ่งหมายถึงพระพุทธรูป  ดานลางขอบพัดเหนือนมพัดเปน
รูปเทวดานั่งคุกพระชนุ(เขา)ชาง  ต้ังพระองคตรงพนมพระหัตถเสมอกึ่งกลางพระอุระซ่ึงใหความ
หมายถึงการดํารงอยู  ขนาบดวยจามรดานละ  2  ที่ ใตลงมาเปนตัวเลขระบุปพุทธศักราช  2405  
ดานซาย และ 2456  ดานขวา  ความเปนเดนของภาพอยูที่จังหวะและน้ําหนักของตัวอักษร  
ความถี่หางของชองไฟสีน้ําตาลหลังตัวเลขและสีแดงหลังเทวดาในกรอบซุมเรือนแกวชวยใหงาน
บนหนาพัดรองดูเดนไมจืดตา  ทรงออกแบบเมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2465 
   นมพัดรองเปนโลหะรูปส่ีเหล่ียมมีลายมวนขมวด  2  ขาง ตรงกลางเขียนลาย
ขอความ “จอ”  ซึ่งเปนปประสูติสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ดามไมสีดําสันงากลึง6 
  3.4 พัดรองสุข   
   สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2467  สมเด็จฯทรงมีพระชันษา 61 พรรษา 
   เทคนิค ปกไหมบนบนผาแพร  ประเภทพัดรองทําบุญ 
   เปนพัดรองในงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60  พรรษา ของสมเด็จพระศรีสว
รินทิรา  บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา พ.ศ.2467 พิธีดังกลาวจัดข้ึนที่ ณ พระที่นั่งนงคราญ
สโมสรภายในสวนสุนันทา   สมเด็จพระศรีสวรินทิรา  บรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจาทรง
เปนพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระปยมาวดี  ศรีพัชรินทร
มาดา  ประสูติ ณ วันที่  10  กันยายน  พ.ศ. 2405  สมเด็จพระบรมชนกนารถพระราชทานนามวา 
พระองคเจาหญิงสวางวัฒนา  ทรงเปนพระอัครมเหสีองคที่ 2  ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  และทรงสถาปนาข้ึนเปนสมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา  บรมราชเทว ี  ทรง
เปนพระราชชนนีพระบรมโอรสาธิราชเจาฟามหาวชิรุณหิศ  สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงสวรรคตเมื่อ  
18  ธันวาคม  2498 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานาง  หนาพัดหุมดวยผาแพรสีเหลือง  ปก
อักษรเปนคําโคลงส่ีสุภาพวา 
    “พรรณแมแผเลือดเล้ียง  สุขเฉลิมโลกแล 
   ภูมิพอกอกูเสิม   สุขช้ํา 
   ศิลพาสุขมาเจิม   ใจตราบ  ชรานา 
   บุญสําสมคุณคํ้า   สงใหสุขศานต์ิ” ฯ 
   ดานบนและดานลางเปนคาถาบาลีสีออนดานละ 2 บรรทัด ดานบนเขียนวา  
“สุขา  ปุตฺตานุกมฺปตา  ยตฺก  มาตาปตา  ฐิตา”  และดานลางเขียนวา  “สุขํ  ยาวปฺุญ  สส  อุจฺจ
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โย”  ขนาดตัวอักษรคาถาภาษาบาลีมีขนาดเล็กกวาตัวอักษรคําโคลงภาษาไทย  มีการเดินเสน
ขนาน  2  ชั้น ลอลอมเปนจังหวะของตัวอักษรบางสวนชวงชองวางของคําโคลงมีลายดอกประจํา
ยาม 2-3  ดอก แทรกประดับ  นับเปนความสามารถอันเปนพิเศษของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศที่ทรงใชความหนาบางของเสน  และน้ําหนักออนแกของเสนตัวอักษร และเสน
อ่ืนๆประกอบสรางคุณคาไดเปนอยางดี  เปนพัดรองที่แสดงความเปนเดนของตัวอักษรลวนๆ 
   นมพัดเปนทองเหลืองดุนลายเปนกลีบบัวจารึกชื่องานบนแผนมุกวา”ในงาน
ฉลองพระชนมายุ  สมเด็จพระมาตุจฉาเจา  พระบรมราชเทวี  ครบ  60  พรรษา  พ.ศ. 2467”  ดาม
ไมสันทองเหลือง 
  3.5 พัดรองสุพรรณบัฏ    
   สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2472  สมเด็จฯทรงมีชันษา  66  พรรษา 
   เทคนิค ปกด้ินและไหม  ประเภทพัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
   เปนพัดรองนี้เปนพัดสังเค็ดที่ระลึกงานพระเมรุพระวิมาดาเธอพระองคเจา
สายสวลีภิรมย  กรมขุนสุทธาสินีนาฏ  ปยมหาราชปดิวรัดา  พระองคทานทรงเปนพระธิดาในพระ
เจาบรมวงศเธอพระองคเจาลดาวัลยกรมหม่ืนภูมินทรภักดีผูเปนพระราชโอรสลําดับที่ 16  ใน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และ พระมารดาของพระองคทานคือเจาจอมมารดาจีน  ทรง
ประสูติเมื่อวันที่  4  กันยายน  2406  ในป พ.ศ. 2431  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลที่ 5  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสถาปนาข้ึนเปนพระอรรคชายาเธอพระองคเจาสายสวลี
ภิรมยกรมขุนสุทธาสินีนาฏ และตอมาในป พ.ศ. 2468  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลที่ 7  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสถาปนาข้ึนเปนพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏปย
มหาราชปดิวรัดา   พระองคทรงเสด็จส้ินพระชนม ณ พระตําหนักในสวนสุนันทา  เมื่อวันที่  23  
มิถุนายน  พ.ศ. 2472 
   ลักษณะและรูปแบบ  เปนพัดรองหนานาง หุมพัดรองดวยผาสีมวงตรงกลาง
ปกด้ินและไหมมีอักษรพระนามยอ “ ส ” ใตมงกุฎนารีปลายกรรเจียกจรทั้ง  2  ขาง มีเสนโบวพล้ิว
โคงเปนลายเสนฮอ  2  จังหวะ  ส มงกุฎนารีอยูเหนือตัวอักษรพระนาม  3  บรรทัด ที่มีขนาดและ
ความหนาบางของเสนจากใหญลงไปหาเล็กวา “พระวิมาดาเธอ  กรมพระสุทธาสินีนาฏ  ปย
มหาราชปดิวรัดา”  และมีตัวเลขพุทธศักราชใตบรรทัดตัวอักษรวา 2472  ขนาบดวยลายวงกลม  
ซึ่งภายในวงกลมดานขวามือหลังเลข 2  มีตราประจําพระองค  “น ในดวงใจ”ซอนอยูในวงกลมของ
บรรทัดนี้  ดานขางมงกุฎนารีมีดาวขนาบพรอมเสนแสงกระจายอยูทุกทิศ   ตัวอักษรพระนามจะ
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เดนที่สุดบนหนาพัดรอง และมีภาพมงกุฏดาวและประกายแสงเปนสวนเสริมขอบพัดมีเสนเดินลอ
ขอบพัดแตหยักเปนจังหวะ  18  หยัก รอบนอกหุมดวยด้ิน 
   นมพัดเปนทองเหลืองรูปปราสาท  3  ยอด  ซึ่งเปนตราพระราชสัญจกรของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว   รัชกาลที่ 3  อันเปนการแสดงการสืบเชื้อสายมาจากรัชกาล
ที่ 3  ดามไม คอและสันทองเหลือง 
 4. แนวความคิดสรางสรรคเปนเดน    งานออกแบบพัดรองชุดนี้ถือเปนงาน
ศิลปกรรมบนหนาพัดที่เปนงานฝพระหัตถที่แสดงพระศักยภาพทางศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะ
พระองคอยางเดนชัดยิ่ง   ทรงออกแบบงานสรางสรรคงานบนหนาพัดที่ใหความสําคัญตอ
แนวความคิดสรางสรรคสวนพระองคเปนเดนอยางจริงจัง  ทรงเร่ิมใหความสําคัญตอแนวคิด
สรางสรรคแนวนี้เมื่อทรงมีพระชันษา  51 ปแลว  และทรงทําอยางตอเนื่องจริงจังตลอด  10 ป  เปน
ผลงานฝพระหัตถที่เปนผลงานที่ทรงเปนอิสระทางความคิด  รูปแบบ  และยังทรงพิจารณาจาก
ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลที่จะทรงออกแบบเชน นาม  นามสกุล  สายสกุล  วุฒิยศ และ
อาจสอดแทรกธรรมคาถา เชนเดียวกับการออกแบบกลุมอ่ืนๆ  ใชกําหนดแนวความคิดในการเลือก
รูปแบบ  องคประกอบ  รูปทรงประธาน  รูปทรงรอง  รูปทรงเสริม  และรูปทรงลวดลายประกอบ  
รวมทั้งธรรมคาถาบนพ้ืนที่หนาพัดอยางอิสระ  ทรงสรางการรวมตัวประสานกันทุกรูปทรงทุกส่ิง
อยางเปนไปอยางมีเอกภาพจากกลางพัด บน ลาง ซาย ขวา ไปจนตลอดขอบพัดและนมพัด  ทรง
ใหความสําคัญในความคมคายของความหมายเฉพาะตัวของเจาของงาน  ดวยเอกภาพการ
แสดงออกของศิลปะบนหนาพัดกลุมนี้  ดวยความงดงาม ความละเอียดประณีต  และที่สําคัญทีสุ่ด
คือคุณคาทางศิลปะบนหนาพัดของกลุมนี้ดวยความงดงาม  ละเอียดประณีต  และที่สําคัญที่สุด
คือคุณคาทางศิลปะที่แสดงออกถึงความงามเปนเดนของธาตุทางทัศนศิลปอยางอิสระของพัดแต
ละเลมแตกตางกันไป เชน 
  - พัดรองที่แสดงความมีชีวิตของเสนและรูปทรงเปนเดนไดแก พัดรองครุฑพาห 
(พ.ศ. 2450)  พัดรองมะโรงนักษัตร (พ.ศ. 2459)  และพัดรองหงสคําเปลว (พ.ศ. 2461) 
  - พัดรองที่แสดงความประสานกันของสีและรูปทรงเปนเดนไดแกพัดรอง
โพธิบัลลังก (พ.ศ. 2447)  พัดรองอรุณเทพบุตร (พ.ศ. 2450)  พัดรองมหิศรราช (พ.ศ. 2450) และ
พัดรองเรือนมุงดี (พ.ศ. 2467)   
  - พัดรองที่แสดงพลังของที่วางและความหมายสัญญาลักษณเปนเดนไดแก  พัด
รองพรรณราย (พ.ศ. 2457)   พัดรองภาณุรังษี  (พ.ศ. 2462)   พัดรองวาตเทวดา (พ.ศ. 2463)  
และพัดรองหวง (พ.ศ. 2463) 
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  - พัดรองที่แสดงพลังของน้ําหนักและพื้นที่วางเปนเดนไดแก พัดรองเคร่ืองโตะ
ลายปรีดา (พ.ศ. 2463)  และพัดรองนภาพรประภา (พ.ศ. 2467)   
  พัดรองในกลุมที่แสดงแนวคิดสรางสรรคเปนเดนชุดนี้หลายช้ินแสดงคุณคาความ
งามที่ไมใชงานประณีตศิลปธรรมดา  นาจะเปนที่ยอมรับวาคุณคาทางความคิด  รูปแบบที่เกิดจาก
การสรางสรรค  การแสดงออกของงานศิลปกรรมที่ใหความสะเทือนอารมณชื่นชมยินดี  เพียง
พอที่จะกาวขามถึงข้ันเปนงานวิจิตรศิลปอันบริสุทธิ์  เพราะพระองคทานมีอิสระทางแนวความคิด  
กําหนดจุดมุงหมาย  การเลือกธาตุทางทัศนศิลป  องคประกอบ  เสน  สี  รูปทรง  ชองวาง  
ประกอบกับพระประสบการณและความเชี่ยวชาญในฝพระหัตถ  จึงทรงสรางงานอยางมีคุณคา
สูงสงออกมาได แมกาลเวลาจะผานมานาน  โลกเปล่ียนทัศนคติของสังคมและคนในสังคมเปล่ียน  
แตคุณคาและความงามของศิลปะบนหนาพัดรองยังคงอยูเปนที่ยอมรับกันตลอดมา 
  4.1 พัดรองโพธิบัลลังก  
   สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2447  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา  41 พรรษา 
   เทคนิคปกไหมบนผาสีน้ําเงิน  ประเภทพัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเปนที่ระลึกในงานพระเมรุพระเจาบรมวงศเธอพระองค
เจาศรีวิลัยลักษณ  กรมขุนสุพรรณภาควดี  ณ. วัดนิเวศธรรมประวัติ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
พ.ศ. 2447  พระองคทานทรงเปนพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลที่ 5   และเจาคุณพระประยูรวงศ (เจาคุณจอมมารดาแพ  ในรัชกาลที่5)  ประสูติ ณ วันที่ 
25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2411  ทรงส้ินพระชนม วันที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2447  
   ลักษณะและรูปแบบ  เปนพัดหนานางหุมดวยผาสีน้ําเงิน  ตรงกลางหนาพัด
ปกเปน รูปอุณาโลมภายในซุมเรือนแกว ฐานสิงห ตรงกาบโคนเสาทั้ง 2 ขาง ซุมเรือนแกวทํา
ลวดลายเปนรูปสิงหเชิด  ฐานซุมเปนแขงสิงห มีผาทิพยคลุมอยูกลางฐาน  เหนือฐานใตอุณาโลม
เปนรูปดอกบัวบานกลีบซอนสีขาวเบ้ืองหลังเหนือซุมเรือนแกวเปนซุมโพธ์ิสีเขียวเปนพุมบัวตูม
ลอมรอบดวยลายเปลวเพลิงชูชอกนกดานละ  3  ชอ  และบรรจบกันดานบนยอดแหลมซุมโพธ์ิ  
ภาพซุมโพธ์ิอยูกรอบหนานางยอลอกับกรอบพัดปกอักษรพระนามในแนวเสนค่ัน 
   นมพัดเปนโลหะทองเหลือง  รูปวงกลม  ดามไม  คอและสันโลหะ 
  4.2 พัดรองอรุณเทพบุตร    
   สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2450  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา   44 พรรษา 
   เทคนิคปกไหมสี   ประเภทพัดรองงานราชพิธี 
   พัดรองที่สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบสรางข้ึนเพื่อ
งานข้ึนพระตําหนักราชฤทธิ์รุงโรจนโดยพระองคทานทรงออกแบบทูลเกลาฯถวายพระบาทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทั้งแบบปูนปน และแบบพัดรอง  ตามบางสวนของหนังสือทูลเกลาฯ
ถวาย ลงวันที่  27  มกราคม ร.ศ. 126 ที่วา “........การที่จะทํารูปอรุณต้ังหนาตําหนักชั้นบนนั้น  คิด
ดวยเกลาฯจะทําเปนคูหาประดับไฟฟา  ในคูหาจะทํารูปอรุณปนล้ืนๆในทํานองสลัก  ใชไฟแดงฉาย
ที่ขอบคูหาคงจะดูเห็นรูปดีได”...........และมีสําเนาพระราชหัตถเลขา  ตรัสตอบลงวันที่  27  
มกราคม ร.ศ.40 126  บางสวนที่วา “.......เอาพัดใหแลวเสียกอนแลวจ่ึงคอยเขียนศาลา.........ราช
ฤทธิ์นั้นใหใชวาเปนตําหนัก  รูปอรุณที่จะต้ังหนาเรือนนั้นตามที่วาเห็นจะงามดีแตความหวังนั้นวา
จะสวางลงมาถึงสนามนาเรือน   ไมตองใชไฟขางลางมาก (พระปรมาภิไธย)  สยามินทร14” พระ
ตําหนักราชฤทธิ์รุงโรจน  รัชกาลที่ 5  โปรดเกลาฯใหสรางข้ึนเพื่อเปนที่ประทับของ พระเจาลูกยา
เธอพระองคเจาอุรุพงษรัชสมโภช  พระองคทรงเปนราชโอรส ในรัชกาลที่ 5  และเจาจอมมารดา
เล่ือน  ประสูติเมื่อวันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2436   ส้ินพระชนม  20  กันยายน  พ.ศ. 2452 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานาง  ทําดวยผาสีเหลืองตรงกลางปกไหมสี
เปนรูปเทพบุตรครี่งพระองค  พระหัตถทั้งสองถือแพนหางนกยูงรอบพระเศียรมีกรอบสินเทาลอม
พื้นสีแดง  2  ขางรัดกรของอรุณเทพมีเสนโบวแดงสะบัดปลายข้ึนบนเปนลายฮอจากหนังสือ
ทูลเกลาฯของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศที่ถวายแบบอรุณเทพตอรัชกาลที่ 5  ตามที่
กลาวมาแลวนั้นทรงออกแบบทั้งลายปน และลายหนาพัดและยังมีเอกสารทายหนังสือทูลเกลาที่
แสดงถึงพระอัจฉริยภาพ  แนวคิดทรงละเอียดถี่ถวนในการออกแบบพระอรุณเทพโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
   “อรุณเทพบุตร” 
   ในที่จะลงสีอรุณเทพบุตรใหพึงใชสีดังนี้ 
   ตัวเทพบุตรองคนี้ ทานวามีสีสวางดังพระอาทิตยแตหยอนกวา แสงเวลาเชาตรู
เ รียกวาแสงอรุณ  คือหมายความวาแสงรัศมี เทพบุตรองคนี้ เปนสารถี ขับรถพระอาทิตย  
เพราะฉะนั้นควรทาสีเหลืองเจือแดงหรือเรียกวา หงษบาทอยางสีตีนหาน 
   ผมตองทาพื้นดวยสีมวงแตปนเหลืองเสียหนอย  แลวแรดําทับเปนเสนผม  แต
ที่ริมไรผมตอกับหนาตองทาสีเนื้อ  แลวแรดวยมวงเปนเสนผลจะไดเห็นบางเปนขนออน 
   แววตาทามวง  หยดทําแววดํา 

                                                 
 14 อาน โต จิตรพงศ  หมอมราชวงศ, พระประวัติและพระฝพระหัตถ  ของสมเด็จเจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ, พิมสนองพระเดชพระคุณในงานพระราชทานเพลิงศพ  ณ  พระเมรุทองสนามหลวง  พ.ศ.
2493, หนา 63-64. 
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   เคร่ืองประดับกายนั้นดอกไมทั้งส้ิน  ไมใชทอง  ที่จุดกลมๆ เล็กๆ นั้นคิดวาดอก
มะลิตองใชสีขาวตัดดวยสีเขียวออน  ที่เปนดอกใหญนั้น  ใชสีขาวเหลืองชมพูและแดงสลับกันไป
ตามแตจะเห็นงาม  อุบะหอยหลังหูใชสีเขียวออนเจือเหลือง  เปนสีดอกกระดังงา  ใบใชสีเขียวเจือ
ครามอยางสีใบไม 
   หางนกยูงเขียนสีตามของมันจริงๆ  จงไปหาตัวอยางมาดู  ผาพันโคนใชแดง  
ประสานโคนออนปลายแก  ลวดขลิบสีขาว  ดามทาหงสดินตัดดินแดง 
   บัวรับเอวทาสีดอกบัว  ปลายโฉบสีแกหนอย  โคนประสานสีเขียวออน  ทองไม
เขียวออนแตใหแกกวาโคนกลีบหนอย 
   ฐานสิงหสีมวงออน  แตผสมใหคอนขางแดงไวหนอย  ตัดมวงแก 
   รัศมีพื้นทาชาด  ริมผาเปนสองชั้น  ชั้นในทางหงษเสน  ชั้นนอกทาหงษดิน  
และฉลุผุนใสเสนเล็กๆ ที่ขอบนอกที่สุดตอหงษดิน  แลวทาเสนดํานอกฝุน 
   พื้นหลังทาสีเหลืองออน 
   ขอบไมทาสีแดง  ปลายสรอยสายทิ้งเขียนปนข้ึนไปบนกรอบไม  กรอบไมนั้น
ตองทําใหญกวาแบบเสนนอกในแบบที่เขียนนี้เปนเสนที่กรอบชั้นนอกจะทับเห็นอยูเทานี้”15   
   ขอความเหลานี้แสดงถึงความพิถีพิถันละเอียดในทุกจุดบนงานออกแบบฝพระ
หัตถของพระองคทาน  เปนที่ชื่นชอบของเหลาชางที่รับผิดชอบในการไปปฏิบัติงานจริงตอยิ่งนัก 
   นมพัดรองเปนโลหะรูปกลีบบัว  ตรงกลางเปนมุกเขียนช่ืองาน  ดามไม  สันงา
กลึง 
  4.3 พัดรองมหิศราช 
   สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ. 2450  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา  44  พรรษา 
   เทคนิค ปกไหมสี   ประเภทพัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเปนที่ระลึกในงานพระศพพระเจาบรมวงศเธอกรมหมื่น
มหิศรราชหฤทัย  พระองคทานทรงเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 4  กับเจาจอมมารดาหวง  ประสูติเมื่อวันอังคารเดือน 3 ข้ึน 15 คํ่า ปฉลู จ.ศ.1227  
สมเด็จพระบรมราชชนกนารถพระราชทานนามวา  พระองคชายไชยยันตมงคล  ในรัชกาลที่ 5  
พ.ศ.2438  โปรดเกลาสถาปนาข้ึนเปนกรมหมื่นมหิศราชหฤทัย  ตอมาทรงรับราชการเปนนายพัน
เอกราชองครักษ  เปนเสนาบดีกระทรวงวัง  และกระทรวงพระคลังสมบัติ  ส้ินพระชนมในรัชกาลที่ 
5  เมื่อวันจันทร  เดือน 6  ข้ึน 4 คํ่า  ปมะแมนพศก จ.ศ.1269  พระชันษา 44 ป 

                                                 
 15 เลมเดิม, หนา ๖๕ 
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   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานางหุมผาพื้นเขมกลางหนาพัดรองปกเปนรูป
หัวใจใตอุณหิศหมายถึงพระนาม  มีภาพพวงหรีด  หมายถึงงานพระศพ  มีภาพคบเพลิงจุดเพลิง
กําลังลุกไหมไขวหัวลงสอดทับพวงหรีด  ความหมายคือ  การพระราชาทานเพลิงและพระองคทรง
กํากับการแพทยประจําราชสํานัก  การสานขัดกันของคบเพลิงกับหวงพวงหรีด  ประสานสัมพันธ
กับหวงสามหวงที่เปนนมพัด  ดานลางเปนอยางดี 
   นมพัดปกเปนรูปหวงไขวกันสามหวง  หมายถึง  พระมารดา  พระองคทานช่ือ
เจาจอมมารดาหวง 
  4.4 พัดรองตราครุฑพาห 
   สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ.2450  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา  44 พรรษา 
   เทคนิค ทอไหม   ประเภทพัดรองงานพระราชพิธี 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเปนที่ระลึกงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5  พ.ศ.2450 (ร.ศ.126)  เปนปที่ครองราชนานกวาสมเด็จ
บูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองคจึงไดโปรดเกลาฯ  ใหประกอบพระราชพิธีมังคลาภิเษกข้ึนและ
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสักการะถวายพระเจาแผนดินองคกอนๆ  เปนการพิเศษ  ตอมาในป พ.ศ.
2451  ไดประกอบการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกเปนการสมโภชอีกคร้ังหนึ่ง 
   ลักษณะและรูปแบบ  เปนพัดหนานางทําดวยผาแพรสีแดงเขียนลายพระ
นารายณทรงสุบรรณ (ครุฑพาห)  ซึ่งเทาครุฑยุดนาคไวขางละตัว  ขดตัวด้ินไปตามขอบพัด  พัด
รองงานนี้มี 3 สี  สีดํา  สีแดง  สีน้ําเงิน  เทคนิคทอไหมทองมาจากญ่ีปุนโดยแบงงานกันคือ  พัด
สําหรับงานพระราชพิธีรัชมงคลเปนสีมวง  สวนงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกเปนพื้นดําและแดง  
สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบทูลเกลาฯ ถวายรัชกาลที่ 5  และรัชกาล
ที่ 5ทรงมีพระราชวินิจฉัยในพระราชหัตถเลขาวาเปนภาพที่มีชีวิตมีทวงทีกระดิกไดเนื่องจากพัดรอง
ตราพระครุฑพาหนี้  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบสรางสรรคเปน
พิเศษ  เพื่อใหงานมีชีวิตมากข้ึนเพื่อใชงานในตราพระราชลัญจกร  และศิลปะบนหนาพัดรอง  ตาม
หนังสือทูลเกลาฯ ถวายลงวันที่ ๖ สิงหาคม รศ 122   ขอความบางสวนมีวา “ขาพระพุทธเจาขอ
พระราชทานทูลเกลาฯถวายแบบรางเทียบพัดตราพระครุฑพาหมาทอดพระเนตร  กับรางพัดมหา
อณุโลมที่ทําไวเดิมดวย  เพื่อทรงพระราชดําริเทียบกัน  รูปพระครุฑพาหนั้น  ขาพุทธเจาไดลอง
เขียนตามความเห็น  ซึ่งกราบบังคมทูลพระกรุณานั้นกอน แตเห็นไมดีวาอยางอัดไมเปนสงาผาเผย  
จึงไดกลับเปนมาเขียนอยางอัด  ซึ่งคนโบราณเขาไดเลือกทํายืนเปนหลักอยูแลวนั้น  แตไดเขียน
เปนลายเสนเดียวธรรมดาพอทอดพระเนตรเห็นเคาเทานั้น  จะแบงลายใหเห็นเปนเสนด้ินไปทําไม
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ถนัด  เพราะสเคลเล็กแบงใหเห็นเปนพื้นเปนทองก็ดูมอมเพรือไปหมด  เสนไมเห็นชัด  ตอทําแบบ
ใหญเทาจริงจึงจะเขียนแบบได  ทวงทีที่จะเปนนั้นก็ไมใชอ่ืน  คือจะเหมือนลายมุกที่เขาทําเปนรูป
นารายณทรงสุบรรณนั้นเอง  ที่มุกจะเปนทองที่พื้นรักจะเปนแพรสี  สามารถที่จะปกไดงาย  แตจะ
ยังทําใหแปลกข้ึนกวานั้นอีกได  คือเปล่ียนสีพื้นดวยการถมไหม  ในองคนารายณถมเขียว  ตัวครุฑ
ถมแดงเปนตน 
   แบบที่เขียนนี้ขาพระพุทธเจาไมไดแซมชอกนกเพราะเห็นดวยเกลาฯวาชอกนก
หมายวาเปนชอไม  รูปครุฑบินเปนที่พนไมจึงไดปกใชเมฆแตก็เปนเมฆกนกเหมือนกันตามแบบ
โบราณสวนที่ขางครุฑแทรกเปลวไฟไวนั้น  อาไศรยความตามที่มีมาในฉันทอนิรุทกลาวถึงฤทธคิรุฑ
ที่พระกฤษณะทรงไปวา  ดังนี้  ฤทธิครุฑ  คือเพลิงเผาผลาญ  ครุฑราชประหาร  ประทับประเหิร
ผกผัน  แสงเพลิงเปลงแสงรอบรัน  พางเพี้ยงเพลิงกัลป  ก็รอนรงมดินบน  เผาผลาญนาคราชทบ
ทุน  บไดเกรงผจญ  ก็วางบังสรอยสระศรี  สวนที่ทําปกกางนั้นก็ไมไดนึกใหม  มีรูปที่มุมพระเจดียที่
พระธาตุนครศรีธรรมราชแหงหนึ่ง  กับรูปหลอเขมรของขาพระพุทธเจามีอีกรูปหนึ่ง  เร่ืองครุฑนี้
ขาพระพุทธเจามีความสงไสยอีกวาจะเขียนอยางไรเปนถูก  อยางขางไทยก็เคยเขียนมาสองอยาง  
อยางหนึ่งเขียนขอเปนนก  มีขอพับขางหลัง  อยางที่เขียนทูลเกลาฯถวายมานี้อีกอยางขาเหมือน
คน  มีเขาและนุงผาดวยอยางเชน  เขาแถวในเทพชุมนุมรูปเขมรท่ีทําแตโบราณก็มีสองประเภท
เหมือนกัน  รูปอินเดียมีสมุดเลมหนึ่ง  ซึ่งฝร่ังคนหนึ่งไดคัดรูปภาพอินเดียมารวมไวเปนเลมก็มีสอง
อยางเหมือนกัน   อยางที่ เปนขาคนซํ้าหนาเปนคนดวย   แตจมูกยาวเกินคนหนอยหนึ่ ง  
ขาพระพุทธเจาอยากไดรับพระราชาธิบายในเร่ืองนี้  ตามที่เขาไดกลาวในภารตะ  วารูปรางฤทธิ
เดชแกเปนอยางไรบางดวย 
   ขาพระพุทธเจาคิดดวยเกลาฯวา   พระราชสัญจกรพระครุฑพาหนอยที่จะแกะ
ใหมนั้นถาทํารูปอยางพัดนี้จะดูดีอยู  ดูไมผิดแนวโบราณนัก  คงอัดอยูนั่นเอง  ผิดกันแตซายกบัขวา
ไมเหมือนกัน   ตึงขางหนึ่งหยอนขางหน่ึงพอแกจืดตาเทานั้น  เวนแตนาคอยูขางลเลิงมากอยูสัก
หนอย  แตพระครุฑพาหใหญ  องคประจํานาคก็ลเลิงมากเหมือนกันแตของขาพระพุทธเจายัง
หยอนกวาหนอยจะแกเสียหนอยก็ได จะควรประการใด  เมื่อไดทราบกระแสพระราชดําริแลว  จะ
ไดเขียนรางเทียบสําหรับพระราชลัญจกรทูลเกลาฯถวายตอไป...”16 
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงมีพระราชหัตถเลขา  จากพระ
ที่นั่งบรรณาคมสรณียลงวันที่ 6 สิงหาคม  ร.ศ36122  ความตอนที่หนึ่งวา “ ครุฑพาหที่เขียนมานี้

                                                 
 16 โต จิตรพงศ  หมอมราชวงศ  พระประวัติและพระฝพระหัตถของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศ , เลมเดิมที่อางแลวขางตน, หนา 58-59 
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งามนักจะวาไมใชอัดไมไดอยู  ทวงทีกระดิกไดอยู  เปนท่ีพอใจมากฉันสังเกตไดในดวงตราวานาค
โตเหมือนกัน  แตนี่หางเหนจะยาวกวางออกไปสักหนอย  ถาปกพัดจะงาม  แตสงไสยดวยเร่ือง
สีเปนอันมากถาหากวาเปนบางพวกบริยุคจะเปนสีเขียวเหนจะไดกระมัง  เรือนารายณทรงสุบรรณ
เขาใจวาใชสีน้ําเงินเสียแลว  แตน้ําเงินจะแทนดําถาจะใชออกจากนิล  คือเหนเขียวตางกันก็จะเปน
ไดตัวพระนารายณนั้น 4 สีตามยุค.... ”17นมพัดเปนทองเหลือง  ดุนเปนรูปดอกไมตรงกลางเปนรูป
หัวใจดามไม 
  4.5 พัดรองพรรณราย 
   สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ.2457  สมเด็จฯมีพระชันษา 51 พรรษา 
   เทคนิค ปกไหมบนผาแพร  ประเภทพัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
   พัดรองที่ระลึกในงานพระศพพระสัมพันธวงศเธอ  พระองคเจาพรรณราย  
พ.ศ.2457  พระองคมีพระนามเดิมวาหมอมเจาหญิงพรรณราย  ทรงเปนพระธิดาในพระบรมวงศ
เธอ  กรมหม่ืนมาตยาพิทักษ  ประสูติ  ณ วันที่  9 พฤษภาคม พ.ศ.2381  ทรงเปนพระชายาของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5  มีพระเจาลูกเธอเปนพระโอรสและพระราช
ธิดา 2 พระองค คือ พระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมขุนขัตติยกัลยา (พระองคเจาหญิงกรรณิการ
แกว) และสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ(พระองคเจาชายจิตรเจริญ) ส้ินพระชนม
วันที่ 22 มิถุนายน  พ.ศ. 2457  ในงานพระศพพระมารดาของพระองคสมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบศิลปะบนหนาพัดรองในงานพระศพโดยนําพระนามพรรณราย  มา
สรางสรรคเปนลายดอกไมเล็กๆทําดวยทองแรงรวงกระจายเต็มหนาพัดรอง 
   ลักษณะและรูปแบบพื้นพัดทําดวยผาขาว  ปกลายดอกไมเล็กๆเปนจังหวะ
ระยะหางเปนระยะดวยทองแรงมีลายจุดไขปลา สับหวางระหวางชองลายปกดวยทองแรง
เหมือนกันทําใหลวดลายบนหนาพัดรองเหมือนดารารายดวงเล็กใหญกระจายอยูในทองฟา เปน
งานสรางสรรคที่งดงามใหความรูสึกและสัมผัสไดถึงความแวววับสมกับพระนามพรรณรายย่ิงนัก 
   นมพัดทําดวยไมจําหลักลายตับเลียนแบบพัดงาสานซึ่งเปนพัดยศพระราชา
คณะฝายอรัญวาสี      
  4.6 พัดรองมะโรงนักษัตร 
   สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ.2459  สมเด็จฯมีพระชันษา 53  พรรษา 
   เทคนิค ปกไหมบนผาแพร  พัดรองงานพระราชพิธี 

                                                 
 17 เลมเดิม, หนา ๖๐. 
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   พัดรองที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ครบ 36 พรรษา  พระองคเสด็จพระราชสมภพเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2423  เปนพระราชโอรสองคที่ 29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5  และ
สมเด็จพระสรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระบรมราชชนกนารถพระราชทานนามวา สมเด็จ
เจาฟาชายมหาวชิราวุธ  ทรงเสวยราชสมบัติ เมื่อวันเสาร 23 ตุลาคม ปจอพุทธศักราช 2453 เมื่อ
ทรงมีพระชนมายุ 30 พรรษา  เมื่อทรงครองราชยสมบัติได 6 พรรษา  ทรงมีพระชนมายุครบ 3 รอบ 
36 พรรษา เมื่อพ.ศ. 2459 ทรงจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 36 พรรษาข้ึน สมเด็จฯ 
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบพัดรองทูลเกลาฯถวาย 
   ลักษณะและรูปแบบ  เปนพัดหนานาง  หนาพัดหุมดวยแพรสีมวง ตรงกลาง
หนาพัดปกไหมสีเหลืองเปนรูปมังกร  สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงแสดงความ
หมายถึงสัตวปมะโรงอันเปนปพระราชสมภพขององครัชกาลที่ 6  ภาพมังกรกลางหนาพัดยืน 2 ขา
กางขาทั้งสองขางเหยีบพื้นองอาจผ่ึงผายมือซายจับเอว  มือขวางอขอศอกยกมือเสมอไหลจับวชิระ
ยกต้ังเสมอระดับปาก  จังหวะของการยืนของมังกรหันขางดานซายมีจังหวะโคงเวาของสวนตางๆ
ของลําตัวมังกรรับสงกันเปนอยางดี  จากจังหวะของหัว  คอ  อก  เอว  หลัง สะโพก  หาง จนถึง
คลีบหางที่สะบัดปลายคลายกนกพลิกมวนเปน 3 จังหวะแสดงถึงความเคล่ือนไหวแสดงพลัง
อํานาจของมังกรดุจมีชีวิต  จุดเล็กใหญลายบนลําตัวของมังกรตลอดทาง  ทุกสวนรวมกันทํางาน
เปนเอกภาพทางองคประกอบทางศิลปะสรางใหภาพมังกรดูโดดเดนสงางามบนหนาพัดรอง  รอบ
ขอบพัดปกไหมสีแดงขอความวา “ เฉลิมพระชนมพรรษา  3 รอบ มะโรงนักษัตร  พ.ศ.2423  ถึง  
พ.ศ.2457  ได 36 พรรษา ”  
   นมพัดเปนเหรียญบาทดานพระบรมรูปภายในกรอบโลหะรูปกลีบบัวดามไม 
  4.7 พัดรองหงสคําเปลว 
   สรางข้ึนเมื่อพ.ศ.2461  สมเด็จฯทรงมีพระชันษา 55 พรรษา 
   เทคนิค ปกไหม   ประเภทพัดสังเค็ดงานศพ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกในงานศพหมอมสุภาพ  กฤดากร ณ 
อยุธยาซ่ึงเปนชายาในพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระนเรศวรฤทธ์ิ  หมอมสุภาพ กฤดากร ณ อยธุยา
ทานเกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2401  ไดถูกชุบเล้ียงและเติบโตมาภายในพระบรมมหาราชวัง
โดยอยูในสํานักเจาจอมมารดากล่ิน  ตอมาไดเปนหมอมในกรมพระนเรศวรฤทธิ์และมีพระโอรส
และพระธิดารวม 10  องคที่ทรงเจริญเติบโตมามีวาทิ  พระองคเจาจรูญศักด์ิ หมอมเจาบวรเดช  
หมอมเจาประเสริฐสิริ  หมอมเจาสิทธิพร  หมอมเจาอมรทัต  หมอมเจาขจรจรัสฤทธ์ิและหมอมเจา
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อิทธิเทพสรรคเปนตน หมอมสุภาพ  กฤดากร ณ อยุธยาถึงแกอนิจกรรมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 
2460   
   ลักษณะและรูปแบบ  เปนพัดหนานาง  หุมดวยผาสีนวล  ตรงกลางเกือบเต็ม
หนาพัดรองปกเปนรูปหงสยืนหันขางดานซายเชิดหนาชูคอระหงบนกลองรูปดาวแปดแฉกกลางชอ
ดอกไมชอดอกพุดตาน 3 ชอ 7 ดอกบาน 8 ดอกตูมโดยซอนลายตราประจําพระองค “น” ในดวงใจ
ที่ดอกตูมลางสุดดานขางหางหงสที่ขมวดแววปลายหางเขาหาตัวใตแทนกลองรูปดาวแปดแฉก  
จังหวะเสนรูปนอกของหงสต้ังแตสวนจงอยปาก  หัว  หลังคอ  อก  สันหลังตลอดหางท่ีขมวดลวน
รับสงซึ่งกันและกันดวยความสงางามมีชีวิต  การปกไหมสีที่ใหคาความจัดและความแตกตางกนัใน
น้ําหนักนอย  ทําใหเกิดความรูสึกวาหงสมีความสวยสะอาด บริสุทธิ์  และสุภาพสมช่ือเจาของงาน
ที่สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวิดติวงศทรงเขียนประทานหมอมเจาอิทธิเทพสรรค กฤดากรผู
เปนโอรส ขอบพัดปกเปนกลีบดอกไมเรียงรอบพัด 
   นมพัดเปนทองเหลืองดุนลายเปนรูปหัวใจ  ตรงกลางเปนตัวอักษรไขวชื่อยอ 
  4.8 พัดรองภาณุรังสี 
   สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ. 2462  สมเด็จฯทรงมีพระชันษา 56 พรรษา 
   เทคนิค ปกไหม   พัดรองงานทําบุญ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเปนที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุครบ 60 พรรษาสมเด็จ
ฯเจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ    กรมพระยาภาณุพันธุวงวรเดชพ.ศ. 2462  พระองคทรงเปนพระราช
โอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกับสมเด็จพระเทพศิรินทรา  พระบรมราชินี  ตอมา
ดํารงพระยศเปนสมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุข  เจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ  กรมพระยาภานุ
พันธุวงศวรเดช  ทรงรับราชการในตําแหนงสําคัญ คือ ทรงดํารงตําแหนงเสนาบดี  กระทรวง
ยุทธนาธิการ  กระทรวงกลาโหม  จเรทหารบกและทรงเปนอภิรัฐมนตรีในสมัยรัชกาลที่ 7 
ตามลําดับ 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานางหุมดวยผาเหลือง  กลางหนาพัดปกเปน
ภาพพระอาทิตยอุทัย  โผลพนน้ําแผกระจายแสง  รัศมีออกไปทุกทิศทาง ผานปุยเมฆและนกที่บิน
อยูเบ้ืองบนแสดงความหมายของพระนาม “ภาณุรังษี” อยางเดนชัด นอกจากนั้นยังเพิ่ม
ความหมายของภาพพระอาทิตยอุทัยดวยการทําลายเสนสีเทาของเงาพระอาทิตยในพื้นน้ําเบ้ือง
ลาง   ที่มีคุณคาอีกอยางหนึ่งคือเทคนิคการปกไหมที่แสดงพระอาทิตยแผรัศมีใหนูนข้ึนจากพืน้หลัง
เวนชองวางระหวางแสง  โดยทุกจุดเร่ิมตนของแสงจะเวนที่วางมีโครงสรางเปนคร่ึงวงกลมแทน
ความหมายพระอาทิตยสัมพันธกับลายเสนสีเทาของน้ําอยางสมบูรณนั่นคือ  การเลือกจังหวะของ
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แถบเสนประเภทตางๆใหทํางานประสานสัมพันธตอบสนองความคิดเชิงสรางสรรคของพระองค
ทั้งส้ิน  สวนขอบพัดแบงเปน 2 ชั้น ชั้นใน 2 ขอบพัด 2 ขาง ปลอยเปนพื้นวางดานบนซายมือปก
ตัวเลข 2402 กึ่งกลางเปนพ.ศ.ในกรอบหัวใจและดานขวาปกตัวเลข 2462 อันเปนปประสูติและป
ปจจุบันที่จัดงาน ขอบพัดรอบนอกปกลายไขปลาโดยรอบ  มีลาย น.ในดวงใจแฝงในกอนเมฆกอน
บนซายมือ 
   นมพัดเปนโลหะชุบทองดุนเปนรูปหัวแพะในกรอบ  มีความหมายถึงปประสูติ
ดามไมสีดําสันโลหะรูปเม็ดมะยม  ดานหลังทําดวยผาแพรสีมวงเขียนขอความชื่อพระนามและงาน 
  4.9 พัดรองกนกวรรณ 
   สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2462  สมเด็จฯทรงมีพระชันษา 56 พรรษา 
   เทคนิค ปกทองแกมไหมและด้ิน พัดสังเค็ดงานพระศพ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเปนที่ระลึกงานพระศพพระองคเจากนกวรรณเลขา
พระองคทรงเปนพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  กับเจาจอมมารดาเที่ยง 
   ลักษณะและรูปแบบ  เปนพัดหนานาง กลางพัดเปนรูปเทวบุตรนั่งขัดสมาธิ
พนมหัตถอยูบนซุมวิมานทรงปราสาท9 ยอด ฐานซุมวิมานเปนกลีบบัว รอบปราสาทวิมานถูกลอม
ดวยชอบัวกนกเปลวดานละ 6 ชอ รวม 12 ชอ และกนกกับวิมานปกด้ินทองอันแสดงความหมายถงึ
พระนาม “กนกวรรณยิ่ง” 
   นมพัดปกเปนอักษรพระนามยอ กล คือกนกวรรณเลขาในกรอบกลีบบัว 
  4.10 พัดรองเครื่องโตะลายปรีดา 
   สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ.2463  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา  56  พรรษา 
   เทคนิค พิมพดําบนผาพื้นสีชมพู ประเภทพัดสังเค็ดงานพระศพ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเปนที่ระลึกในงานพระศพพระวรวงศเธอ  พระองคเจา
ปรีดา พ.ศ.2463  ทรงเปนพระโอรสในพระเจาบรมวงศเธอกรมขุนวรจักรธรานุภาพ  ประสูติเมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2378  ทรงบังคับกรมชางเคลือบและกรมชางกระจก  ส้ินพระชนม  16  
กันยายน  พ.ศ.2457   ทรงมีพระชันษา  79 ป 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานางหุมดวยผาสีชมพู  พิมพสีดําบนผาพื้นสี
ชมพูเปนรูปลายโตะบูชาแบบจีน  โดยต้ังโตะ  3  ตัว  โตะตัวกึ่งกลางหนาพัดมีความสูงกวาโตะตัว
อ่ืนต้ังที่เผากํายานฝาสิงหหมอบ  มีควันกล่ินกํายานลอยมวนข้ึนดานบนทางซายมือ  กลางลําตัวที่
เผากํายานมีชื่อ “ปรีดา” อยูที่กลางลําตัวภาชนะภายในกรอบส่ีเหล่ียม  ดานขวามือบนช้ันโตะที่ตํ่า
กวาต้ังแจกันลายครามใสใบบัว  ฝกบัว  และดอกบัวบาน  มีพระนามยอ “น.ในดวงใจ”  ซอนเปน
ฝกบัวอยูเหนือดานซายมือของดอกบัวบาน  ซายมือมีโตกแบบจีนวางสมมือ  เหนือโตกสมมือ
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ระหวางเปลวควัน  มีรูปคางคาวบิน  ความหมายของภาพลายโตะบูชาแบบจีนนี้มีที่มาจากการที่
พระองคเจาปรีดาทรงเปนผูเชี่ยวชาญและนักสะสมเคร่ืองลายครามและเคร่ืองโตะ  เปนที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไป 
   นมพัด พิมพดําเปนลายหยินหยางในกรอบวงกลม 
  4.11 พัดรองปูชนียสถาน 
   สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ.2463  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา  56  พรรษา 
   เทคนิค เขียนดวยสี   พัดสังเค็ดงานพระศพ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเปนที่ระลึกในงานพระศพหมอมเจาหญิงปล้ืมจิตร  จิตร
พงศ  พ.ศ.2463  หมอมเจาหญิงปล้ืมจิตร  จิตรพงศ  เปนพระธิดาในสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ  กับหมอมราชวงศปล้ืม (ศิริวงศ)  จิตรพงศ   หมอมเจาหญิงปล้ืมจิตร  จิตรพงศ  
ประสูติเมื่อวันที่  6 มกราคม 2433 ส้ินชีพิตักษัย  29  ธันวาคม  2459 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานาง  หุมดวยผาสีขาว  ตรงกลางเขียนเปน
ภาพปูชนียสถานสําคัญทางพระพุทธศาสนา  โดยสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
ทรงออกแบบโดยใหนายคารโล  ริโกลิ  ใหสี  มี 4 เลมคือ 
   1. ภาพพระอุโบสถวัดราชาธิวาส  เปนภาพพระอุโบสถดานหนาผานสะพาน
นาคหนาพระอุโบสถ 
   2. ซุมประตูพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  เห็นสิงหนั่งและเสา
กลม  2 ตนดานหนาพระอุโบสถ 
   3. ภาพองคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม 
   4. ภาพสังเวชนียสถานพุทธคยาในประเทศอินเดีย 
   ภาพทั้งหมดเปนสีที่ระบายออกเปนวรรณะสีเย็น 
   นมพัด  เปนทองเหลืองสกัดเปนลายลงยาสีแดงเปนเคร่ืองหมายประจํา
พระองค “น.ในดวงใจ” ซึ่งเปน 
   ความหมายของพระนามเดิมของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ  
คือ  พระองคเจาจิตรเจริญ  เหตุที่ใชตรา น.ในดวงใจ  เปนนมพัดเหลานี้เพราะหมอมเจาหญิงปล้ืม
จิตรทรงเปนพระธิดาในพระองค 
  4.12 พัดรองวาตเทวา 
   สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ.2463  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา  56 พรรษา 
   เทคนิค แพรปกไหม   พัดสังเค็ดงานศพ 
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   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเปนที่ระลึกในงานศพเจาจอมมารดาวาดในรัชกาลที่ 5  
เจาจอมมารดาวาดทานเปนธิดาของนายเสถียร  รักษา (เที่ยง)  และพระนมปริกในรัชกาลที่ 5  เกิด
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2402 ถึงอนิจกรรมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2461 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานาง  หุมดวยผาแพรพื้นสีน้ําตาล ปกดวย
ไหมตรงกลางหนาพัดเปนรูปวาตเทวา (พระพาย)  ยืนวางทาพักพระบาทซาย  พระกรขวาหอยขาง
บ้ันพระเอว  พระหัตถขวาถือตาลปตร  พระกรซายงอพระหัตถถือโตมรผูกริบบ้ินไหวพล้ิวดวย
แรงลม  ดานหลังพระวาตเทวามีกวางยืนหันขางดานขวาแหงนหนามองพระวาตเทวา  รอบขอบ
พัดปกเปนคาถาสุภาษิตบุปวรรคแหงธรรมบทในขุกทกะนิยายอันมีคําวา “วาต”  ตองกับนามอยู
กลางสุภาษิต  สมเด็จฯ ทรงวางตําแหนง “วาต”  ไวยอดกลางพัดและเนนตัวใหญโดยมีเจตนาท่ี
ระบุไวในลายพระหัตถที่พระองคมีถึง  พระองคสุทธิวิลัยลักษณา  ลงวันที่ ๔ กันยายน 2461  
ความตอนหนึ่งวา “ ...การทําตัวใหญอยูเบ้ืองบน  เพื่อใหดูไกลจะไดอานช่ือของทานไดดวย
ความหมายของคาถา”  โดยคาถามีใจความและแปลเปนไทยไดวา 
   น  บุปผ  คันโร  ปฏิวาตเมติ แปลวา   กล่ินดอกไมยอมไมไปทวนลมได 
   น  จันทนํ  ตครมัลลิกาวา แปลวา   กล่ินจันทรฤๅกฤษณาก็ไปทวนลมไมได 
   สตัญจ  คันโร  ปฏิวาตเมติ แปลวา   แตกล่ินแหงสัตตบุรุษทั้งหลายยอมไป
ทวนลมได 
   สัพพา  ทิสา  สัปปุริโส แปลวา   เพราะสัตตบุรุษยอมฟุงเฟองไปไดทุก
ทิศ 
   เหตุหนึ่งที่งานพัดรองฝพระหัตถของสมเด็จฯ ชิ้นนี้  ไมมีสีมาก  แตการแสดง
ภาพพระวาตเทวา  ดวยเสน  พระองคระบุการใชสีดําปนแดง  กับไหมสีเหลืองออนปกบนพื้นแพรสี
เหลืองออน  รวมเปนสามสี   
ต้ังพระทัยใหภาพทั้งหมดออกมาเปนสีทองแดง 
   นมพัด  ปกเปนลายสามเหล่ียมจมูกและตราสิงหเช่ือมยอดเปนกานตอจาก
ฐานบัว  และมีลายกนกโคงออกไปสองขาง  โดยบัวบานรองรับพระวาตเทวา  ลายกนกรองรับเทา
กวางทั้งส่ีเทา 
  4.13 พัดรองหวง 
   สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ.2463  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา  56  พรรษา 
   เทคนิค ปกไหมบนแพร  พัดสังเค็ดงานศพ 
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   ลักษณะและรูปเปนพัดหนานางหุมดวยผาแพร  ปกไหมเปนรูปหวงกลมสาม
หวงสอดสานกันแบบลายแกวชิงดวงลอมรอบดวยเชือกรอยลูกแกว  และลูกปดสีทรงออกแบบให
พันไขวขอบหวง  และเสนเชือกดวยกันเอง  หวงละ 3 จุด  ทั้งหวงบนซายขวา  และหวงกลางลาง  
เสนเชือกสอดหวง  และสอดไขวตัวเอง มีจังหวะ3 จุดเหมือนกัน  ปลายเชือกทั้งสองดานหอยไขว
หวงลางเปนรูปหัวใจ  ปลอยชายทั้งสองมวนขมวดออกไปสองขาง  นับเปนความสามารถและ
ความชาญฉลาดในการเสนสอดกันเปนหวงที่แสดงคุณคาความรูสึกงดงามโดดเดนเชิงความคิด
สรางสรรคยิ่ง 
   นมพัด เปนโลหะทําเปนรูปดอกไม  5  กลีบ  บานรับขอบพัดดานลาง 
  4.14 พัดรองชุมพลสมโภช 
   สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ.2466  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 59 พรรษา 
   เทคนิค เขียนสี   พัดสังเค็ดงานพระศพ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกในงานพระศพพระเจาบรมวงศเธอ
พระองคเจาชุมพลสมโภช  กรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงค  พ.ศ.2466  พระองคทรงเปนพระราชโอรส
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4  กับเจาจอมมารดาพึ่ง  ประสูติเมื่อวันที่ 29  
ธันวาคม  พ.ศ.2400  ทรงมีพระนามเดิมวา  พระองคเจาชุมพลสมโภช  พระองคเคยดํารงตําแหง
เปนอธิบดีศาลฎีกา  และศาลแพง  เมื่อปพ.ศ.2427 – พ.ศ.2428  ดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวง
โยธาธิการ  และขาหลวงตางพระองคเสด็จไปรับราชกาลที่มณฑลอีสาน  ต้ังแต พ.ศ.2436 – พ.ศ.
2453  จึงเสด็จกลับกรุงเทพฯ  และทรงไดรับโปรดเกลาฯ  ใหดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงวัง  ใน
สมัยรัชกาลที่ 6  ทรงไดรับสถาปนาพระเกียรติยศเปน  พระเจาบรมวงศเธอ  กรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงค  และไดถวายบังคมลาออกจากราชการ  เนื่องจากทรงพระชราและมีพระอนามัยไม
สมบูรณ  พระองคทรงสิ้นพระชนมเมื่อวันที่ 3เมษายน พ.ศ.2465  รวมพระชนมายุได 65 พรรษา  
ทรงเปนตนราชสกุล “ชุมพล” 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานาง  หุมดวยผาสีนวล  ตรงกลางเขียนสีเปน
ภาพใบพัดเรือมีใบสามใบ  ดานหนา  วงกลมกลางใบพัดซอนลายตราประจําพระองค “น.ใน
ดวงใจ”  ใบพัดดังกลาวบังทับวงลอเกวียนเห็นซี่วงลอ  9 ซี่  เหนือข้ึนไปมีใบพัดที่มีใบ 2 ใบลอยอยู  
เหนือใบพัด 2 ใบติดขอบพัดรองดานบนเปนแถบริบบ้ินเขียนช่ืองาน “สรรพสิทธิอนุสรณ”  บนสุด
เหนืออักษร  ท  ของคําวา สิทธิ  เปนอักษรโรมันหมายเลข 42  ริบบ้ินชื่องาน 2 ขาง  แนบขอบพัด
รองมวนขมวด  ซายมือหอยภาพสัตวทะเล  หอย  กุง  ปลา  ปู  ขวามือหอยภาพผลไม  มะมวง  
ล้ินจ่ี  กลวย ชมพู 
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   นมพัดทําเปนโลหะเรียบรูปพุมขาวบิณฑเหมือนนมโลหะเขียนเปนเทียนไข  3 
เลมจุดไฟอยู 
  4.15 พัดรองนภาพรประภา 
   สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ.2467  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 60 พรรษา 
   เทคนิค พิมพสีดํา   พัดงานฉลองพระชันษาครบ 60 พรรษา 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเปนที่ระลึกในงานฉลองพระชันษาครบ 60 พรรษาของ
พระเจาบรมวงศเธอพระองคเจานภาพรประภา  กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี  พ.ศ.2467  พระองค
ทรงเปนพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ ๔  กับเจาคุณจอม
มารดาสําลี  ประสูติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  พ.ศ.2407  ส้ินพระชนม  วันที่ 19  กรกฎาคม พ.ศ.
2501  รวมพระชนมายุ 95 พรรษา 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานางหุมดวยพิมพสีดํา  เปนผนังและกรอบ
หนาตางสีดํา  มีชองหนาตาง  3  ชอง  มีเหล็กดัดโปรงตรงกลาง  ลักษณะมองจากภายในออกไป
เปนวิวทิวทัศยภายนอกเห็นทองฟาสวางไสวงดงามยิ่ง  สมความหมายของพระนาม “นภาพร
ประภา”  ที่ขอบหนาตางชองกลางดานลาง  มีหนูตัวเล็กๆ เกาะอยู 5 ตัว  โดยเจาของมีพระ
ประสงควาอยากใหมีรูปหนู  ซึ่งหมายถึงปชวดในปนักษัตร  ซึ่งเปนปประสูติอยูดวย  และการมีหนู
จํานวน 5 ตัว คือการที่ปนักษัตรปคลายปประสูติกาลเวียนมาครบ 5 รอบ 60 ป  แตหนูเปนสัตว
สกปรก  ผิดอนามัย  หากเพราะพระปรีชาสามารถของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
ทรงแกปญหาใหมองยอนแสง  เห็นเพียงรูปนอกหรือรูปรางหนู 5 ตัวดังกลาวและมีขนาดเล็ก
กลมกลืนเปนชองหนาตางเหล็กดัดสีดํา  สวนดานนอกริมกรอบหนาตางดานขางทั้ง 2 ดาน  มีตน
ฝายอยูดานละตนทรงหมายถึงพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจานภาพรประภา  ทรงเปนธิดาของ
เจาคุณจอมมารดาสําลี  สมเด็จฯ เมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นพัดรองนี้อีกคร้ัง ทรงปรารภวา  ทรงคิด
ชาไป  นาจะทําตนไมขางหลังเปน ตนฝายตนหนึ่งและตนบุนนาคอีกตนหนึ่งจะดีกวา  ดวยเจาคุณ
จอมมาดาสําลีทานมีกําเนิดในสกุลบุนนาค  งานออกแบบพัดรองชิ้นนี้ทรงคุณคาถือเปนงานสุด
ยอด  เชิงความคิดเชิงสรางสรรคชิ้นหนึ่ง  ทั้งคุณคาในการส่ือความหมาย  คุณคาทางรูปแบบ  รูป
กับพื้น  ภาพแสงกับเงา  ภาพภายในสูภายนอกและรายละเอียดของภาพที่ชวยเนนความเปนเดน
ในความงาม  ความสวางไสวแหงทองฟา  เปนการแสดงออกซ่ึงอํานาจและพลังความงามของ
ทองฟาอยางแทจริง 
   นมพัดทําเปนเงินมีอักษรพระนาม น.พ.ป.  ในกรอบสามเหล่ียม  ขนาบดวย
ตัวเลข 2407 – 2467  บนส่ีเหล่ียมผืนผาคลายแถบแพร 
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  4.16 พัดรองเรือนมุงดี 
   สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ. 2467  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 60 พรรษา 
   เทคนิค เขียนทองแตมสี  พัดสังเค็ดงานศพ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกในงานศพเจาจอมมารดาเรือนในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานางหุมดวยผาพื้นสีมวงเขียนทองแตมสี
เล็กนอย  เปนรูปเรือนไทยจุตรมุข  ยกพื้นสูง  มีบันไดข้ึนดานหนา  ข้ึนชานและข้ึนเรือน  2 ระดับ  
หลังคาหนาจ่ัวยอดเหม  ดานขางลดช้ัน  กึ่งกลางหนาบันมีเลข 5 ไทย  หลังคามุงกระเบ้ืองลอน  
ขางบันไดทางข้ึนมีซุมกอตนกุหลาบ  ขอบพัดมีภาษาบาลีแปลไดความวา “ฝนยอมร่ัวรดเรือนที่เขา
มุงดีแลวไมไดฉันใด  ราคะยอมร่ัวลดจิตที่เขาอบรมดีแลวไมไดฉันนั้น”  นับวาคําคมจากคาถาที่มี
ความหมายภาพของเรือนไทยที่สวยงามแข็งแรงคุมแดดคุมฝนแกผูอยู  ลวนเปนเอกภาพท่ี
กลมกลืน  แสดงศักยภาพเชิงสรางสรรคยิ่ง 
   นมพัดโลหะรูปดอก 4 กลีบ ขนาบขางดวยลายเสนเขียนเปนรูปกาบกนก 3 
ตัว เชื่อมขอบพัด 2 ดาน 
 5. นมพัดเปนเดน  งานออกแบบพัดรองฝพระหัตถชุดนี้  สมเด็จฯ ทรงเร่ิมสรางอยาง
จริงจัง  เมื่อพระองคมีพระชันษาเกินกวา 62 ป  ทรงรูพระองคเองดีวาเร่ิมทรงพระชราภาพแลว  ใน
ระยะนี้ทรงสรางงานดวยแบบอยางงายๆ ไมซับซอน  จึงหันมาเพิ่มความสําคัญของนมพัดใหเปน
สวนเดนมากกวาสวนใดบนหนาพัดรอง  โดยสวนใดบนพื้นที่พัดรองจะใชการหุมผางามๆ ดีๆ หรือ
ผาโบราณที่ส่ังทอ  โดยเฉพาะที่เปนพิเศษอยูเลมหนึ่ง  คือ  พัดรองสมเด็จพระปตุจฉา (พ.ศ.2471)  
ที่หนาพัดแทนที่จะหุมดวยผา  กลับใชแผน “นาโกรัก”  สีทองเปนพลาสติกพิเศษชนิดหนึ่ง  
เนื่องจากหนาพัดเปนพื้นเรียบหรือลายในเน้ือผา  จึงเนนการออกแบบนมพัดเปนพิเศษ  อาจจะให
ขนาดใหญข้ึนกวานมพัดทั่วไปของนมพัดรองกลุมอ่ืนๆ  โดยเอกภาพทางรูปแบบนมพัดยังส่ือ
ความหมายเฉพาะตัวของเจาของงานอยางเรียบงาย  และตรงชัด  
  5.1 พัดรองเถลิงพลับเพลาสวนดุสิต 
   สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2442  สมเด็จฯทรงมีพระชันษา 36 พรรษา 
   เทคนิค ผากํามะหยี่และโลหะ  พัดรองพระราชพิธี 
   พ.ศ.2442  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯใหยายที่ประทับจากพระบรมมหาราชวังมายังพระราชวังดุสิตซึ่งอยูชานพระนครดานทิศ
เหนือ  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังข้ึนใหม  ระหวางนั้นพระองคทรงโปรด
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เกลาฯ ใหสรางพลับพลาที่ประทับข้ึนกอนเปนการชั่วคราว  เพื่อประทับรวมกับพระมเหสี  เจาจอม  
พระราชโอรส  และพระราชธิดา 
   ลักษณะและรูปแบบ  เปนพัดหนานางหุมดวยผากํามะหยี่ลายดอกไมเต็มผืน
หนาพัดรอง 
   นมพัดโลหะทรงกลีบบัว  ตรงกลางกลีบบัวดุนลายพระราชลัญจกร  พระ
โพธิสัตวสวนดุสิต  เปนภาพพระโพธิสัตวประทับนั่งบนแทนกลีบบัวหอยพระบาทขวา  เหนือพระ
เศียรมีดอกบัวบาน 3 ดอก  ลอมดวยประภามณฑลและมีลายกนกประกอบ 
  5.2 พัดรองอรุณเทพ 
   สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ.2452  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา  56 พรรษา 
   เทคนิค ผาทอทอง และโลหะ  พัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเปนที่ระลึกในงานพระศพพระองคเจาอุรุพงษสมโภช  
พระองคทรงเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5  และเจา
จอมมารดาเล่ือน  ทรงประสูติเมื่อวันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ.2436  เมื่อมีพระชนมพรรษา  15  
พรรษา  พระราชบิดาสรางพระตําหนักราชฤทธิ์รุงโรจนใหเปนที่ประทับ  ส้ินพระชนมเมื่อวันที่  20  
กันยายน  พ.ศ.2452 
   ลักษณะและรูปแบบ  เปนพัดหนานางกรุหุมดวยผาแพรทองเต็มผืนหนาพัดรอง 
   นมพัดโลหะ  เปนรูปอรุณเทพบุตรคร่ึงองค  เปนแบบเดียวกันกับพัดรองอรุณ
เทพบุตรที่ปกไหมสีเต็มหนาพัดรอง  และแบบรูปปนหนาพระตําหนักราชฤทธิ์รุงโรจนที่สมเด็จฯ เจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  เมื่อคราวงานฉลองพระตําหนักราชฤทธิ์รุงโรจนที่ทรงโปรดเกลาฯ สรางข้ึนเปนที่ประทับ
ของพระเจาลูกยาเธอ  พระองคเจาอุรุพงษรัชสมโภชพระราชโอรส  เมื่อพ.ศ.2450  รูปอรุณ
เทพบุตรคร่ึงพระองค  พระหัตถทั้งสองถือแพนหางนกยูง  รอบพระเศียรมีกรอบสินเทา 2 ขาง  รัด
กรของอรุณเทพบุตรมีเสนโบวสะบัดปลายข้ึนขางบนเปนแบบลายชอ  ดานหลังเปนโลหะฉลุรูป
เสมา  สลักลายฉลุโปรงเปนหนังสือบอกชื่องาน 
  5.3 พัดรองตราหมอน้ํา 
   สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2453  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 47  พรรษา 
   เทคนิค ผาพื้นและโลหะ  พัดสังเค็ดงานศพ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเปนที่ระลึกในงานศพ  เจาคุณจอมมารดาเปยม  ใน
รัชกาลที่ 4  พ.ศ.2453  ที่เมรุสวนมิกสกวัน  เจาคุณจอมมารดาเปยมเปนธิดาทาวสุจริตธํารง 
(นาค)  กับหลวงอาสาสําแดง (แตง)  เกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2382  ทานเปนพระมารดาของ
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พระราชินี  3  พระองคในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5  คือ สมเด็จพระ
ศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ  สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจา  และ
สมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน  ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6  ทรงสถาปนาพระอัฐิข้ึนเปน 
“สมเด็จพระปยมาวดี  ศรีพัชรินทรมา”  ทานถึงแกพิราลัยเมื่อวันที่ 13  เมษายน  พ.ศ.2447 
   ลักษณะและรูปแบบ  เปนพัดหนานางหุมดวยผาสีแดงเต็มผืนหนาพัดรอง 
   นมพัดเปนโลหะ  ทําเปนรูปคลายใบเสมา  ปลาย 2 ขางทําเปนรูปหัวนาค  
ตรงกลางฉลุเปนตัวอักษรขอความผสานกับลายกานขดขมวดเล็กใหญ  อักษรขอความภายใน
กรอบเสมาวางเปน 6 แถว  เปนขอความวา “ในการ ศพ เจาคุณจอม มารดา เปยม ร.ศ.129”  
ตัวอักษรเคลากับเสนกานขดขมวดเล็กใหญ  จากเสนต้ังตรงกางขมวดออก 2 ขาง  มีลักษณะเปน
สมดุลย  ทั้งขมวดเล็ก  ขมวดกลาง  ขมวดใหญ  ขมวดซาย  ขมวดขวา  ขมวดข้ึนบน  และขมวด
มวนลงลาง  สัมพันธกับตัวอักษรทั้ง 6 แถวดังกลาว  ดานหลังเปนโลหะหลอเปนรูปหมอน้ํารูป
คณโฑอยูในกรอบลายกนกเปลวเพลิงชอปลายลายคชสีหยอดปลายลายสุดของกนกเปลวเพลิง
เปนลายกระจังปฏิญาณ  โคนลายกึ่งกลางใกลดามไมสันงานกลึงรูปหัวเม็ดเปนรูปหนาสิงห 
  5.4 พัดรองพระมหาวชิราวุธ 
   สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ.2468  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา  62 พรรษา 
   เทคนิค ผาปกด้ินและโลหะกะไหลเงิน พัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 6  พระองคทรงเปนพระราชโอรสองคที่ 29  ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  และเปนที่ 2  ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ  พระราชสมภพใน
วันเสารที่ 1 มกราคม พ.ศ.2423  ทรงพระนามเดิมวา  สมเด็จเจาฟาชายมหาวชิราวุธฯ  อรรคมหา
บุรุษยบรมนราธิราช  จุฬาลงกรณ  นาถราชวโรรส  มหาสมมติขัตติยพิสุทธิ์  บรมมกุฏสุริยสันติวงศ  
อดิศัยพงศวโรภโตสุชาติคุณสังกาศวิมลรัตน  กฤฆชนมสวัสดิ ขัตติราชกุมาร 
   เสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติ  23  ตุลาคม  พ.ศ.2453  รวมสิริดํารงราช
สมบัติ  16 ป  ทรงสวรรคตเม่ือวันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ.2468  รวมพระชนมพรรษา  46  
พรรษา 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานางหุมดวยผาแพรสีน้ําเงิน  หนาพัดปกเสน
รัศมีสีขาว  และประกายสายฟาแลบที่กระจายออกจากนมพัดที่เปนรูปวัชระ  ขอบพัดมีขอความ 
“ฌาปนานุสรณสยามาธิราช  พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว” 
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   นมพัดเปนกะไหลเงินรูปวัชระขนาดใหญสูงเกือบกึ่งกลางพัด  ดามวัชระ
กลายเปนสวนคอ  และปลอกของพัดรองเปนโลหะชุบทอง  ถาพิจารณาดูทั้งสวนนมพัดที่เปนวัชระ
และเสนปกรัศมีและสายฟาสองสวนจะเสริมสัมพันธกัน  เสนจะเสริมแสดงพลังวัชระ  ความมีรัศมี
และสายฟาอันทรงอํานาจ  วัชระเปนความหมายแหงพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6  พัดรองนี้ดามเปนไมสันทองเหลือง  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศทรงออกแบบ  หมอมเจาอิทธิเทพสรรค  กฤดากรเขียนลงเสน 
  5.5 พัดรองพระปตุจฉา 
   สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2471  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 65 พรรษา 
   เทคนิค นาโกรักและโลหะ  พัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกในงานพระเมรุ  สมเด็จพระราชปตุจฉา
เจาสุขุมาลยมารศรี  พระอัครราชเทวี  พ.ศ.2471  พระองคทรงเปนพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4  กับเจาคุณจอมมารดาสําลี  ประสูติ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 
พ.ศ.2404  ทรงเปนพระเชษฐภคินีรวมพระมารดากับพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจานภาพร
ประภา  กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี  ทรงส้ินพระชนม 9 กรกฎาคม  พ.ศ.2470 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานางทําดวยพลาสติกพิเศษเรียกวา “นาโกรัก”  
เปนแผนพลาสติกสีทองขอบเล่ียมโลหะชุมทอง 
   นมพัด  หลอดวยโลหะชุบทองเปนรูปมงกุฎกุมารี  2 ขางมงกุฎสวนที่เปน
กรรเจียกจรปลายเปนเถาเล้ือยกนกเปลว  กานเถาจนถึงปลายลายเล้ือยโคงสะบัดปลายขางละ 4 
จังหวะจากใหญไปหาเล็ก หงาย – คว่ํา  หงาย – คว่ํา ปลายเถาลายเปนกนกเปลวปลายสะบัด  
ภายในกรอบพักตรมงกุฎสตรีมีขอความบอกช่ืองานและพ.ศ. 5บรรทัดวา “ เฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระปตุจฉาเจา  สุขุมาลมารศรี  พระอัครราชเทวี  พ.ศ.2471”  ดามไม  สันทองเหลือง 
  5.6 พัดรองพระนาม 
   สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2472  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา  66  พรรษา 
   เทคนิค ผาเขียนสี และโลหะ  พัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกในงานพระเมรุสมเด็จพระราชปตุลาบรม
พงศาภิมุข  เจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ  กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช  พ.ศ.2472  พระองคทรง
เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี  
ทรงเปนพระราชอนุชารวมพระราชบิดาและพระราชมารดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเคยออกแบบพัดรองภาณุรังสีในคราว
พระองคจัดงานทําบุญฉลองพระชนมายุครบ 60 พรรษา  พ.ศ.2462  เมื่อ 10 ปที่ผานมา  คร้ังหนึ่ง
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แลว  สมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุข  เจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ  กรมพระยาภาณุพันธุวงวร
เดช  เสด็จทิวงคต  เมื่อปมะโรง  วันที่ 13  มิถุนายน  2471  ดวยพระโรคอันตะอักเสบ  และพระโรค
พระปบฝาสะบวมอักเสบ 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานางหุมดวยผาสีเหลืองออน  เขียนลายเมฆ
หยักเปนกอนๆ เล็กใหญ  เหนือลายเมฆมีลายพระนาม “ภาณุพันธ”  รอบขอบพัดเขียนตัวอักษร
ขอมประดิษฐเปนตัวสีมวง  ภายในกรอบแนวเสนรอบขอบพัด  แปลไดความวา “ผูที่ต้ังมั่นแลว  
ดวยดีในธรรมของสัตตบุรุษ  ยอมเปนผูเกื้อกูลแกคนทั่วไปฯ” มีตราอักษร “น.ในดวงใจ” ไวดานซาย
นมพัด  ดานขวานมพัดมีอักษรตัวเลขพ.ศ. “2472”วางสัมพันธเปนรูปวงกลม 
   นมพัดเปนโลหะรูปมหาจักรีขนาดใหญ  ความสูงยอดขนาดก่ึงกลางพัดรอง  
ดามไมสันทองเหลือง 
  5.7 พัดรองกัญจนา 
   สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ.2475  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 69 พรรษา 
   เทคนิค ผาเยียรบับและโลหะ  พังสังเค็ดงานศพ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเปนที่ระลึกในงานพระศพพระเจาบรมวงศเธอ  พระองค
เจากัญจนากร18  พระองคทรงเปนพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั  รัชกาลที ่
4  กับเจาจอมมารดาสังวาล  ประสูติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ.2406  มีพระเชษฐารวมพระมารดา
อีก 3  พระองคคือ  พระองคเจาชายทองกอนทองใหญ  พระองคเจาชายทองแถมถวัลยวงศ  และ
พระองคเจาชายเจริญรุงราศี  พระองคส้ินพระชนมเมื่อวันที่  21  กันยายน พ.ศ.2434 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานางหุมหนาพัดดวยผาเยียรบับสีเหลืองทอง
ดอกไม  ใบไมพรรณพฤกษาละเอียดเต็มหนาพัด  ขอบพัดรองขลิบผาสีน้ําตาล 
   นมพัดเปนโลหะชุบทองขนาดใหญ  สูงจากคอพัดถึงกึ่งกลางพัด  หนาพัดรูป
ซุมปราสาทยอดเดียว  ฐานเปนกลีบบัวบานซอน 2 ชั้น  และกลางฐานดอกบัวบาน  7  กลีบ  ชั้น
บนมีดอกบัวบาน 5 กลีบ ชูอยูกึ่งกลางภายในกรอบซุมปราสาท  ทําใหเห็นเปนดอกบัวซอน 3 ชั้น  
และภายในกรอบซุมปราสาทยังมีตัวอักษรพระนามยอ “ก” ลอยอยูเหนือดอกบัวที่อยูภายในซุมนั้น 
  5.8 พัดรองกรมหมื่นพงษา 
   สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ.2479  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 73 พรรษา 
   เทคนิค ผาแพรและโลหะ  พัดสังเค็ดงานพระเมรุ 

                                                 
 18  ในหนังสือราชสกุลวงศเขียนวา “กาญจนากร” 
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   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเปนที่ระลึกในงานพระเมรุพรเจาบรมวงศเธอ  พระองค
เจาไชยานุชิต   กรมหมื่นพงษดิศรมหิป   พ .ศ .2479 พระองคทรงเปนพระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4  กับเจาจอมมารดาเที่ยง  ประสูติในวันที่ 27  
สิงหาคม พ.ศ.2404  ทรงเปนตนราชสกุล “ชยางกูร” เคยดํารงตําแหนงอธิบดี กรมพิพิธภัณฑ  
ส้ินพระชนมเมื่อ วันที่ 28  มกราคม พ.ศ.2478 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานางหุมหนาพัดดวยผาแพรสีดํา  ขอบพัดขลิบ
ลูกไมสีทอง 
   นมพัดเปนโลหะฉลุโปรงเปนอักษรชื่อพระนาม “พระเจาบรมวงศเธอ  กรม
หมื่นพงษาดิศรมหิป 2404 – 2438”  เปนอักษรแบบอักษรประดิษฐเล็กใหญ เรียง 4 บรรทัด  ให
บางสวนของเสนตัวอักษรเคลื่อนไหว  คดโคง  เชื่อมโยงตอเนื่องกันโดยเนนตัวอักษร “กรม” กับ 
“พงษา” ในบัดทัดที่ 2 ขนาดใหญกวาอักษรตัวใด  อักษรพระนามอยูภายใตพระมงกุฎ  ลอยอยู
เหนือรูปปากและฟนราหู  ดามไม  คอและสันเปนทองเหลือง  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศทรงออกแบบประทานหมอมเจาภักตรพิสุทธิ์ ชยางกูร 
  5.9 พัดรองชินสิริ 
   สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2480  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 74 พรรษา 
   เทคนิค ผากํามะหยี่และโลหะ  พัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเปนที่ระลึกในงานพระเมรุพระศพพระเจาบรมวงศเธอ  
กรมหลวงชินวรสิริวัฒนสมเด็จพระสังฆราชเจา 
   นมพัดทําดวนแผนโลหะ จําหลักพระนามยอ “ธ.ส.”  ภายใตฉัตร 5 ชั้นและ
พระภควันกลางฉัตรเหนือฉัตรช้ันที่1 ฉัตรและภควันหมายถึงทรงผนวชและพระอิสริยยศที่ทรง
ไดรับพระราชทาน 
   5.10 พัดรองทับทิม 
   สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2481  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา  75  พรรษา 
   เทคนิค ผาแพร  โลหะประดับทับทิม พัดสังเค็ดงานศพ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเปนที่ระลึกในงานพระศพเจาจอมมารดาทับทิมใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานางหุมดวยผาแพรสีทับทิม 
   นมพัดทําดวยโลหะสีทองทําเปนรูปตาบ  ภายใตเลข 5 ไทยประดิษฐ อันมี
ความหมายในการเจาจอมมารดาในรัชกาลที่ 5  และตาบเปนเครื่องประดับตัวละครตัวนาง  ตัว
ตาบประดับทับทิม  3  ขนาด  กึ่งกลางตาบประดับทับทิมเม็ดกลมขนาดใหญ   ขนาบขางซายขวา
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เปนทับทิมขนาดยอมขางละ 1เม็ด  และมีทับทิมขนาดเล็ก 16 เม็ดประดับลอมทับทิมใหญเปน
วงกลม  การใชทับทิมประดับตาบนอกจากตรงกับชื่อทานแลว  การใชรูปตาบเปนนมพัดยังส่ือ
ความหมายดานช่ือเสียงในการเลนละครเปนตัวนาง  มีทารําที่มีฝมือออนชอยงดงามมาก 
  5.11 พัดรองเชื้อ  วัฒนวงศ 
   สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2483  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 77 พรรษา 
   เทคนิค ผาพื้นปกไหม  พัดสังเค็ดงานศพ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเปนที่ระลึกในงานศพของหมอมเช้ือ  วัฒนวงศ ณ 
อยุธยา  ชายาในพระเจาบรมวงศเธอ  กรมขุนมรุพงศศิริพัฒน  ทานเปนธิดาพระยาราชพงษานุ
รักษ (ชม  บุนนาค)  และทานผูหญิงสวาสติ  ทานเกิดเมื่อวันที่ 9  มกราคม  พ.ศ. 2482  เปนหมอม
ในกรมขุนมรุพงศศิริพัฒน  เมื่อ พ.ศ. 2439  มีโอรสธิดา  4  องค  ถึงแกอนิจกรรมเมื่อวันที่  2  
มีนาคม  พ.ศ. 2482 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานางหนาพัดหุมดวยผาพื้นสีน้ําตาลเรียบ 
   นมพัดปกเปนเชิงตะกอนแทนเพลิงที่กําลังลุกไหม  ใตกองฟอนหรือแทนเพลิง
ปกเปนนาม “เช้ือ”  ความหมายถึงเช้ือที่ทําใหเพลิงลุกไหม  และใตคําวาเช้ือเปนนามสกุล “วัฒน
วงศ”  กลายเปนสวนฐานบัวคว่ําของแทนเพลิง  เหนือแทนเพลิงเปนเปลวไฟสีแดงสะบัดปลายเปน
เปลวไฟ 5 ยอด  ความหมายของกองฟอน  แทนเพลิงหรือเชิงตะกอนที่กําลังลุกไหม  อาจหมายถึง
เทวดากําลังบูชาเพลิง  ที่มี “เชื้อ”  เปนเช้ือเพลิงอยางดี 
  5.12 พัดรองบุษบัน 
   สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2483  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 77 พรรษา 
   เทคนิค ผาพื้นและโลหะ  พัดสังเค็ดงานพระศพ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเปนที่ระลึกในงานพระศพพระองคเจาบุษบันบัวผัน
พระองคทรงเปนพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 4  กับเจาจอม
มารดาหวง  มีพระอนุชาและพระขนิษฐารวมพระมารดาอยางละ 1 องค คือ พระองคเจาชายไชย
ยันตมงคล 19  และพระองคเจาหญิงเจริญกมลสุขสวัสด์ิ 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานางหุมดวยผาพื้น 
   นมพัดเปนโลหะรูปดอกบัวบาน  4  ดอก  บนใบบัวขนาดใหญ 
 
 

                                                 
 19  ตอมาดํารงพระยศเปนพระเจาบรมวงศเธอ  กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย 
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  5.13 พัดรองวไลย 
   สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2483  สมเด็จฯ ทรงมีพระชันษา 77 ปพรรษา 
   เทคนิค ผาแพรและโลหะ  พัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
   เปนพัดรองที่สรางข้ึนเพื่อเปนที่ระลึกในงานพระเมรุพระราชปตุจฉา  เจาฟาว
ไลยลงกรณ  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรพระองคทรงเปนพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่5  กับสมเด็จพระศรีสวรินทิรา  บรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกา
เจา  ประสูติ ณ วันที่ 16  เมษายน  พ.ศ.  2427 
   ลักษณะและรูปแบบเปนพัดหนานางหุมดวยผาแพรสีเขียวออนตามสีวัน
ประสูติของพระองคคือวันพุธ  ขอบพัดเปนแถบสีเขียวตองออน รอบขอบหนาพัดสวนลางยอนโคง
เปนสวนหนึ่งของนมพัดเปนรูปเนินเขาและกอหญา 5กอ 2 ขางนมพัดดานขางเนินเขามีเลขไทย
บอกป พ.ศ. 2427 และ 2481 อันเปนปประสูติและปส้ินพระชนม ขนาบ 2 ขางนมพัด 
   นมพัดสวนบนเขียนเปนภาพเจดียทรงระฆังสีขาวบนเนินเขาสีเขียวตองออน
เพื่อส่ือความหมายพระเจดียสีขาวบนเขาวัง หรือพระนครคีรี  เพชรบุรี  ในเนินเขาเปนรูปโลหะรูป
วงรี  2 วง  ที่ออกแบบเพื่อใหเปนรูปตัวอักษรพระนามยอ “ว.อ.” ใตรูปตัวอักษร ว.อ.มีโลหะลาย
ดอกประจํายามดามไมคอและสันโลหะ  
   พัดรองวไลยเปนพัด 1 ใน 3 เลมสุดทายรวมกับพัดรองเช้ือวัฒนวงศ  และพัด
รองทับทิม  พัดรองวไลยถือวาใชงานใหญกวาอีก 2 เลมแรกเพราะใชในงานเจานายช้ันสูงและพัด
รองวไลยเปนผลงานออกแบบพัดรองเลมสุดทายของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
เพราะขณะนั้นพระองคทรงชราภาพแลว  แมงานชุดนี้ทั้ง 3 เลม  จะทรงออกแบบอยางงายๆ แต
พระองคยังไมสามารถเขียนเสนและรูปแบบไดดังพระทัยปรารถนาเพราะทอดพระเนตรเสนแทบไม
เห็นตองใชแวนขยาย   หลังงานออกแบบฝพระหัตถพัดรองวไลยนี้แลว  พระองคไมออกแบบ
ประทานใหแกผูใดอีก  เพียงแตประทานแนวความคิดแกผูที่มาทูลปรึกษาเทานั้น 
 
ตารางแสดงจํานวนงานศิลปะบนพัดรองของสมเด็จฯแยกตามพระชันษา / ปพ.ศ. / กลุมงาน 
 

พระชน 
มายุ 

พ.ศ. ตรา- 
อักษรยอ
เดน 

ตรา- 
อักษรยอ- 

ความคิดเดน 

อักษร 
เดน 

แนวคิด 
เดน 

นมพัด 
เดน 

รวมจํานวน 
ออกแบบ 
แตละป 

32 
36 
40 

2438 
2442 
2446 

2 
1 
2 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
1 
- 

2 
2 
2 
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41 
44 
45 
46 
47 
48 
50 
51 
52 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
65 
66 
67 
69 
73 
74 
75 
77 

2447 
2450 
2451 
2452 
2453 
2454 
2456 
2457 
2459 
2461 
2462 
2463 
2464 
2465 
2466 
2467 
2468 
2471 
2472 
2473 
2475 
2479 
2480 
2481 
2483 

1 
1 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
1 
- 
2 
1 
- 
1 
- 
1 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
1 
1 
1 
2 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
1 
2 
4 
- 
- 
1 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
3 

3 
4 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 

รวม  16 8 5 16 13 58 

 
หมายเหตุ 1) ปพระชันษาท่ีสมเด็จฯ ไมมีขอมูลวาออกแบบพัดรองระหวางพระชันษาที่ 32 – 77 

คือพระชันษาที่ 33 -35 , 37-39 , 42-43 , 49 , 53-54 , 63-64 , 68, 70-72  และ 
76 

 2) ในพ.ศ.2452  พระชันษา 46 พรรษา  สมเด็จฯ ทรงสรางงานพัดชื่อ พัดรองขวง
ชางเผือก   เพื่องานข้ึนพระตําหนักพระราชชายาเจาดารารัศมี  เปนพัดเลมเดียวที่
ผูวิจัยยังคนหาขอมูลภาพไมพบ  และไมจัดอยูในขอมูลตาราง 58 เลม 
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 ขอมูลจากตารางทําใหพอมองเห็นภาพการทรงงานออกแบบสรางสรรคงานศิลปะบน
พัดรองของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ตลอด 45 ป ที่ทรงงานดังกลาวชัดเจนข้ึน  
ความเปลี่ยนแปลงใดๆ  ทางรูปแบบและสุนทรียภาพ  การแสดงออกทางศิลปะที่พัฒนากาวหนา
ข้ึน  ลวนมีพื้นฐานมาจากความเปล่ียนแปลงของชวงพระชันษา  ประสบการณการทรงงานและการ
สรางศิลปะทุกรูปแบบทุกชิ้นงาน  แตเฉพาะงานศิลปะบนพัดรองนี้ขอแยกเปนชวงพระชันษา 5 
ชวงกับงานฝพระหัตถ 5 ลักษณะเพื่อความชัดเจนข้ึน 
 1. ชวงพระชันษา 32-44 (พ.ศ. 2438 – 2450) ชวงแรกของการทรงงานบนหนาพัด
รอง  ขอมูลจากตารางช้ีใหเห็นวาชวง 12  ปแรกนี้เปนชวงที่พระองคทรงเนนการออกแบบโดยใช
ตราและ / หรืออักษรยอเปนเดน  ตราและ/หรืออักษรยอจะถูกจัดวางอยางเปน  มีกฎเกณฑและมี
ดุลยภาพ  งานแสดงคุณคาความสูงสงทางฝมือการออกแบบการเขียนลวดลายเสนอยางแทจริง  
พัดรองที่เดนในชวงนี้ลวนเปนพัดรองสําหรับงานพระราชพิธีสําคัญมีถึง ๘ เลมที่มีชื่อเสียงคือพัด
รองเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  นพรัตนราชวราภรณ  (พ.ศ. 2438)   และพัดรองคราคชสีห  
กระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2438) ซึ่งเปนตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณและตรากระทรวง   พัดรองพระ
ราชเทวี (พ.ศ.2446) ซึ่งมีพระราชดํารัสจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 
ใหใชตราที่ออกแบบนี้เปนตราประจําพระองคพระราชเทวีดวย  นอกจากนั้นยังมีพัดทวีธาภิเษก 
(พ.ศ. 2446) พัดรัตนาภรณ (พ.ศ. 2447) และพัดรองดวงคํา (พ.ศ. 2450)  
  ในชวงพระชันษานี้สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวิดติวงศทรงทดลองออกแบบ
แสดงแนวคิดอิสระบนหนาพัดรอง ถึง 4 เลม คือพัดรองโพธิ์บัลลังก (พ.ศ.2477) ที่ทําข้ึนตามพระ
ราชประสงคเพื่องานพระเมรุกรมขุนสุพรรณภาควดีเพื่อถวายพระญวณและไดรับวินิจฉัยวา “งาม
ดี” ในปพ.ศ.2450  จึงทรงสรางงานอิสระข้ึนอีก 3 เลมและเกือบทุกเลมไดรับการยอมรับวางดงาม
ไมแพกันไมวาจะเปนพัดรองอรุณเทพบุตร (พ.ศ.2450) พัดมหิศราชหฤทัย (พ.ศ.2450) และท่ีโดด
เดนและมีชื่อเสียงที่สุดคือพัดรองตราครุฑพาห (พ.ศ.2450) ทรงไดรับพระราชวินิจฉัยในพระราช
หัตเลขาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 วา “ครุฑมีทวงทีกระดิกได” 
นับเปนความสําเร็จในการเปดโลกอิสระเชิงสรางสรรคของสมเด็จฯและทรงไดรับแรงแหงการ
สงเสริมอันทรงพลังดานศิลปะ จากรัชกาลที่ 5 ในคราวอ่ืนๆอีกหลายคร้ัง 
  และในชวงพระชันษานี้สมเด็จฯยังใชแนวคิดอิสระทางการสรางสรรค นําธรรมคาถา
ภาษาบาลีและ อักษรมอญ ที่มีความลึกซึ้งทางคติธรรมและความหมายมาประดิษฐจัดวางดวยช้ัน
เชิงทางศิลปะจนกลายจุดเดนบนหนาพัดรอง  ไดแก พัดรองคาถาหัวใจพระพุทธศาสนา (พ.ศ. 
2447) ถวายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในงานฉลองอายุครบ 60 ปของเจาจอมมารดาชุน  
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นับเปนพัดรองที่เรียบงายงดงามลงตัวสุนทรียภาพที่ปรากฏเกิดจากรูปแบบตัวอักษร จังหวะลีลา
ของเสนตัวอักษรความหนาบางเล็กใหญ กี่หาง และถือไดวาเปดโลกศิลปะและการออกแบบ
ตัวอักษรยุคแรกๆในสังคมไทย  และเปนส่ิงแสดงอัจฉริยภาพทางทางศิลปะและการออกแบบที่
ยิ่งใหญของสมเด็จฯเดนชัดที่สุดในการทรงงานศิลปะที่สามารถใลเพียงตัวอักษรเรียบงายแต 
เดนชัด งดงาม ลงตัวยิ่ง  
 2. ชวงพระชันษา 45-50 (พ.ศ. 2451 - 2456)   เปนชวงที่สมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
นริศรานุวิดติวงศทรงนําเอาความสัมฤทธ์ิผลจากผลงานพัดรองอรุณาเทพบุตรพัดรองมหิศราช
หฤทัยและพัดรองครุฑพาหในปพ.ศ. 2450 ที่ใชแนวคิดสรางสรรคสงนพระองคในการออกแบบ
และทรงไดรับการยอมรับวามีชีวิตงดงามดีมาใหพัฒนาองคประกอบของตราและหรืออักษรยอมา
ข้ึน  โดยทรงดัดแปลงรูปทรงหรือเพิ่มรูปทรงใหมที่ตอบสนองความคิดสรางสรรคเพื่อสรางความ
นาสนใจในภาพ  มีความคิดสรางสรรคมีความหมาย และสุนทรียภาพทางความงามมากข้ึน  พัด
ชุดนี้ทั้ง 5ชิ้นงานทุกเลมดูสงางามมีพลังการแสดงออกทางรูปทรงคุณคากวาเดิมแมในหนาพัดรอง
ยังมีสวนของตราหรืออักษรยอพระนามซอนอยูเชน   พัดรองพระมงคลมายุแบบท่ี 2  (พ.ศ. 2452) 
ที่ใชภาพกระบ่ีรัชและครุฑพาหในทาเหาะขนาบตราพระปรมาภิไธยยอ อ.ปร. และจปร พัดรองงาน
พระบรมศพ(พ.ศ. 2453)  ที่ออกแบบพระเก้ียวกับพระปรมภิไธยยอ จ.ป.ร. เปนรูปทรงพระบรมโกศ
และพัดรองเอราวัณ  (พ.ศ. 2454) ที่ออกแบบตราพระราชสัญจกรวัชิระไวในกูบเหนือเศียรชางไวย
ราพต  ลวนมีความสงางามโดดเดนดวยรูปทรงประธานท่ีสัมพันธกับตราและอักษรยอพระนามและ
มีความละเอียดประณีต  สวนพัดรองอีก 2 เลมคือพัดรองสมเด็จพระพันป (พ.ศ. 2457) ผลการ
ออกแบบมีความสวยงามสูงคาดุจนางพญาแตพัดรองกุนนักษัตร(พ.ศ.2457) ที่ใชในงานเดียวกัน
แตใชพระราชทานเฉพาะพระสงฆที่เปนสหชาติกับพระองคที่ใชภาพลายกนกเปลวพันตนไมรูปหมู 
2 ตัวยืนบนสนามหญาหันหนาเขาหากันขนาบลอม  อักษรพระนามาภิไธยยอ ส.ผ. ไขวภายใต
มงกุฎกษัตรีกับดูสวยงามสงานารักดุจมีชีวิต 
  ในชวงพระชันษานี้สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเร่ิมทรงงาน
ออกแบบพัดรองแบบเรียบงาย 2เลมโดยเนนความเปนเดนที่นมพัดโดยสวนพื้นหนาพัดรองจะให
การหุมผา งามๆดีๆเรียบๆเพื่อใหสวนของนมพัดที่ออกแบบเปนพิเศษเดนข้ึนมา    เชนพัดรองอรุณ
เทพบุตร (พ.ศ. 2452) หนาพัดใชผาพื้นแพรทอทอง นมพัดเปนโลหะรูปอรุณเทพครึ่งองคถือแพน
หางนกยูง  และพัดรองตราหมอน้ํา (พ.ศ.2453)  หนาพัดใชพื้นผาสีแดง  นมพัดเปนอักษรขอความ
งานในกรอบเสมา   ดานหลังนมพัดเปนโลหะหลอเปนรูปหมอน้ําอยูในกรอบลายกนกเปลวเพลิง
ปลายชอลายคชสีห  พัดรองทั้ง 2 เลมสามารถแสดงความสวยงามแบบเรียบงายและส่ือ
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ความหมายงามไดตรงชัด  นอกจากนี้ในชวงพระชันษานี้ยังทรงออกแบบพัดรองโดยใชตราและ/
หรืออักษรยอ  กับใชอักษรเปนเดนบนหนาพัดรองอีกอยางละ 1 เลม คือ พัดรอง ชนมายุมงคลแบบ
ที่1 (พ.ศ. 2452)   ที่ทรงออกแบบงานเดียวกับพัดรองชนมายุมงคลแบบท่ี 2  แตพัดเลมนี้ใชตรา
พระปรมาภิไธยยอ อ.ป.ร. และจ.ป.ร. เดนสงาเปนระเบียบและมีดุลยภาพ  และพัดรองเจาจอม
มารดากล่ิน(พ.ศ. 2451)    ที่เนนความงามที่ตัวอักษรอักขระมอญเปนคาถา  เยธัมมา ๕ บรรทัด  
งดงามดวยการออกแบบประดิษฐและความหมาย  รวมถึงภาพประกอบท่ีเปนรูปตะคันเผาเคร่ือง
หอม ควันหอม ลวนใหความหมายของความหอมหวนของกล่ินไดอยางกินใจนัก 
 3. ชวงพระชันษา 51-57  (พ.ศ. 2457 - 2463) จากพระราชวินิจฉัยของพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ที่ทรงช่ืนชมผลงานพัดรองตราครุฑพาหวาเปนผลงาน
ดุจมีชีวิต  กระดิกไดนํามาสูการสรางสรรคศิลปะบนพัดรองในชวงนี้ของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศอยางยิ่ง  ผลงานฝพระหัตถทั้งหมดบนหนาพัดรองที่สรางสรรคทั้ง 10 เลมในชวงนี้
เปนการแสดงออกถึงสุนทรียภาพทั้งส้ินแมจากขอมูลในตาราง 1 ใน 9 เลมปรากฏอยูในชองของ
การใชตราและ/หรืออักษรยอผสมแนวความคิดสรางสรรคเปนเดน คือพัดรองวิมานไพชยนต (พ.ศ. 
2463)  แมมีตัวอักษร “ศรี” ภายใตพระมหามงกุฎแตถูกอัญเชิญอยูในบุษบกวิมานไพชยนตซึ่งเปน
ราชรถขององคอมรินทร  ที่เทียมมา 4 ตัววิ่งอยูบนกอนเมฆอัญเชิญพระนามยอเสด็จข้ึนสวรรค  
ภาพแสดงพลังความเคล่ือนไหวของราชรถที่เกิดจากเสนและรูปทรงภาพประสานความคิดเชิง
สรางสรรคนําเคร่ืองหมายตราและอักษรพระนามยอดังกลาวโดดเดนไปพรอมกัน 
  สวนพัดที่เหลืออีก 9 เลม ที่ทรงออกแบบสรางข้ึนในชวงพระชันษาดังกลาวนี้ลวน
สรางข้ึนในกลุมที่ใชแนวความคิดสรางสรรคเปนเดนทั้งส้ิน  พระองคทรงใชพระศักยภาพสวน
พระองคกําหนดจุดหมาย  แนวความคิดเพื่อสรางเอกภาพทางรูปธรรมบนความอิสระ  ทั้งการนํา
รูปทรง  เสน  สี  มาจัดองคประกอบของภาพไดอยางมีความสมบูรณลงตัวเกือบทุกช้ินงาน  จะเห็น
ไดวาทรงเลือกใชรูปทรงที่ผูอ่ืนเห็นไดตรงชัดและเขาใจงาย  มีความลึกซึ้งในความหมาย  มีความ
งดงาม  มีชีวิตของภาพในทุกสวน  ทั้งโครงสรางโดยตรงจึงถึงสวนละเอียด  ทรงเก็บรายละเอยีดทกุ
จุดโดยไมละทิ้ง  ผลงานทุกช้ินเมื่อไดชมคร้ังแรกจะสะเทือนอารมณกินใจ  แตถาพิจารณาผลงานฝ
พระหัตถทุกช้ินนานๆจะยิ่งเห็นความหมายและรายละเอียดที่ซอนอยูตามจุดตางๆอยางนาทึ่ง  จึง
เปนที่พอใจทั้งเจานาย  เจาของงาน  และบุคคลทั่วไปที่ไดเห็นและช่ืนชม  แมกาลเวลาผานลวงมา
จนถึงปจจุบัน  คุณคาของงานฝพระหัตถเหลานั้นยังคงอยูมิเส่ือมคลาย  พัดรองทั้ง 9 เลม  
ลักษณะการแสดงออกถึงความเปนเดนทางศิลปะแตละเลมแตกตางกันคือ 
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  พัดรองพรรณราย (พ.ศ. 2457)  พัดรองภาณุรังษี (พ.ศ. 2462)  และพัดรองหวง 
(พ.ศ. 2463) โดดเดนดวยการใชที่วางและความหมายที่ลึกซ้ึงที่แตกตางกันกลาวคือ พัดรองพรรณ
รายมีลักษณะหนาพัดเหมือนดารารายเล็กใหญกระจายเต็มทองฟา  พัดรองภาณุรังษีแสดงแสง
พระอาทิตยอุทัยแผกระจายลอดกอนเมฆไปทุกทิศทางเต็มทองฟา และพัดรองหวงที่เห็นการสอด
ประสานกันของหวง 3 หวง  เสนเชือกรอยลูกปดบนพื้นที่วางดานหลัง  พลังจังหวะ  การสอดสาน
ของหวงและเชือกเดนชัดบนพื้นที่วางส่ือความหมายนามของเจาของงานไดชัดเจนยิ่ง 
  พัดรองมะโรงนักษัตร (พ.ศ. 2459)  พัดรองหงสคําเปลว (พ.ศ. 2461)  พัดรองวาต
เทวา โดดเดนดวยการเนนจังหวะลีลาความเคล่ือนไหวของรูปทรงและพลังของเสนที่มีชีวิต  พัดรอง
มะโรงนักษัตร  มีจังหวะลีลาของสวนตางๆของมังกรถือวัชระทั้งหัว คอ อก สะโพกและหาง  พลิก
มวนสงางามเขมแข็งมีชีวิต  พัดรองหงสคําเปลวแมใชจังหวะลีลาของสวนตางๆในรางกายของ
พญาหงส  หนาเชิด  คอยาว  อกผาย  หลังและหางที่มวนตวัดมีจังหวะรับสงกันงามสงา  ดุจ
นางพญา  สะอาด  สวย  บริสุทธิ์ และสุภาพสมตามช่ือ  สวนพัดรองวาตเทวา  แสดงจังหวะลีลา
ดวยเสนเปนรูปพระพายยืนทาพักขาถือโตมร ผูกริบบ้ินไหวพล้ิวดวยแรงลม 
  พัดรองกนกวรรณ (พ.ศ. 2462)  โดดเดนดวยรูปทรงเทวบุตรในวิมานและลายเสน
ชอกนกเปลว  พัดรองเคร่ืองโตะลายปรีดา (พ.ศ. 2463)  โดดเดนดวยน้ําหนักสีดํา  รูปลายเคร่ือง
โตะแบบจีน มีที่เผากํายาน โตกจีนวางสมมือ  แจกันลายครามใสดอกบัว  บนพื้นฉากหลังที่วางสี
ชมพู  น้ําหนักและพื้นที่วางจึงเปนความงามที่โดดเดนบนหนาพัด  และพัดรองชุดปูชนียสถาน 
(พ.ศ. 2463) ทั้ง 4 เลม โดดเดนดวยเทคนิคการใหคาแสงเงาบนรูปสถาปตยกรรม 
 4. ชวงพระชันษา 58 – 66 (พ.ศ. 2464 – 2472)  เปนชวงที่พระองคทานหันกลับมา
ออกแบบสรางสรรคงานบนหนาพัดรองเกือบทุกลักษณะเนื่องจากมีงานพระราชพิธีสําคัญ ปลาย
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6  และตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 พัด 6 เลม ใน 17 เลมจึงหันกลับมาใชตราและ/หรืออักษรยอเปน
ประธานในหนาพัดอีกคร้ังหนึ่ง  แตงานชุดนี้เลือกนําตราและ/หรืออักษรยอมาใชอยางเรียบงายโดด
เดน ชัดเจน ไมละเอียดปราณีตอลังการเทากับผลงานฝพระหัตถทั้ง 8 เลม ที่ทรงสรางข้ึนในชวง
พระชันษา 32 – 46 (พ.ศ. 2438 – พ.ศ. 2452) ซึ่งเปนชวงแรกๆที่ทรงสรางศิลปะบนหนาพัดรอง  
พัดรองในชวงพระชันษาที่ 4 นี้คือพัดรองสมเด็จพระมหาสมณ (พ.ศ. 2464) ที่ใชรูปเพชรวัชิระ
ภายใตฉัตร 5 ชั้น ลอมดวยอักษรชื่องานบนพื้นผาแพรขาว เรียบงายสมเปนพัดสังเค็ดงานพระเมรุ 
พระมหาสมณเจา  พัดรองสมเด็จพระมาตุจฉาเจา (พ.ศ. 2465) เปนพัดรองที่นําเอาอักษรพระนาม
ยอ ส.ว.ภายใตมงกุฎ  ออกแบบเรียบงายสวยงามและเดนเปนพิเศษ ทรงออกแบบเมื่อ พ.ศ. 2465 
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แตนํามาใชงานจริง พ.ศ. 2499  กลาวคือทรงออกแบบเพื่องานพระราชทานฉลองพระชนมายุ 60 
พรรษา แตไมไดใชและถูกนํามาสรางบนพัดรองเพื่อใชงานจริงเมื่อคร้ังสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรม
ราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจา เมื่อ พ.ศ. 2490 พัดรองรัตนกรัณฑ (พ.ศ. 2466)  ใชอักษรพระ
นามยอ ส.ส.ภ. ไขวภายใตมงกุฎกษัตรีบนพื้นลายประจํายามดอกลอย  พัดรองชนมายุมงคล 
(พ.ศ. 2468) ที่จัดวางพระปรมาภิไธยยอ อ.ป.ร. ใตมหามงกุฎอุณาโลมภายใตกรอบซุมเรือนแกว  
พัดรองบรมราชาภิเษก (พ.ศ. 2468) มีตราพระราชสัญจกรพระแสงศรภายใตมหาพิชัยมงกุฎจักรี 
และพัดรัตนาภรณ รัชกาลที่ 7  ที่มีพระปรมาภิไธยยอ ป.ป.ร. ไขวในกรอบรูปไขกลางหนาพัดรอง  
พัดรองทั้ง 9 เลม  แมยังใชตราและ/หรืออักษรยอเปนเดน ดูเรียบงายเดนชัด 
  มีการออกแบบโดยใชตรา อักษรยอและ/หรือใชแนวความคิดสรางสรรคเปนเดนมี
พัดรองอยู 2 เลมกลาวคือ พัดรองศรีรัตนโกสินทร (พ.ศ.2466) ปกด้ินเปนรูปบุษบกทรงพระแกว
มรกตที่เปนศรีแหงกรุงรัตนโกสินทร ถูกอักษรพระนามยอ ส.ท.(สุธาทิพย) บังทับองคบุษบกและ
ฐานเห็นแตฉัตรและยอดบุษบกสวนพัดรองอีกเลมหนึ่งคือพัดรองสงขลา (พ.ศ.2472) เขียบเปนรูป
ประตูและกําแพงเมืองริมทะเลที่มีอักษรพระนามยอ “ม” ภายในหนาบันซุมประตูและมีคําวา
สงขลาอยูตรงทับหลังเหนือกรอบประตูทุกอยางลวนใหความหมายสงขลานครินทรแสดง
ความหมายเรียบงาย บริสุทธิ์และตรงชัด 
  สวนผลงานฝพระหัตถบนหนาพัดรองกลุมที่ใชอักษรเปนเดนมีการสรางในชวงนี้อยู 
3 เลม  เลมหนึ่งใชคาถาหัวใจพระศาสนาเปนเดนคือพัดรองดํารงธรรม (พ.ศ. 2465)  คาถาเปน
แบบอักษรบาลีประดิษฐอยู 4 บรรทัด  ลอมดวยกรอบตราขายส่ีเหล่ียมตรงกลางบนสุดเปนรูปพระ
ภควัน ดานลางเปนตราประจําพระองคสมเด็จกรมพระยาดํารง พัดรองสุข (พ.ศ. 2467) ใชอักษร
ภาษาไทยสีเขมเปนโครง 4 สุภาพ 4 บรรทัด  ดานบนดานลางเปนอักษรภาษาบาลีสีออน  มี
ลายเสนกรอบกั้นแบง เปนรูปแบบ จังหวะ น้ําหนัก  เสนที่เปนเอกภาพลงตัวบนหนาพัดและเลมที่มี
การใชตัวอักษรเปนเดนเลมสุดทายในชวงดังกลาวนี้คือ  พัดรองสุพรรณบัฎ (พ.ศ. 2472) ที่ใช
อักษรพระนามยอ “ส” ใตมงกุฎนารี เหนือตัวอักษรภาษาตางถูกจัดวางอยางเรียบงายเดนชัด 
  ในชวงนี้ทรงสรางพัดในกลุมที่ใชแนวความคิดสรางสรรคออกแบบเปนเดนอยู 3 
เลม  คือพัดรองชุมพลสมโภชใหจุดเดนของหนาพัดอยูที่การจัดองคประกอบจากเสนที่แสดงรูปทรง
ตางๆ ทั้งใบพัด  ลอเกวียน  ผลไมและสัตวทะเลใหอยูรวมกันและสงเสริมกันเปนอันดี  พัดที่มี
คุณคาทางศิลปะเดนชัดและสวยงามทั้งทางทัศนศิลป  และทรงคุณคาในการแสดงสัญญาลักษณ
ความหมายที่สุดเลมหนึ่ง คือ พัดรองนภาพรประภา (พ.ศ.2467)  เปนการใชเทคนิคพิมพสีดําเปน
ผนังกรอบหนาตาง  และซ่ีลูกกรงเหล็กดัดโปรงที่มีหนูเกาะอยู 5 ตัว  มองเห็นทองฟาสวางไสวและ
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ยอดไมของตนฝายที่เปนภาพวิวภายนอก  งานส่ือความหมายแสดงอํานาจและพลังของความงาม
ของทองฟา  นภาพรประภายิ่งอันเปนคุณคาความหมายความลึกซึ้งทางทัศนศิลป  และพัดรอง
เรือนดี (พ.ศ.2467)  เปนพัดที่ใชความเปนเดนของรูปทรงบานเรือนไทยที่แข็งแรงอันส่ือความหมาย  
ความดีงามของเจาของงานไดอยางลึกซึ้ง 
  ในปลายชวงพระชันษานี้เปนชวงที่พระองคเร่ิมเขาสูพระชราภาพ  ทรงเร่ิมทดลอง
การออกแบบอยางโดดเดนเรียบงาย  แมจะเปนงานพัดสังเค็ดพระเมรุของเจานายช้ันสูงแตก็เนน
การออกแบบที่นมพัดรองในชวงนี้  เปนชวงเร่ิมแรกของการออกแบบเนนที่นมพัด  3 เลมแรกๆ เชน  
พัดรองพระมหาวชิราวุธ (พ.ศ.2468)  เพื่องานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว  รัชกาลที่ 6  ออกแบบเนนนมพัดเปนกะไหลเงินรูปวัชิระขนาดใหญ  บนหนาพัดเปน
เพียงการปกด้ินเปนรัศมีและสายฟาเสริมความสงาศักด์ิสิทธิ์ของวัชิระเงินนั้น  พัดรองสมเด็จพระ
ปตุจฉา  ออกแบบเนนนมพัดเปนรูปมงกุฎกุมารี  ลอมขอความบอกงานและพ.ศ.  โดยมงกุฎกุมารี
มีขนาดใหญ 2 ขางเปนเถาเล้ือยกนกเปลว  บนหนาพัดที่ทําดวยพลาสติกพิเศษที่เรียกวา “นาโก
รัก” สีทอง และพัดรองพระนาม  หนาพัดเรียบงายเขียนปุยเมฆสีน้ําตาลออนบนพื้นเหลือง  มี
ลายเสนพระนาม  หนาพัดเรียบงาน  เขียนปุยเมฆสีน้ําตาลออนบนพื้นเหลือง  มีลายเสนพระนาม  
จุดเดนไปเนนที่นมพัดโลหะรูปมหาจักรี  โดยใชดามของตรีเปนดามพัดรอง 
 5. ชวงพระชันษาที่ 67 – 77  (พ.ศ.2473 – 2483)  เปนชวงที่พระองคทรงเร่ิมเขาสู
พระชราภาพแลว  หลังจากทรงงานดานศิลปะมานาน  โดยเฉพาะการออกแบบสถาปตยกรรม  
ประณีตศิลปกรรม  ตราสําคัญและทรงออกแบบงานศิลปะบนพัดรอง  การที่พระองคทรงงานดวย
ตนเอง  มีความละเอียดพิถีพิถันในการออกแบบสรางสรรคทุกช้ินงานจึงมีผลตอสายพระเนตรเปน
อยางยิ่ง  ดวยในชวงเวลาดังกลาวนี้  พระองคไมสามารถเขียนเสนไดอยางพระทัยปรารถนา  เวลา
ทรงงานมักทอดพระเนตรไมเห็นเสนอันเปนหัวใจของการออกแบบสรางสรรค  พระองคจึงตองทรง
เขียนลัดใหเปนแบบงายๆ พัดรองในชวงพระชันษานี้ทุกเลมลวนลดความสําคัญของพื้นที่บนหนา
พัดลงโดยใชผาพื้นหรือผาลายแทนการออกแบบทางศิลปะ  แตการออกแบบไปที่การออกแบบสวน
ของนมพัด  และสวนที่เกี่ยวพันกับนมพัด  ผลงานฝพระหัตถที่เนนความเปนเดนที่นมพัดของ
พระองค  7  ใน 13 เลม  อยูในพระชนมชีพนี้ทั้งส้ิน  พัดรองในชวงพระชันษาที่ 5 นี้ คือ  พัดรอง
กัญจนา (พ.ศ.2475)  นมพัดรูปตัวอักษรรูปพระนามยอ “ก”  ภายในซุมปราสาทฐานเปนดอกบัว
บาน 2 ชั้น บนพื้นหนาพัดผาเยียรบับสีเหลือง  พัดรองกรมหมื่นพงษา (พ.ศ.2479)  นมพัดเปน
โลหะฉลุโปรงชื่อพระนาม  อักษรประดิษฐ  4 บรรทัดใตมหามงกุฎที่มียอดสูงไปถึงกึ่งกลางัดบนพื้น
ผาแพรสีดํา  พัดรองชินสิริ (พ.ศ.2480)  นมพัดเปนโลหะพระนามยอ “ช.ส.”  ภายใตฉัตร 5 ชั้นและ
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ภควันกลางฉัตรบนพื้นหนาพัดกํามะหยี่สีแดง  พัดรองทับทิม (พ.ศ.2481)  นมพัดเปนโลหะรูปตาบ
ขนาดใหญประดับทับทิม  เม็ดเล็กใหญ  นอกจากไดความหมายถึงชื่อทานแลวยังแสดงความมี
ชื่อเสียงดานการเลนละครเปนตัวนางของทานดวย  พัดรองที่ทรงออกแบบสรางสรรค  3  เลม
สุดทายในพระชนมชีพของพระองคทานเนนการออกแบบโดยเนนความเปนเดนที่นมพัดทั้งส้ิน  คือ  
พัดรองเช้ือ  วัฒนวงศ  (พ.ศ.2483)  นมพัดปกไหมเปนนามใตกองฟอนหรือแทนเพลิง  บนหนาพัด
พื้นเรียบสีน้ําตาลออน  พัดรองบุษบัน (พ.ศ.2483)  นมพัดเปนโลหะรูปดอกบัวบาน 4 ดอก  และ
พัดรองวไลย (พ.ศ.2483)  นมพัดเขียนเปนรูปพระเจดียสีขาวบนเนินเขาสีเขียวตองออน  ที่มีโลหะ 
2 วง  ออกแบบเพื่อใหเปนอักษรพระนามยอ “ว.อ.”  เปนพัด 3 เลมสุดทายในพระชนมชีพ แมทรง
งานอยางงายๆ แตก็ยังไมสามารถจะเขียนไดอยางพระทัยปรารถนา  เพราะทอดพระเนตรไมเห็น
ตองแวนขยาย  หลังจาก  3  เลมนี้แลว  พระองคไมทรงออกแบบประทานแกผูใดอีกเพียงแต
ประทานแนวความคิดแกผูมาทูลปรึกษาเทานั้น 
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บทที่ 8 
 

ประณีตศลิปกรรม:ผลงานฝพระหัตถของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 

 สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  เปนผูไดรับยกยองในงานชาง  ดานงาน
ออกแบบประณีตศิลปวาทรงมีฝพระหัตถเปนเลิศ  ไมยิ่งหยอนไปกวางานออกแบบสถาปตยกรรม
งานชางแขนงอ่ืนๆ  ยังมีงานออกแบบประณีตศิลปที่ไมจัดอยูในประเภทตางๆ  ที่กลาวมาแลว
เบ้ืองตน  และงานประณีตศิลปประเภทนี้กระจัดกระจายอยูเปนจํานวนไมนอย  บางช้ินเปนงานช้ิน
สําคัญและมีชื่อเสียง  เกือบทุกช้ินไดรับการยกยองชมเชย  โดยเฉพาะภาพรางสุนทรียที่เขียนข้ึน
เพื่อใชเปนแบบศิลาจารึกโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  ซึ่งเมื่อทูลเกลาฯ  ถวายพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงมีพระราชหัตถเลขายกยองสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศวา  “ฉันไมไดนึกจะยอเลย  แตอดไมได  วาเธอเปนผูนั่งในหัวใจฉันเสียแลว  ในเร่ืองคิดทํา
ดีไซนเชนนี้  ไดสงแบบคืนออกมา”1  จึงขอยกตัวอยางงานออกแบบประณีตศิลปฝพระหัตถอ่ืนๆ  
ทั้งที่มีผูนําไปทํางานประณีตศิลป  เชน  พระยาประเสริฐศุภกิจ  (เพิ่ม    ไกรฤกษ)  นําลายทิศปา
ลกที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงประทานงานออกแบบทิศปาลกใหไปทําลาย
ขันน้ํามนต  หรือภาพนั้นเปนเพียงภาพรางลายเสนคราวๆ  ผลงานฝพระหัตถเหลานั้นคือ   
 1. งานออกแบบแผนศิลาจารึกโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  รูปสุนทรีย 
 2. งานออกแบบทิศปาลกวางลายขันน้ํามนต 
 3. งานออกแบบภาพรางจิตรกรรมพุทธประวัติ  และพุทธสาวกประดับบนกระจกชอง
พระแกล  และซุมคูหาทิศวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
 4. งานออกแบบอรุณเทพบุตรคร่ึงพระองค 
 5. งานออกแบบภาพลายเสนพระประโคนธรรพ 
 6. งานออกแบบลายเสนเรือกระบ่ีเตร็จไตรภพ 
 7. งานออกแบบของขวัญถวายพระเจาแผนดินญ่ีปุน 
 8. งานออกแบบฉากละคร 
                                                 
 1 โต   จิตรพงศ,ม.ร.ว.,พระประวัติและงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
,พิมพสนองพระเดชพระคุณในงานพระราชทานเพลิงศพ  ณ  เมรุทองสนามหลวง  พ.ศ.2493  กรุงเทพฯ  หนา  
53 
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1. งานออกแบบแผนศิลาจารึกโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 
 
 ร.ศ. 123  หรือ พ.ศ. 2447  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศไดทรง
ออกแบบลายเสนเพื่อใชเปนแบบศิลาจารึกบนแผนศิลาของโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  ข้ึน
ทูลเกลาฯ  ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  โดยเนนสุนทรียเปนภาพที่ใหความ
หมายถึงนางที่มีศิริโฉมงดงามโดยทรงออกแบบมากมาย  และทรงคัดเลือกที่เห็นวาดีที่สุดมาเปน  
4  แบบ  กลาวคือ  เปนภาพสุนทรียในซุมเรือนแกวกับตัวหนังสือประวัติการสรางโรงเรียนวัด
เบญจมบพิตร  เพื่อทรงทูลเกลาฯ  ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  โดยสมเด็จฯ  
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  พยายามปรับขนาด  รูป  ลาย  และตัวหนังสือตางๆ  หา
ความสัมพันธในลักษณะ  รูปแบบ  ขนาด  ระหวางภาพลวดลายกับขนาด  ลักษณะรูปแบบกับ
ตัวหนังสือ  มีสําเนาเอกสารทูลเกลาฯ  ถวายเมื่อวันที่  16  เมษายน  ร.ศ.123  หรือพ.ศ.2447  ซึง่มี
ขอความรายละเอียดทําใหเห็นขอมูลในความคิดเชิงความคิดสรางสรรคออกแบบของสมเด็จฯ  เจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศความวา 
 “ขอเดชะฯ 
 ขาพระพุทธเจาไดคิดแบบอยางแผนศิลาจาฤกสําหรับโรงเรียนเบญจมบพิตร  ข้ึนโดย
พระราชประสงค  มีทาทางแปลกปลาศตางกันไปไดเปนหลายอยาง  แตขาพพุทธเจาไดเทียบทานรุ
ที่ไมดีทิ้งเสียแลว  ที่ยังมีที่รุไมออกอยู  4  อยาง  จําเปนตองทูลเกลาฯ  ถวายแบบรางเขามาขอ
พระราชทานพระราชวินิจฉัยในบัดนี้ 
 แบบที่ 1 คิดเอารูปสุนทรีเปนหลักเอาตัวหนังสือเปนเคร่ืองประกอบ  ดูงามผาด
โผนเปนชางเปนเชียวมาก  แตขนาดตัวหนังสือจะใหญไมไดเพราะเปนเคร่ืองประกอบ  ถาจะให
ขนาดหนังสือใหญขนาดนิ้วหนึ่ง  รูปสุนทรีจะโตเทาคน  แลถาวัดหมดทั้งอันจะเปนสูง  5  ศอก  
กวาง  2  ศอก  7  นิ้ว  จะหนักมืออยูสักหนอยหนึ่ง  กับทั้งมีทรงเปนสวนสูงมาก  นาจะไมพอดีกับ
เนื้อผนัง  ซึ่งมีอยูเปนรูปคลาย  4  เหล่ียม 
 แบบที่ 2 คิดเอาหนังสือเปนหลัก  เอารูปสุนทรีเปนเคร่ืองประกอบ  เพราะฉนั้นจะ
ไดหนังสือตัวใหญถึง  2  นิ้ว  แตรูปสุนทรีไดสูงเพียงคืบเดียว  ลวดลายฝงอยูในผนังทั้งหมดพน
อันตรายที่จะกระทบกระทั่งหักงาย  แลรูปทั้งอันคลาย  4  เหล่ียม  สูง  3  ศอก คืบ  2  นิ้ว  กวาง  3  
ศอก  4  นิ้ว  คงเขากับรูปผนังเหมาะดี  แตรูปสุนทรีเล็กไปมาก 
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 แบบที่ 3 คิดแกจากแบบที่  1  คือหนังสือใหโตนิ้วหนึ่ง  แตรูปสุนทรีใหยอมลง
คงเปนแตสูงเพียงกํามาหนึ่ง  ดูก็ใครจะเหมาะอยู  รูปทั้งหมดก็ไมสูยาวดวย  มีขนาดสูง  4  ศอก  9  
นิ้ว  กวาง  2  ศอก  คืบแตดิไซนขอนขางจะจืดๆ  ไปสักหนอยฤากระไร 
 แบบที่ 4 แกจากแบบที่  2  ลดตัวหนังสือลงใหคงเปนขนาดนิ้วหนึ่ง  ขยายรูปสุนทรี
ใหญข้ึน  เปนสูงคืบ  6  นิ้ว  ทรงทั้งหมดจึงเปนขอนขางสูง  มีขนาดกวาง  2  ศอก  3  นิ้ว  สูง  3  
ศอก  4  นิ้ว  เพราะเหตุที่ทรงสูงข้ึนฉนั้น  ลายก็ตองเปล่ียนเปนลายชนิดเบาๆ  ออกจะเปนไมๆ  ไป
ไมสูสมจะทําดวยศิลา 
 ทั้ง 4 แบบน้ีแบบใดจะชอบพระราชประสงค  ขาพระพุทธเจาจะไดรับใสเกลาฯ  ทํา
แบบใหญสงไปนอก  ฤาขนาดจะโปรดเกลาใหเปล่ียนแปลงไปอยางใด  ใหญข้ึนหรือเล็กลงกวาที่
กะตาสวนนั้นก็ทําได”2 
 สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบภาพสุนทรียทั้ง  4  แบบ  มี
การเปล่ียนแปลงลดทอน  สับเปล่ียนการกําหนดขนาด  ลดหรือขยายหาความสัมพันธระหวางรูป
สุนทรีย ลายในซุมเรือนแกวหรือลายประกอบอ่ืนๆ  และตัวหนังสือ  โดยใหความสําคัญกับภาพ
สุนทรียบาง  ลวดลายเคร่ืองประดับบาง  ตัวหนังสือบรรยายประวัติโรงเรียนบางหลากหลายแบบ  
สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดตวงศ  ทรงคัดที่เห็นวาดีพอใชไดอยู  4  แบบ  นําสง
ทูลเกลาฯ  ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  ทั้ง  4  แบบใหทรงเลือก  
แตเมื่อในหลวงรัชกาลที่  5  ไดทรงทอดพระเนตรแบบรางสุนทรีย  ก็ทรงต่ืนเตนยินดีและทรงพอ
พระราชหฤทัยในผลงานฝพระหัตถของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศต้ังแต
ทอดพระเนตรเห็นผลงานช้ินแรก  โดยแทบไมทอดพระเนตรผลงานช้ินอ่ืนๆ  ทรงแสดงความพอ
พระราชหฤทัยนี้ไวในพระราชหัตถเลขาลงวันที่  17  เมษายน  ร.ศ.123  อยางชัดเจนวา 
 “จดหมายสงแบบแผนศิลาจารึกโรงเรียนเบญจมบพิตรมา  4  อยางนั้น  ไดเปดดูพอ
เหนทั่วทั้ง  4  แผน  ไมมีความสงสัยในใจเลย  เรียกวาไมไดเลือกเลยก็วาได  เพราะแผนที่  1  จับ
ใจไมใหอยากดูแผนอ่ืน  ถาฉันพยายามกลาวคําวาฤาจะเลือกแผนโนนแผนนี้  จะเปนอันกระทํา
การไมยุติธรรมตอตัวของฉันเองเปนอยางยิ่ง  แผนที่  1  นั้นงามจับตาจับใจถาเปนแบบอันนี้เขียน
ข้ึนมาไมไดทํา  เหนเปนเปลืองความคิดเปนอยางหนึ่ง  ขอชมวามือ  เอหิปสิโก  งามนัก  ถาดุกถาย
เอาไปตีพิมพจะดีกวาอันที่ตีพิมพไวเปนอันมาก 

                                                 
 2โต   จิตรพงศ,ม.ร.ว.,พระประวัติและงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
,เลมเดิม หนา  56-57 
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 เพราะฉนั้นอยานิยมเลยวาจะใหตัวหนังสือโตนิ้วหนึ่ง  ตัวหนังสือจะเปนเหตุใหแผน
ศิลายาวมากก็ลดขนาดใหเล็กลงผนังนั่นสูง  8  ศอก  ถายาว  4  ศอก  จะพอเหลือผนังขางบน
ขางลางขางละ   2  ศอก  ฤาขางบนศอกคืบ  ขางลาง  2  ศอกคืบก็พอจะอานไดแลงามดี  ขอใหคิด
ลดสวนแบบที่  1  ลงใหสมกับผนังเอาเปนตกอยางได 
 ฉันไมนึกจะยอเลยแตอดไมได  วาเธอเปนผูนั่งอยูในหัวใจฉันเสียแลวในเร่ืองทําดิไซน
เชนนี้  ไดสงแบบคืนออกมา 
     (พระปรมาภิไธย)  สยามมินทร”3 
 
 สุนทรียแบบที่  1 แบบที่เปนที่จับพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  จนไมอยากทอดพระเนตรสุนทรียแผนอ่ืนเลยนั้น  นับเปนคํายกยองชมเชยที่ไมมากเกิน
เลยไปจากความเปนจริงเลย  เพราะทุกคนสามารถเห็นความมีพระปรีชาสามารถ  อัจฉริยภาพ
ทางการออกแบบประณีตศิลป  การรางภาพลายเสนอันเปนเลิศโดดเดนยิ่งจากงานรางภาพสุนทรีย
แบบที่  1  ที่แสดงออกอยางชัดเจนสมตามพระราชหัตถเลขานั้นจริงๆ  ภาพนั้นเปนภาพนางอัปสร
กัญญาทรวดทรงองคเอวออนแอนออนหวานงดงาม  ทรงประทับนั่งขัดสมาธิราบอยูบนกลีบบัว
บานใหญ  2  ชั้น  ภายในซุมเรือนแกวยอดเหมลายกนกขอม (กนกขมวด)  นางเทพอัปสรมีพระ
วรกายเล็ก  พระอุระอ่ิมกลมนูน  พระพักตรรูปไข  พระขนง  พระเนตร  พระนาสิก  และพระโอษฐ
งดงามสมสวน  พระโอษฐแสดงอาการแยมยิ้มอ่ิมเอิบ  พระนางยกพระกรทั้งสองขางข้ึนต้ังฉาก
ขนานกับพื้นเสมอบั้นพระองค  พระหัตถขวายกต้ังฉากกับพระกรจีบนิ้วพระหัตถ  พระหัตถซาย
หงายฝาพระหัตถหอยปลายนิ้วพระหัตถลงจีบนิ้วพระหัตถเชนเดียวกัน  ทรงแตงองคทรงเคร่ือง
สรวมบันจุเหร็จเปนกรอบพักตรหนานาง  มีจุลมงกุฎอยูกลางพระเศียร  กรองศอ  สังวาล  ทับทรวง  
พาหุรัด  สยายพระเกศาคลุมกระจายเหนือพระอังสา  ยอดซุมเรือนแกวมีนาคลํายอง  นาคสะดุง  
เคล่ือนไหวลอไปตามพระเศียร  พระอังสาเล้ือยลงมาตวัดโคงเปนตัวเหงาเหนือบัวหัวเสาทั้ง  2  
ขาง  เสาทั้งสองต้ังอยูเหนือฐานสิงหรองรับบัวบานดอกใหญที่รองรับสุนทรียภายในซุมอีกทีหนึ่ง  
เหนือฐานใตกลีบบัวมีผาทิพย  3  ผืน  ปูหอยทับ  3  ชั้น  ปลอยชายหอยทับโดยผืนหนายาวสุด  
ผืน  2  และผืน  3  ส้ันลดหล่ันตามลําดับ  โดยทุกผืนปลอยมุมชายผาปลิวไสวสะบัดปลายทํานอง
ลายกนก  บนผาทิพยผืนหนาสุดเขียนประวัติโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  ความวา 

                                                 
 3 เลมเดิม  หนา  57 
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 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรนี้ 
 พระบาทสมเด็จ 
 พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 ทรงสรางข้ึนดวยสมบัติของ 
 พระเจาลูกยาเธอ 
 พระองคเจาอิศริยาภรณ 
 พระองคเจาอนุสรณสิริประสาธน 
 และเจาจอมมารดาเกสร 
 เมื่อรัตนโกสินทรศก15 121 
 เปดเมื่อวันที่  11  เมษายน 
 รัตนโกสินทรศก17 1234 
 รูปสุนทรียดูโดดเดนอ่ิมเอิบสะดุดตาอยูภายในซุมเรือนแกว  ฐานกลีบบัวและผาทิพย
ชวยเสริมสงใหรูปสุนทรียสวยงามเดนชัดยิ่งข้ึน  สมดังพระเจตนาที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศมีพระราชประสงค  ตัวหนังสือบอกประวัติจึงเปนเคร่ืองประกอบภาพเทานั้น   
 ภาพสุนทรียแบบที่  2  มีลักษณะโดยรวมเชนเดียวกันแตลดขนาดลง  ขยายและเพ่ิม
สวนของลวดลายมากข้ึน  เปล่ียนผาทิพยเปนเสาบัวกรอบหนากระดานบนลางมีลักษณะเหมือน
กรอบหนาตางศาสนสถาน  สวนของรูปสุนทรียกลายเปนกรอบซุมหนาบันทรงบันแถลง  มีรูป
สุนทรียอยูตรงกลางหนาบัน  ขยายสวนฐานที่รองรับบัวออกไปดานหนาเพื่อใหเกิดการลงตัวกับ
กรอบเสาลอมตัวอักษรประวัติ  และเพื่อใหหซุมเรือนแกวรอบสุนทรียกลมกลืนกับสวนที่ขยาย
ยิ่งข้ึน  จึงตองขยายลายกรอบซุมเปนนาคเล้ือยออก  2  ขาง  ลอกับตัวเหงาของกรอบซุมเดิมจน
กลายเปนหนาบันสามเหล่ียมทรงบันแถลงเหนือกรอบเสา  เมื่อลดขนาดสุนทรียเพิ่มลวดลายให
ภาพสุนทรียอยูภายในกรอบซุมหนาบัน  ขนาดตัวหนังสือก็โตข้ึน  เดนชัดข้ึน  ภาพสุนทรียแบบที่  3  
มีลักษณะทั้งภาพสุนทรีย  ลวดลาย  และตัวอักษรประวัติ  โดยรวมเปนกรอบส่ีเหล่ียม  รูปสุนทรีย
เปนรูปขนาดเล็กมากอยูกลมกลืนกับลวดลายพวงมาลัย  และลายขมวดบนทับหลังที่วางเหนือเสา
ที่กลึงเปนลอนๆ  คลายกรอบประตูหนาตางแบบขอม  โครงสรางโดยรวมดูแข็งกระดาง  สมเด็จฯ  
ทรงวิจารณงานช้ินนี้ของพระองควา  ดิไซนคอนขางจืดไปสักหนอย  สวนภาพสุนทรียแบบที่  4  สม
เด็จฯ  ทรงยืดกรอบข้ึนจนคอนขางสูง  ขยายรูปสุนทรียลดขนาดตัวหนังสือ  และทําลายประกอบ

                                                 
 4 อักษรขอความ  11  บรรทัด  ถอดความมาจากภาพลายเสนรูปสุนทรีย  แบบที่  1  ของสมเด็จฯ  
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
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เปนลายเบาๆ  ซึ่งทําใหลายมีลักษณะเปนกรอบภาพลายท่ีทําดวยไม  สมเด็จฯทรงวิจารณงานชิ้น
นี้ของพระองคเองวา  ไมสูสมกับจะทําดวยศิลา 
 
2. การออกแบบทิศปาลก  วางลายขันน้ํามนต 
 
 สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบลายทิศปาลก  คือ  เทวดา
รักษาทิศทั้ง  8  เพื่อวางเปนลายขันน้ํามนตโดย สมเด็จฯ  ทรงเขียนประทานพระยาประเสริฐศุภกิจ 
(เพิ่ม   ไกรฤกษ)  ภาพเทวดารักษาทิศทั้ง  8  พรอมบริวารเปนภาพลายเสนที่แสดงใหเห็นวา  สม
เด็จฯ  ทรงมีความรูความเขาใจเนื้อหา  ความเช่ือ  ความหมายในเทวดารักษาทิศของพราหมณ
อยางลึกซ้ึง  การกําหนดตําแหนงรูปเทวดารักษาทิศ  รูปทรงเทพบริวาร  ลวดลายและสวนประกอบ  
การกําหนดที่วาง  และชองไฟที่สัมพันธกับรูปทรงและลวดลายลวนส่ือและใหความหมาย  ความ
งดงาม  ความเหมาะสมกับลักษณะของเทพแตละองคไดอยางแจมชัด  การกําหนดตําแหนง  
รูปทรง  ที่วาง  ชองไฟ  รูปและลวดลาย  ลวนส่ือและใหความหมาย  ทั้งเทวดาประจําทิศ  และ
บริวารของเทวดาทิศหลักทั้ง  4  ทิศ  คือ  ทิศใต  ทิศตะวันออก  ทิศเหนือและทิศตะวันตก  มีเทพ
บริวารทิศและ  2  องค  เทพบริวารทิศหลักจึงมี  8  องค  รวมเทพทิศปาลกและเทพบริวารรวมกัน
เปน  16  องค  ออกแบบกําหนดองคประกอบแตละภาพอยางลงตัว  ภาพและลายเสนตอกันเปน
รูปโคงตามปากและกนขัน  อันแสดงถึงทักษะความชํานาญและเช่ียวชาญในการออกแบบงาน
ประณีตใหเหมาะสมกับการใชงานเปนอยางดี  โดยกําหนดภาพเทวดาทิศปาลกที่เปนเทวดาหลัก  
นั่งขัดสมาธิราบในซุมเรือนแกว  เทวดาหลักทั้ง  8  องค  กําหนดการวางทาและลักษณะคลายคลึง
กัน  ตางกันแตเคร่ืองแตงพระวรกาย  เทพศาสตราวุธและเทพพาหนะ  ที่ฐานที่แตละองคประทับ
อยูสวนเทพบริวารทิศจะนั่งหรือยืนในตําแหนงที่ตํ่ากวา  กิริยาทาทางทานั่งทายืน  ทาเคล่ือนไหว  
รวมถึงกรอบซุมที่ลอมรอบเทวดาบริวาร  มีรูปทรงอิสระใหชีวิตและอารมณเปนธรรมชาติมากกวา  
เทวดารักษาทิศทั้ง  8  แตทั้ง  16  รูปทรง  โดยรวมถูกวางองคประกอบแบบเรียงซํ้าตามแนวระดับ  
ยิ่งมียอดแหลมสลับแซม  16  ยอด  คลุมพุมขาวบิณฑดอกลอย  สับหวางซุมเรือนแกวเหนือเทพ
ทิศปาลกทั้ง  8  และยอดแหลมสินเทาที่คลุมเหนือเทพบริวารอีก  8  ยอด  ทําใหเกิดยอดแหลม
สามเหล่ียมโดยรวมเรียวกันถึง  32  ยอด  สรางใหภาพทั้งหมดเรียงซ้ําตามแนวระดับยิ่งข้ึน  สมเดจ็
ฯ  ทรงออกแบบแผนที่การวางลายขันและเขียนกํากับชื่อไวอยางชัดเจนดวย  ถาพิจารณา
รายละเอียดแผนท่ีการวางลายขันประกอบลายที่ลอกจากแบบรางจะเห็นโครงสรางดังนี้ 
 



 409 

 1. ทิศทักษิณ  หรือทิศใต   
  มีภาพพระยมเปนเทพประจําทิศ 
  มีภาพเทพบริวาร (กกพระยม)  ซายมือคือพระจตุรคุป    ขวามือคือพระกาลบุรุษ 
 2. ทิศอาคเนย  หรือทิศตะวันตกเฉียงใต 
  มีภาพพระอัคนิเปนเทพประจําทิศ 
 3. ทิศบูรพา  หรือทิศตะวันออก  
  มีภาพพระอินทรเปนเทพประจําทิศ 
  มีเทพบริวาร (กกพระอินทร)  ซายมือคือพระคันธรรพิกินนรปดแส 
       ขวามือคือพระคันธรรพิกินนรปดแส 
 4. ทิศอิสาน  หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
  มีภาพพระอิสานเปนเทพประจําทิศ 
 5. ทิศอุดร  หรือทิศเหนือ   
  มีภาพทาวไพศรพณหรือทาวกุเพรเปนเทพประจําทิศ 
  มีเทพบริวาร (กกทาวกุเพร)  ซายมือคือพระศังขนิธิ  ขวามือคือพระปทมนิธิ 
 6. ทิศพายัพ  หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  มีภาพพระพายุเปนเทพประจําทิศ 
 7. ทิศปจจิม  หรือทิศตะวันตกมีภาพพระวรุณเปนเทพประจําทิศ 
  มีเทพบริวาร (กกพระวรุณ)  ซายมือคือพระคงคา  ขวามือคือพระยมุนา 
 8. ทิศหรดี  หรือทิศตะวันตกเฉียงใต    มีภาพพระไนรฤติเปนเทพประจําทิศ 
 
 2.1 เทวดาทิศทักษิณ  พระยม  เทพประจําทิศพรอมเทพบริวาร 
  พระยม  ประจําทิศทักษิณหลายตํารากลาวตรงกันวาผิวดําดุจเมฆฝน  ตาแดงดุจ
ไฟ  มีเข้ียวงอกแหลม  ทรงกิรีฏมงกุฎพรอมเคร่ืองประดับอ่ืน  มีสรอยดอกไมแดงดวย  ทรงภูษา
แดง  มีกรสอง  ตําราหนึ่งวาถือขัฑค  คือพระขรรค  กับเขฎกคือเขน  ตําราหนึ่งวาถือลูกมะนาวกับ
ใบไม  อีกตําราหนึ่งวาถือฑัณฑ  คือกระบอง  กับบาศคือเชือกบาศ  นั่งบนสิงหาสน  ฤาบนหลัง
ควายผู  อีกตําราหนึ่งพูดผิดไปมาก  วาพระยมทรงภูษาเหลือง  มีส่ีกร  เบ้ืองขวาถือกระบองกับ
พระขรรค  เบ้ืองซายถือไฟสามเปลวกับประคํา 
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  พระธูโมรณา  คือพระภรรยาเจา  มีสองกร  ถือนีโลตปล  คือดอกบัวเขียว  ตํารา
หนึ่งวาถือผลทับทิม  ทรงภูษาแดง5   
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบพระยมเปนเทพ
นั่งขัดสมาธิราบ  พระบาทขวาวางหงายบนหลังพระชงฆซาย  แตงองคทรงเคร่ืองสวมมงกุฎยอด
แหลม  กรองศอ  สายสังวาลย  หอยมาลัยดอกไม  พระหัตถซายวางเหนือพระชานุ  ถือฑัณฑคือ
กระบองยอดกลมเหมือนผลมะนาว  พระพาหาขวายกข้ึนเสมอพระอุระ  พระหัตถจับเชือกบาศ
ปลอยปลายเชือกหอยตรง  2  ชายเสมอพระกฤษฎี  รอบพระเศียรมีกรอบสินเทาทรงดอกบัวตูม  
ประทับนั่งเหนือฐานสิงหภายในซุมเรือนแกว  ที่ฐานมีผาทิพย  3  ผืน  หอยทับกัน  2  ผืนลางเปน
ส่ีเหล่ียม  ผืนบนสุดเปนสามเหล่ียมหอยปลายแหลม  ตรงกลางเปนลายประจํายามครึ่งลาย  ใตผา
ทิพยหวางขาสิงหมีรูปศรีษะควายเทพพาหนะหนาตรงเขาทั้งสองโงงยาวข้ึนมาเสมอพื้นฐานขาสิงห 
  บริวารของพระยมนั้นตําราหนึ่งกลาวมากตัว  ตําราหนึ่งกลาวนอยตัว  ขางหนึ่ง
นอยวามีจิตรคุปตยืนขางขวา  รูปรางสระสวยมือขวาถือเหล็กจาร  มือซายถือใบลานจดความ
กระทําของผูตาย  ขางซายมีกาลที่เราเรียกพระกาลยืนอยูรูปรางนากลัว  มีมือถือเชือกบาศ  สวน
ตําราขางที่กลาวมากนั้น  วาสองขางพระยมนั้นมีมฤตยูสํทิตายืนอยู  ตนหนึ่งสีขาบ  ตนหนึ่งสีแดง
หนาตานากลัว  แลมีนางถือจามรโบกปดพระยมอยูสองขาง  ตรงหนาพระยมมีพราหมณยืนอยู
สองตน  เรียกวาธรรมและอธรรม  ที่ประตูสถานมีจิตรคุปตและกาลีนุงผาสีแดง6 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบบริวารกกพระยมเปน
เทพประทับนั่งแทน  2  องค  องคซายมือมีพระพักตร  พระวรกายสะสวยงดงามประทบันัง่หอยพระ
ชงฆทั้ง  2  ขาง  วาง  2  พระบาทบนแทนขวาสิงหเบ้ืองหนา  พระหัตถขวากําวางบนเหนอืพระชานุ
ขวา  พระหัตถซายถือสมุดใบลาน  นั่งกมพระพักตรทอดพระเนตรใบลานอานการกระทําของผูตาย  
ปลอยพระเกศาสยายยาวลงมาคลุมพระอังสา  รอบพระเศียรมีสินเทาทรงกลมลอมเทพบริวารนี้  
คือ  พระจิตรคุปต  ผูจดกรรมของผูตายเมื่อคร้ังยังมีชีวิตอยูในโลกมนุษย  องคขวามีพระพักตร
แหลมยาว  พระเกสาส้ันเหนือพระนลาฏมีสายรัดพระเศียร  สวมสรอยประคํา  และรัดพระพาหา  
นุงผาโจงกระเบนประทับนั่งหอยพระชงฆทั้ง  2   ขาง  วาง  2  พระบาทบนแทนขาสิงหเบ้ืองหนา  
กําสองหัตถวางเหนือพระอุระ  ประทับนั่งหันพระวรกายเอียงเขาหาพระยม  เทพบริวารทั้ง  2  อยู

                                                 
 5 โต   จิตรพงศ,ม.ร.ว.,พระประวัติและงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, 
เลมเดิม หนา  78 
 6โต   จิตรพงศ,ม.ร.ว.,พระประวัติและงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, 
เลมเดิม หนา  78  
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บนแทนสิงหขนาดยอม  ภายในกรอบซุมโคงเรือนแกว  เสนรูปนอกซุมเรือนแกวยอดแหลม  ภายใต
กรอบเสนสินเทาสามเหล่ียมแหลมที่เช่ือมตอนาคเบือนซุมเรือนแกว  เทพประจําทิศหรดี  และทิศ
อาคเนย 
 2.2 เทวดาทิศอาคเนย  พระอัคนิ  เทพประจําทิศ 
  พระอัคนิ  คือพระเพลิง  ประจําทิศอาคเนยรูปรางของทานแตกตางกันมาก  ผิว
กายแลชฎาคือมวยผม  หลายตําราวาแดง  วาสีทองปากเบา  สีพระอาทิตยตกก็อยูในแดงดวย
ทั้งส้ิน  แตอีกตําราหนึ่งกลาวแตกตางไปวาสีเหลือง  กรนั้นวามีส่ีก็มี  วาสองก็มี  ที่วาสองนั้นคือ
สรุก  คือชอนสําหรับตักน้ํามันเนยบูชาไฟ  กับถือศักติคือหอก  ที่วาส่ีนั้น  ตําราหนึ่งวามือคูหนา
ทําทาใหอภัย  มีอาการยกมือต้ังดุจพระหามญาติ  กับทาใหพรมีอาการแบมือหงาย  มือหลังขวา
ถือสรุก  มือหลังซายถือศักติ  ตําราหนึ่งวาถืออักษรมาลา  คือ  ประคํา  กับกมัณฑล  คือ  ปงปง  
อีกตําราหนึ่งวาขางขวาถือชวาลา  คือดวงไฟมือหนึ่ง  ตรีศูลมือหนึ่ง  ขางซายถืออักษรมาลามือ
หนึ่ง  อีกมือหนึ่งกอดนางสวาหาพระภรรยาทาน  อีกตําราหนึ่งวาถืออักษรมาลากับศักติ  เคร่ือง
แตงองคนั้นตองมียัชโญปวีต  คือสังวาลพราหมณทําดวยดายซ่ึงเราเรียกวาสายธุรัมนุงแดงยืนอยู
หลังแกะ  ฤายืนอยูกลางประภามณฑล  คือรัศมีมีสัณฐานดุจเปลวไฟลอมรอบกาย  บางทีก็ทําทรง
รถ  บางทีก็นั่งแทนรูปพระจันทรคร่ึงซีก7 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบพระอัคนิหรือพระ
เพลิง  เปนเทพประทับขัดสมาธิทบพระบาทขวาวางหงายบนหลังพระชงฆซาย  แตงองคทรงเคร่ือง
สวมมงกุฎยอดน้ําเตา  ทรงกรองศอและสรอยประคํา  พาหุรัด  รัดกร  พระวรกายสะพายสายธุรัม
สังวาลยพราหมณ  โดยไขวจากพระอังสาซายโอบรอบบ้ันพระองคขวา  ยกพระกรซายต้ังฉากกับ
พระพาหามาดานหนาเสมอพระนาภี  พระหัตถซายจับกําดามศักติ  คือหอกซ่ึงต้ังตรงชูปลายหอก
ข้ึนปลายดานบนเสมอพระพักตร  พระหัตถขวายกข้ึนเสมอพระอุระจับสรุก  คือชอนสําหรับตัก
น้ํามันเนยบูชาไฟ  ประทับนั่งเหนือฐานขาสิงหภายในซุมเรือนแกว  ที่ฐานมีผาทิพยหอยชาย
ส่ีเหล่ียม  ใตผาทิพยหวางขาสิงหมีภาพแกะเทพพาหนะเต็มตัวยืนหันหนาตรงเห็นเพียง  2  ขาหนา  
คอ  หนา  และ  2  เขาแกะที่มวนเปนเกลียว 
 2.3 เทวดาทิศบูรพา  พระอินทรเทพประจําทิศพรอมเทพบริวาร 
  พระอินทร  ประจําทิศบูรพา  หลายตํารากลาวตรงกันวารูปงาม  ผิวคลํ้า  มีตา
สอง  มีกรสอง  แตงพระกายดวยกิรีฏมกุฎ  คือมงกุฎมีทรงเปนจอมดุจกระบุง  มีกุณฑลคือตุมหู  

                                                 
 7โต   จิตรพงศ,ม.ร.ว.,พระประวัติและงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, 
เลมเดิม หนา  77   



 412 

หารคือสรอยคอ  เกยูรคือกําไลตนแขนเปนตน  กับส่ิงอ่ืนอีก  ทรงภูษาแดง  ถือเทพอาวุธศักติคือ
หอก  กับอังกุศคือขอชางรูปพระอินทรยอมทํานั่งฤายืนบนสิงหาสน  คือแทนเทาสิงหฤามิฉะนั้นก็
นั่งบนชางไอยราพต  มีตําราหนึ่งแตกไปในเคร่ืองอาวุธ  วาถือวัชระ  แลอังกุศ  อีกตําราหนึ่งกลาว
แตกไปมากวาพระอินทรนั้นผิวขาว  มีตาสาม  ตาที่สามอยูกลางหนาผาก  หางตาต้ังข้ึนเบ้ืองบน  
มีส่ีกร  เบ้ืองขวาถือวัชระมือหนึ่ง  ถืออุตปล  คือดอกบัวหลวงมือหนึ่งเบ้ืองซายกอดพระอินทราณี
มือหนึ่ง  ถืออังกุศมือหนึ่ง 
  พระอินทราณี  ฤา  ศจี  คือพระภรรยาเจานั้นรูปงามยวนใจ  ผิวเปนสีทอง  มีสอง
กร  มือหนึ่งถือสันตาลมัญชรี  ชอดอกไมสวรรคอยางหนึ่ง  คือดอกกัลปพฤกษที่นึกเอาอะไรได  ซึ่ง
มีอยู  5  อยางดวยกัน  อีกตําราหนึ่งวาถือดอกบัวหลวง8 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบพระอินทรเปนเทพ
ประทับนั่งขัดสมาธิราบพระบาทขวาวางหงายบนหลังพระชงฆซาย  แตงองคทรงเคร่ืองสวมมงกุฎ
กิรีฏมกุฎทรงยอดแหลมเปนจอมดุจกระบุง  ทรงกรองศอ  และสรอยประคํา  พาหุรัด  รัดกร  พระ
วรกายสะพายสายธุรัม  โดยไขวจากพระอังศาซายโอบรอบบ้ันพระองคขวา  กางพระกรซายวาง
พระหัตถเหนือพระชานุซายถือพระอังกุศหรือขอชาง  ต้ังตรงคมขอเสมอพระพักตร  พระหัตถขวา
ยกข้ึนเสมอพระอุระถือวัชระศาสตราวุธประจําพระองค  ประทับนั่งเหนือฐานขาสิงหมีภาพเศียร
ชางไอยราพต  หรือเอราวัณเทพพาหนะ  หันพระพักตรตรง  พระกรรณกางใหญปดฐานขาสิงห
เหลือแตหนากระดาน  ฐานบนขาสิงหเล็กนอย  มีส่ีงางอกอยูขางละคูซอนกนัอยู  เหนอืตะพองหนา
คลุมดวยผาทิพยทิ้งชายกลางตะพองเปนสามเหล่ียม  มีพูหอยสองขางชองพระกรรณ 
  ขางรูปพระอินทรมักทํานางคันธรรพี  ถือแสจามรีโบกอยูสองขาง  คันธรรพีมักทํา
เปนคนปนนก  คือกินนรเรานี้เอง9 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบเทพบริวารของพระ
อินทร  นางคันธรรพีเปนรูปกินรีตามนั้นทั้งสองขาง  โดยเขียนรูปนางคันธรรพีหรือรูปนางกินรี
ดานซายประทับยืนฐานสิงหเต้ีย  หันดานขางขวา  มีพระวรกายดานบนเปนสตรีแรกรุน  ทอนลาง
เปนนกทั้งสวนขา  ปกและหางเปนกนกนารีตามแบบหางกนกของกินรีในตําราสัตวหิมพานต  นาง
กินรียางพระชงฆและพระบาทซายไปดานหนา  เห็นปกขวาตรงพระโสภีและหางชอกนกนารี

                                                 
 8 โต   จิตรพงศ,ม.ร.ว.,พระประวัติและงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
,เลมเดิม หนา  77 
 9 โต   จิตรพงศ,ม.ร.ว.,พระประวัติและงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
,เลมเดิม หนา  77 
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ดานขาง  กางพระกรซายงอพระหัตถซายหนาพระอุทร  จับพวงมาลาดอกไมที่หอยจากพระอังสา
ขวาทิ้งโอบพระขนงผานพระโสภีซาย  พระหัตถขวาจับดามแสจามรีโบกข้ึนเหนือพระเศียร  ซึ่งสวม
ปนจุเหร็จและรัดเกลายอด  นางคันธรรพีซายมือหันพระพักตรเส้ียว  ทอดพระเนตรไปที่พระอินทร  
มีกรอบกระจกวงรีโอบลอมดานลางเสมอดานบนคลุมรอบพระองคเหนือพระเศียร  กรอบนอกเปน
ลายแขงสิงหกรอบกระจกวงรีสัมพันธกับแสจามรีตรงสวนยอดแหลมพอดี  ที่ดานขางพระบาททั้ง  
2  ดานมีชอดอกไมข้ึนดานละชอ  นางคันธรรพีตัวดานขวามือยืนหันเขาหาพระอินทรทุกอยางสลับ
กับดานซายมือ  คือ  ประทับยืนบนฐานสิงหเต้ียหันดานขางซายยางพระชงฆและพระบาทซายไป
ดานหนา  เห็นปกซายตรงพระโสภีและหางชอกนกนารีดานขาง  งอพระกรซาย  พระหัตถซายจับ
พวงมาลาดอกไมที่หอยจากพระอังสาขวาเชนเดียวกัน  พระหัตถจับดามแสจามรียกข้ึนเหนือพระ
เศียรดานหนา  มีกรอบกระจกวงรีโอบลอมรอบพระวรกายเชนเดียวกัน  รวมถึงชอดอกไม  2  ขาง
พระบาทก็มีลักษณะเชนเดียวกัน  รูปนางคันธรรพีในวงรูปไขทั้ง  2  อยูภายในซุมกรอบสินเทายอด
แหลมสามเหล่ียมที่เชื่อมตอซุมเรือนแกวเทพประจําทิศอาคเนย  และทิศอิสาน 
 2.4 เทวดาทิศอีศาณ  พระอีศาณเทพประจําทิศ 
  พระอีศาณ  ประจําทิศอีศาณ  ตามตําราบอกลักษณะตรงกันกับพระอิศวร  วามี
สามตา  ผิวพระกายขาว  ทรงผาขาวแลหนังเสือ  พระเศียรทรงชฎามงกุฎ  คือมุนผมข้ึนไวรุงรัง  
ทรงยัชโญปวีตดายขาวอยางสามัญ  ฤามิฉะนั้นก็ทรงนาคยัชโญปวีต  คือสังวาลยนาค  พรอมดวย
เคร่ืองประดับอ่ืน  มีพระจันทรคร่ึงซีกอยูบนชฎา  ถาปรากฎเปนสองกรก็ถือตรีศูล  กับกบาลคือหัว
กะโหลกผี  ถาไมถือกบาลก็ทําทาใหพร  คือแบบมือหงายนั่งบนปทมาสน  คือฐานดอกบัว  ฤา
มิฉะนั้นก็ข่ีโคขาว10 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบพระอีศาณ  เทพ
ประจําทิศอีศาณ  เปนเทพประทับนั่งสมาธิราบพระบาทขวาวางหงายบนหลังพระชงฆซาย  แตง
องคทรงเคร่ืองแตกตางไปจากเทพประจําทิศองคอ่ืนๆ  เนื่องจากไมมีเคร่ืองทรงมงกุฎ  สรอย
สังวาลย  กรองศอ  เพียงแตพระเศียรเกลาพระเกศาเปนมุนมวยผมกลมกลางพระเศียรเสียบ
ประดับพระจันทรเส้ียวยอดสุด  เหนือพระกรรณทั้ง  2  ขางทัดดอกไมขางละ  1  ดอก  ที่พระศอ
สวมสรอยพระศอประคํา  2  เสน  มีพาหุรัด  รัดกรเรียบๆ  กลางพระนลาฏมีพระเนตรดวงที่  3  ดุจ
เดียวกันกับพระอิศวร  พระวรกายหอยผาขาวไขวจากพระอังสาซายโอบรอบบ้ันพระองคขวา  พระ
กรซายยกข้ึนเสมอพระอุระ  งอพระหัตถต้ังข้ึนถือยัชโญปวีต  คือสังวาลยนาคเศียรนาคงอชูข้ึน

                                                 
 10โต   จิตรพงศ,ม.ร.ว.,พระประวัติและงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, 
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เหนือพระอังสาซาย  ลําตัวนาคทิ้งโคงพันตนพระกร  พระกรขวากางวางพระหัตถขวาใกลพระชานุ
ขวาจับดามศาสตราตรีศูลดามยาว  คมทั้งสามสูงเสมอพระพักตร  ทรงนุงหนังเสือลายพาดกลอน  
รอบพระเศยีรมีสินเทาทรงดอกบัวตูมลอมรอบ  เทพอีศาณประทับนั่งบนฐานขาสิงห  ปูผาทิพย
ส่ีเหล่ียมลายหนังเสือ  ใตผาทิพยเปนภาพเศียรโคเทพพาหนะสีขาวหนาตรง  หวางนลาฏประดับ
เคร่ืองประดับพุมขาวบิณฑ  มีกําไลรัดโคนเขาท้ัง  2  ขาง  มีพูหอยกรรณ  2  ขาง  ที่ศอมีกรองศอ
ประดับ  ภาพทั้งหมดอยูภายนซุมเรือนแกว 
 2.5 เทวดาทิศอุดร  ทาวไพรศรพณหรือทาวกุเพรพรอมเทพบริวาร 
  ทาวกุเพร  หรือทาวเวสสุวรรณ  ซึ่งเราเรียกวาทาวไพรศรพณ  ประจําทิศอุดรมีคํา
กลาวถึงรูปพรรณตําราหนึ่งวาผิวเหลืองด่ังทอง  ตําราหนึ่งวาสีล้ินจี่  ผานุงสีแดง  ผาหมสีขาว  ทรง
อาภรณครบส่ิง  วาทรงกิรีฏมกุฎก็มี  วารูปงามก็มี  วารูปนากลัวก็มี  แลวามีกรสองก็มี  ส่ีก็มี  ถา
สองกรวาวางไวในทาใหอภัยกับใหพรก็มี  ฤาวากรซายถือกระบองก็มี  ถาส่ีกรกอดพระชายาทรง
พระนามวิภวาไวขางหนึ่ง  พระนางวฤทธีไวขางหนึ่ง  เหลืออีกสองกรถือกระบองกับหอก  ตําราราย
ที่เคยวาแปลกนั้น  วาทาวกุเพรมีไฝเหลืองในลูกตาซายแตงพระกายดวยเคร่ืองเกราะมีหนวดและ
เข้ียวยื่นออกจากปาก  อยางไรก็ดีทุกๆ  ตําราคงรูปเปนวาทาวกุเพรนั้นรางใหญทองพลุยกันมหด  
ทาวเธอนั่งบนปทมบิฐ  คือต่ังดอกบัว  ฤาทรงรถลากดวยคน  ฤาข่ีคอคน  ความเลิศอันนี้จึงมีนาม
วา  นรวาหน  แปลวามีคนเปนพาหนะ  เพราะคนเราเปนพาหนะทาน  เด็กเกิดมาทุกคนตองเขียน
รูปทาวเวสสวัณไวบนเปล  เวสสวัณเปนนามภาษามคธ  ตรงกับไวศรวณในภาษาสันสกฤต  อีก
ตําราหนึ่งวาชางเปนพาหนะของทาวกุเวร  แลมือทั้ง  4  ของทานนั้นถือกระบอง  ถือถุงทรัพย  ถือ
ผลทับทิม  แลถือปงปง 
  พระนางวิภวา  และพระนางวฤทธี  ชายาของทานนั้นมือหนึ่งกอดพระสวามี  มือ
หนึ่งถือขันพลอย  นั่งอยูเหนือตักพระสวามีทั้งสองขาง11 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบทาวกุเวร  หรือทาว
ไพรศรพณ  หรือทาวเวสสุวรรณ  เทพประจําทิศอุดรเปนเทพเทวดาที่มีรางกายกํายํา  รางใหญทอง
พุงพลุยอวนกวาเทพประจําทิศองคอ่ืน  ทรงประทับนั่งขัดสมาธิราบพระบาทขวาวางหงายบนหลัง
พระชงฆซาย  แตงองคทรงเครื่องสวมมงกุฎยอดน้ําเตา  กุณฑล  กรองศอ  สายสรอยประคํา  พาหุ
รัด  และรัดกร  พระวรกายมีผาขาวไขวพาดจากพระอังสาซายโอบรอบบ้ันพระองคขวา  หอยหนา
ทิ้งชายมวนลงมาทับผาไขวเดิม  ชายผาเสมอพระนาภี  พระกรซายงอข้ึนต้ังฉากกับพระพาหา  ต้ัง

                                                 
 11 โต   จิตรพงศ,ม.ร.ว.,พระประวัติและงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
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พระหัตถหันฝาพระหัตถออกต้ังในทาหามญาติ  พระกรขวากางงอพระหัตถวางเหนือใกลพระชานุ
ขวาถือกระบองกลีบมะเฟองปลายใหญยอดแหลม  ประทับนั่งบนฐานขาสิงหในซุมเรือนแกวใต
นาคลํายองที่สอง  ซุมเรือนแกวดานขวาเหนือพระอังสาซายของทาวกุเวร  มีลายกนกตัวเดียวหอย
ปลายยอดลงเพื่อลดชองวางใหมีความพอดี  ที่ฐานขาสิงหมีผาทิพยหอยทิ้งชาย  ดานเปนส่ีเหล่ียม
ลายประจํายามดอกลอย  ใตผาทิพยหวางขาสิงหมีรูปเทพพาหนะเปนรูปคนผูชาย  หนาตรงคร่ึงตัว
สวมหมวกทรงลูกตาล  สรอยคอ  เทาแขนวางมือสองขางแยกจากกันคลายทาวางเทาหนาของสัตว 
  บริวารของทานมีภูต  2  ตน  เคียงอยูซายขวา  ชื่อสังขนิธิ  และปทมนิธิ  บอกรูป
วาแขนส้ันขาส้ัน  ลําขาลําแขนใหญ  หัวโต  สวมกรัณฑมกุฎ  นุงหมผาขาว  ถือดอกบัวหลวง  นั่ง
บนต่ังดอกบัว  แลนอกนั้นมียักษแวดลอมอยูโดยรอบ  เหตุวาทาวกุเพรเปนเจายักษ12 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบเทพบริวารของทาว
กุเวรุ  หรือทาวไพรศรพณ  หรือทาวเวสสุวรรณ  เปนเทวดาผูชายรางสูงใหญประทับนั่งขัดสมาธิหัน
ขางบนแทนขาสิงหขนาบอยู  2  ขางซายขวา  โดยนั่งสลับดานหันพระพักตรเขาหาทาวกุเวรุ  องค
วายมือชื่อสังขนิธิ  หันขางขวา  แตงองคทรงเคร่ืองสวมมงกุฎยอดน้ําเตา  กรองศอ  กับสายสรอย
ประคํา  พาหุรัด  และรัดกรไมสวมฉลองพระองค  เห็นชายผาที่พาดพระอังสาขวาปลิวไสวที่หลัง
พระขนอง  ใสพระภูษานุงสนับเพลาลายต้ัง  ใตพระเพลาทับพระบาทเห็นฝาพระบาทซาย  ยกกร
ประนมหัตถประสานหนาพระอุระ  องคขวาช่ือปทมนิธิ  หันขางซายออก  แตงองคทรงเครื่องสวม
มงกุฎยอดน้ําเตา  ใสฉลองพระองคพระพาหาส้ัน  ใสรัดกรมีผาขาวพับหลายช้ันพาดพระอังสาขวา  
ปลอยชายหนาเสมอพระอุระ  ใสพระภูษานุงสนับเพลาลายต้ัง  ใตพระเพลาทับพระบาทเห็นฝา
พระบาทขวา  เทพบริวารทั้ง  2  องคมีกรอบสินเทาทรงบัวตูมลอมรอบพระเศียร  ประทับนั่งหันขาง
เหนือแทนขาสิงหภายในซุมเรือนแกวดังกลาว  มีลายดาวตุดตูเล็กใหญ  ดอกลอยกระจายลด
ชองวาง  ซุมเรือนแกวอยูภายใตเสนสินเทายอดแหลมสามเหลี่ยม ที่เช่ือมตอซุมเรือนแกวเทพ
ประจําทิศอีศาณ  และทิศพายัพ 
 2.6 เทวดาทิศพายัพ  พระพายุเทพประจําทิศ 
  พระวายุ  ที่เราเรียกวาพระพายเปนเทวดาประจําทิศพายัพ  ตําราวาเปนหนุมนอย
รางแข็งแรง  ผิวพระกายดํา  พระเนตรแดง  พระกรบางตําราวาสอง  บางตําราวาส่ี  หัตถขวา
ถือธวช  คือธง  พระหัตถซายถือทณฑ  คือไมเทา  ทรงภูษาขาว  ทรงเครื่องอาภรณครบ  นั่งบน

                                                 
 12 โต   จิตรพงศ,ม.ร.ว.,พระประวัติและงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
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สิงหาสน  ฤาบนหลังกวาง  ตําราที่เคยวาแปลก  วาพระวายุนั้นสีฟาทั้งผิวพระกาย   และผาทรง  
ถือจักรกับธง  ทั้งตองทําพระโอษฐอา13 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบพระวายุหรือพระพาย
เปนภาพเทวดาที่มีความสงางามสะโอดสะอง  ประทับนั่งขัดสมาธิราบพระบาทขวาวางหงายบน
หลังพระชงฆซาย  แตงองคทรงเคร่ืองสวมมงกุฎยอดแหลม  กุณฑล  กรองศอ  สรอยประคํา  พาหุ
รัด  รัดกร  พระกรกางวางพระหัตถซายใกลพระชานุซาย  พระหัตถซายนี้ถือทณฑ  หรือไมเทา
ปลายกลมต้ังเสมอพระพักตร  พระกรขวายกต้ังฉากไปดานหนางอพระหัตถต้ังข้ึนถือธวช  คือธง
ส่ีเหล่ียมปลายธงหางยาวทิ้งปลายหอยพาดพระกรทิ้งชายมวนปลิวไสวออกดานขางเหนือพระชานุ
ขวา  มีกรอบสินเทาทรงดอกบัวตูมรอบพระเศียร  ประทับนั่งบนฐานขาสิงหภายในซุมเรือนแกว  ที่
ฐานมีผาทิพยสามเหลี่ยมทิ้งชายหอยเปนมุมแหลม  ใตผาทิพยหวางขาสิงหเขียนเปนเศียรกวาง  
เทพพาหนะชูเขาแผกิ่งกานสาขาข้ึนไป  2  ขาง  สัมพันธกับผาทิพยสามเหล่ียม  มีกรรณกาง
ออกไป  2  ขาง  หอยหารสรอยประคําที่คอ  เศียรกวางหันพักตรตรง 
 2.7 เทวดาทิศปจจิม  พระวรุณเปนเทพประจําทิศพรอมเทพบริวาร 
  พระวรุณ  ซึ่งเราเรียกพระพิรุณประจําทิศปจจิมวาผิวกายขาว  ทรงภูษาเหลือง  
พระเศียรทรงกรัณฑมกุฎ  คือมงกุฎรูปฝาชี (สมจะเรียกหมวก)  แลทรงเคร่ืองประดับอยางอ่ืน  
รวมทั้งยัชโญปวีตดวย  พระรูปเปนอยางคนลํ่าสัน  นั่งฤายืนบนหลังปลา  ฤาหลังมังกร  ฤาหลัง
จรเขก็มี  ปรากฏพระกรเปนสองกม็ีส่ีก็มี  ถาเปนสองกร  พระหัตถหนึ่งใหพร  พระหัตถหนึง่ถอืเชอืก
บาศ  ถาเปนส่ีกรพระหัตถหนึ่งคงเปนใหพร  อีกสามพระหัตถถือเชือกบาศ  ถืองู  และถือปงปง  อีก
ตําราหนึ่งกลาวผิดมากไปตามเคย  วาพระพิรุณนั้นนั่งในรถเทียมหงสเจ็ดตัว  สีพระกายเหมือน
แกวไพฑูรย  ทรงภูษาขาว  เคร่ืองอาภรณมีสรอยคอเปนตน  ประดับดวยมุกดา  มีพระกรสี่  คูขวา
ถือดอกบัวหลวงกับบวงบาศ  คูซายถือสังขกับรัตนบาตร  เหนือเศียรมีพระกลดขาว  และเบ้ืองซาย
แหงพระองคมีรูปปลา14 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบพระวรุณ  หรือพระ
พิรุณเปนภาพเทวดาที่มีพระวรกายสมบูรณสวยสดงดงาม  ประทับนั่งขัดสมาธิราบพระบาทขวา
วางหงายบนพระชงฆซาย  แตงองคทรงเครื่องสวมมงกุฎกรัณฑมกุฎ  คือมงกุฎยอดน้ําเตา  กณุฑล  

                                                 
 13 โต   จิตรพงศ,ม.ร.ว.,พระประวัติและงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
, เลมเดิม หนา  79 
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กรองศอ  สรอยประคํา  พาหุรัด  รัดกร  และสายธุรัมโดยไขวจากพระอังสาซายโอบรอบบ้ัน
พระองคขวา  พระกรซายยกต้ังฉากกับพระพาหาแบพระหัตถออกไปขางหนา  ทิ้งนิ้วพระหตัถทัง้  5  
ลงเบ้ืองลางเหนือพระชานุซายทําทาประหนึ่งใหพร  พระกรขวายกข้ึนเสมอพระอุระพระหัตถจับ
เชือกบาศ  มีกรอบสินเทารูปบัวตูมลอมรอบพระเศียร  ประทับนั่งบนฐานขาสิงหภายในซุมเรือน
แกวยอดแหลม  ใตนาคลํายองตัวที่สองซุมเรือนแกวขวามือเหนือพระอังสาซายของพระวรุณ  มี
ลายกนกตัวเดียวหอยปลายยอดลงเพื่อลดชองวางใหมีความพอดี  ที่ฐานขาสิงหมีผาทิพย
สามเหลี่ยมทิ้งชายดานหนายอดแหลม  กลางหนาฐานลงหวางเขาเทพพาหนะใตผาทิพยหวางขา
สิงหมีเศียรมังกรหนาตรง  กําลังสะแหยะปากแยกเข้ียวยาว  เขาของมังกรโคงลอกับชายผาทิพย
สามเหล่ียม  มีครีบสองขางแกม  และเครายาวเปนสามเหล่ียมแหลม 
  บริวารพระวรุณซึ่งประจําบําเรอนั้น  เบ้ืองซายนางพระคงคา  โฉมงามผิวพรรณด่ัง
ดวงเดือน  ยืนอยูหลังมัตสยาฤาจระเข  มือหนึ่งถือจามรโบกปด  มือหนึ่งถือดอกบัวหลวง  เบ้ือง
ซายนางพระยมนารูปงามเหมือนกัน  ผิวพรรณด่ังดอกนิโลตบล  คือดอกบัวเขียว  ยืนอยูเหนือหลัง
เตา  มือหนึ่งถือจามรโบกปด  มือหนึ่งถือดอกบัวเขียว  ชื่อนางทั้งสองนี้มาแตชื่อแมน้ําคงคา  
แมน้ํายมุนา  อันเปนแมน้ําใหญในประเทศอินเดีย15 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบเทพบริวารของพระ
วรุณ  เขียนเปนเทพธิดาที่มีพระวรกายรูปโฉมผิวพรรณงดงามด่ังดวงเดือน  2  นาง  นางทางซาย
ชื่อพระนางคงคา  ประทับนั่งคุกพระชานุต้ังฉากกับหลังมัตสยาปลาใหญ  เทพพาหนะที่พระองค
เหยียบอยู  งอพระชานุซายข้ึนต้ังฉากไปดานหนาต้ังพระชงฆวางพระบาทเหยียบหลังปลาเทพ
พาหนะ  ใกลพระชานุขวาที่คุกอยู  พระชงฆและพระบาทขวางอกระดกไปดานหลัง  พระนางคงคา
แตงองคทรงเครื่องสวมกรอบพักตรปนจุเหร็จและรัดเกลายอด  สวมสรอยประคํา  สายสังวาลยไขว
จากพระอังสาซายลงมารอบบั้นพระองคขวาไมสวมฉลองพระองค  สวมภูษาลายดอกลอยยาว
เสมอหลังพระชงฆ  ทิ้งพระกรซายวางพระหัตถบนหลังพระชานุ  กํานิ้วพระหัตถกานดอกบัวยาว  
ชอดอกบัวบานสูงเสมอพระถัน  ยกพระกรขวาชูเสมอพระพักตร  จับดามแสจามรีจากขวาไปซาย  
เบ้ืองหนาเหนือพระเศียรของพระนาง  มัตสยาปลาใหญเทพพาหนะหันพักตรตรงตาโพลงปาก
แสยะอาเห็นฟนครีบหูซายสะบัดข้ึน  ขวาสะบัดลง  ลําตัวงอบิดไปดานขวาของตนสะบัดชูหางใหญ
ข้ึนขนานกับพระขนองพระคงคาสูงเสมอพระกรรณ  เหนือครีบหูซายมีชอใบบัวและดอกบัวตูมชูข้ึน
เพื่อลดชองวางหนาพระชานุซายของพระนางคงคา  นางทางขวามือชื่อพระนางยมุนา  ประทับยืน

                                                 
 15 โต   จิตรพงศ,ม.ร.ว.,พระประวัติและงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
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ยอยางพระบาทซายงอพระชานุไปเบ้ืองหนาเหยียบพระบาทบนหลังเตาเทพพาหนะริมกระดองใกล
คอ  พระชงฆซายงอกระดกพระบาทไปดานหลัง  พระนางยมุนาแตงองคทรงเครื่องสวมกรอบ
พักตรปนจุเหร็จ  และรัดเกลายอด  สวมกรองศอ  สรอยประคํา  สายสังวาลยไขวจากพระอังสา
ซายโอบรอบบ้ันพระองคขวา  มีพาหุรัด  รัดกร  ไมสวมฉลองพระองค  สวมพระภูษาลายดอกลอย
ขาวเสมอขอพระบาท  ทิ้งพระกรซายลงขางพระวรกาย  พระหัตถจับกานดอกบัวกานยาวชอ
ดอกบัวบานเหนือพระอังสาซาย  ยกพระกรขวาไปเบ้ืองหนาเสมอพระพักตร  จับดามแสจามรีโบก
ปดจากขวามาซายเหนือพระเศียรของพระนาง  เตาใหญเทพพาหนะวายจากขวามาซายชูคอเห็น
ขาซาย  วายโบกพุยน้ําเห็นเปนสาย  เห็นขาหลังซายและหางยาวแหลมลูไปตามแรงวาย  มีชอใบ
บัวและดอกบัวข้ึนทั้งดานหนาและดานหลังเตาเทพพาหนะและพระนางยมุนา  มีกรอบซุมเรือน
แกวยอดแหลมทรงดอกบัวตูมลอมรอบพระนางคงคา  และพระนางยมุนา  โดยกรอบซุมลางเสมอ
บ้ันพระองค  ซุมเรือนแกวอยูภายใตสินเทายอดแหลมสามเหล่ียมที่เช่ือมตอซุมเรือนแกวเทพ
ประจําทิศพายัพ  และทิศหรดี 
 2.8 เทวดาทิศหรดี  พระไนรฤติ  เทพประจาํทิศ 
  พระนิรฤติ  ฤาไนรฤติ  ฤาไนรฤต  อะไรแนก็ไมทราบเรียกไมคอยตองกัน  ประจํา
ทิศหรดี  จะเปนเทวดาฤาอสูร  ฤาผีอะไรแนไมทราบมีที่กลาวถึงนอยเต็มที  แตอยางไรก็ดีเปนผูให
โชครายแกมนุษยนาพรึงกลัวตรงกันตําราที่กลาวถึงรูปกายนั้นพบแตสองตํารา  ตําราหนึ่งวารูปราง
ใหญผิวกายสีขาบ  ทรงผาสีเหลือง  นั่งเหนือภัทรบิฐ  คือเกาอ้ีฤาต่ัง  ฤานั่งบนหลังสิงห  ฤาข่ีคอคน
ถือกระบอง  อีกตําราหนึ่งวาข่ีลา  รูปรางนากลัวมีตาขมึง  ปากแสยะเห็นฟนและเข้ียว  ผมต้ังชัน
ตลอดโคน  ทรงเคร่ืองประดับทุกอยาง  แลสังวาลยดอกไมหลายชนิดปนกัน  มีมือสอง  ขวาถือ
ดาบ  ซายถือโลห 
  ภรรยาเธอมีส่ีคน  เรียกช่ือเชนนี้  1.เทวี  2.กฤษณางดี  3.กฤษณาวทนา  4.กฤษ
ปาศ16 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศณานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบพระไนรฤติ  เปน
ภาพยักษตนเดียว  เปนภาพเทวดารักษาทิศที่แตกตางจากเทวดารักษาทิศทั้ง  7  องค  ที่กลาว
มาแลวที่เปนภาพเทวดาทั้งหมด  โดยเขียนเปนรูปยักษประทับนั่งขัดสมาธิราบพระบาทขวาวาง
หงายบนหลังพระชงฆซาย  พระวรกายใหญโต  แตงองคทรงเครื่องรบเต็มชุด  พระเศียรสวมรัดพระ
นลาฏ  พระเกศาเรียงต้ังชันข้ึนดานบน  พระเนตรโปนขมึง  พระโอษฐแสยะเห็นพระทนตและพระ
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ทาฒะ  พระหนุเหล่ียม  พระกรรณใหญ  สวมกุณฑล  สวมฉลองพระองคที่มีพระพาหาส้ันเหนือ
พระกัปปะระ  รัดกร  รัดพระองค  รัดพระบาท  ทรงพระภูษาโจง  ใสสนับเพลาลายต้ังขนาน  พระ
หัตถซายถือโลหกลมลายกากบาท  พระกรขวากางออกวางพระหัตถเหนือพระชานุขวากําพระแสง
ดาบปลายดาบใหญหยักแหลม  ต้ังคมพระแสงดาบต้ังตรงสูงเสมอพระกรรณ  รอบพระเศียรมี
สินเทารูปทรงดอกบัวตูม  มีชอดอกไมชอเล็กแซมข้ึนหลังโลหดานขวามือ  พระไนรฤติประทับนัง่บน
ฐานขาสิงหภายในซุมเรือนแกวยอดแหลม  มีผาทิพย  3  ผืน  หอยทับกัน  2  ผืนลางเปนรูป
ส่ีเหล่ียม  ผืนบนสุดเปนสามเหล่ียมหอยปลายแหลม  ตรงกลางเปนลายประจํายามครึ่งลาย  ใตผา
ทิพยหวางขาสิงหมีรูปศรีษะลาเทพพาหนะหนาตรง  2  หูกางไปจรดขอบมุมผาทิพยส่ีเหล่ียม 
 กลาวโดยสรุป  ภาพลายเสนทิศปาลกฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ  ที่เทวดาประจําทิศทั้ง  8  องค  และเทพบริวารเทวดาทิศหลัก  4  ทิศ  อีก  8  องค  มีการ
แสดงสภาวะ  รูปแบบ  รูปราง  การแตงองคทรงเคร่ือง  เทพศาสตราวุธ  เทพประจําทิศคลายคลึง
กันบาง  แตกตางกันบาง  จากแนวพระราชดําริ  พระปรีชาสามารถและแนวทางสรางสรรคของ
สมเด็จฯ  โดยมีที่มาจากความเช่ือและตํานานแบบโบราณ  รูปแบบดังกลาวคือ   
 1. ภาพเทพประจําทิศทั้ง  8  ภาพ  ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนแทนขาสิงหภายในซุม
เรือนแกวยอดแหลม  ซุมภายในมีนาคลํายองหยักดานละ  2  จังหวะ  ปลายซุมเปนนาคเบือนวาง
อยูบนบัวหัวเสา  ที่ฐานสิงหปูผาทิพย  ใตผาทิพยมีเทพพาหนะที่มีทั้งภาพเต็มตัวบาง  คร่ึงตัวบาง  
มีแตเศียรบางแตกตางกันไป  เทพประจําทิศทั้ง  8  องคมีลักษณะเหมือนและแตกตางกันดังนี้ 
  1.1 มีภาพเทวดาประจําทิศผูชาย  4  องค  ที่มีพระวรกายสวยงามสะโอดสะอง  
สัดสวนแข็งแรงสมบูรณแบบเทวดาที่สําคัญ  สวมสังวาลยแบบยัชโญปวีต  สังวาลยไขวพระองค
แบบสังวาลยพราหมณ  เทพประจําทิศรูปงามทั้ง  4  องคไดแก  พระอัคนิ  เทพแหงไฟ  เทวดา
ประจําทิศอาคเนย  พระอินทร  เทพจอมโลก  เทวดาประจําทิศบูรพา  พระพาย  เทพแหงลม  
เทวดาประจําทิศพายัพ  และพระวรุณ  เทพเจาแหงฝน  เทวดาประจําทิศปจจิม  การประทับ
นั่งขัดสมาธิราบ  การวางกรซายเหนือพระชานุ  การยกพระหัตถขวาจับเทพศาสตราวุธ  ทั้ง  4  
องควางทาทํานองคลายคลึงกัน  ตางกันเฉพาะเทพศาสตราวุธ  และเทพพาหนะเทานั้น 
  1.2 มีภาพเทวดาประจําทิศผูชาย  1  องคที่มีพระวรกายสวยงามสะโอดสะองค  
สัดสวนแข็งแรงสมบูรณ  แตงองคทรงเครื่องสมบูรณตามแบบเทวดาโดยทั่วไป  แตสวมสาย
สังวาลยแบบยัชโญปวีต  คือ  สังวาลยไขวพระองคแบบสังวาลยพราหมณ  และสายสังวาลยมาลัย
มะนาวใบไม  สวมคลองพระศอพาดพระอังสาทั้ง  2  ขาง  ทิ้งชายหอยขางบ้ันพระองคทั้ง  2  ขาง
ทั้งซายและขวา  เทพองคนี้คือพระยม  เทพแหงความตาย  เทวดาประจําทิศทักษิณ  สวนลักษณะ
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การวางกรทั้งซายและขวาใหพระหัตถจับเทพศาสตราวุธ  มีลักษณะเดียวกันกับเทวดาประจําทิศ
ทั้ง  4  องคที่กลาวมาเบ้ืองตน 
  1.3 มีเทวดาประจําทิศผูชาย  1  องค  ที่มีพระวรกายสวยงามสะโอดสะอง สัดสวน
แข็งแรงสมบูรณ  แตไมไดแตงองคทรงเครื่องแบบเทวดาที่สําคัญทั่วไป  ไมไดสวมมงกุฎเพียงแตมุน
มวยพระเกศาข้ึนกลางพระเศียร  เสียบประดับพระจันทรเส้ียวยอดสุด  นุงหมสวมใสหนังเสือ  ทรง
นาคยัชโญปวีตดุจผูทรงศีล  เทพองคนี้คือ  พระอีศาณ  เทพผูทรงศีล  ประจําทิศอีศาณ 
  1.4 เทพประจําทิศผูชาย  1  องครูปรางกํายําเขมแข็ง  สูงใหญอวบอวนนากลัว  
แตงองคทรงเคร่ืองแบบเทวดาโดยท่ัวไป  เวนแตพาดผาผืนใหญสีขาวแบบยัชโญปวีต  คือพาดผา
สะพายไขวแบบพราหมณผูทรงศีล  พระหัตถซายไมไดถืออาวุธแตหันฝาพระหัตถออกต้ังในทาหาม
ญาติ  แตพระหัตถขวาถือกระบองใหญ  เทพองคนี้คือ  ทาวไพรศรพณ  หรือทาวกุเวรุ  หรือทาว
เวสสุวรรณเทพผูเปนใหญในหมูภูต  เทวดาประจําทิศอุดร  
  1.5 เทพประจําทิศที่แปลกไปจากเทพประจําทิศทุกองค  เพราะเปนยักษผูชาย  
เทพประจําทิศที่เปนยักษมี  1  องคเทานั้น  รูปรางกํายํานากลัว  ตาขมึง  ปากแสยะ  พระเกศาต้ัง
ชันดุจไฟลุก  แตงองคทรงเครื่องแตกตางไปจากเทวดาประจําทิศทุกองค  เพราะทรงฉลองพระองค
แบบนักรบ  ถือโลหกลมและดาบใหญ  เทพประจําทิศองคนี้คือ  พระไนรฤติ  เทพผูใหโชครายแก
มนุษย  เทวดาประจําทิศหรดี 
 2. ภาพเทพบริวารมีอยู  8  องค  เปนเทพบริวารของเทพประจําทิศหลักทั้ง  4  ทิศ  คือ  
ทิศทักษิณ  ทิศบูรพา  ทิศอุดร  และทิศปจจิม  ทิศละ  2  องค  โดยเทพบริวารเหลานี้จะประทับยืน  
หรือประทับนั่งตํ่ากวาเทพประจําทิศ  เทพบริวารนี้มีเทวดาผูชาย  4  องค  เทพธิดา  2  องค  และ
เปนกินนร  2  องค  เทพบริวารทั้ง  8  องค  4  คู  มีการกําหนดลีลาทางทางการประทับนั่ง  ประทับ
ยืนคลายกันในคูของตน  แตแตกตางกันอยางส้ินเชิงในคูอ่ืนๆ  มีการเคลื่อนไหวดุจมีชีวิตกวาเทพ
ประจําทิศ  รวมถึงความแตกตางกันในเร่ืองของซุมเรือนแกว  กรอบซุมเรือนแกว  หรือกรอบกระจก
วงรี  เทพบรวารทั้ง  8  องคมีลักษณะคลายคลึงกันและแตกตางกันดังนี้ 
  2.1 เทพบริวารที่เปนเทพผูชาย 2 องค  ที่มีรูปรางสะโอดสะอง และซูบผอมอยางละ  
1  องคประทับนั่งแทนเอียงเขาหาเทพประจําทิศทักษิณ  คือพระยม  องคซายมีรูปรางสวยงามช่ือ  
จิตตคุปต  มีกรอบสินเทารูปวงรีอยูรอบพระเศียร  เทพผูตรวจบัญชีกรรมของผูตาย  องคขวาที่มี
รูปรางซูบผอม  พระนาสิกและพระกรรณแหลม  พระปรางคตอบผอมชื่อ  พระกาลบุรุษ  เทพผูนํา
วิญญาณคนตายหรือเทพแหงความตาย  ทั้ง  2  องคประทับนั่งแทน  หอยพระชงฆลงทั้ง  2  ขาง
ภายในซุมเรือนแกวยอดแหลม 
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  2.2 เทพบริวารที่เปนเทพผูชาย  2  องค  รูปรางกํายําลํ่าสัน  พระพาหาและพระ
ชงฆใหญ  แตกลับประทับนั่งขัดสมาธิหันขางประนมหัตถบนแทนหันพระพักตรทอดพระเนตรเทพ
ประจําทิศอุดร  ในตําราวาเทพทั้ง  2  เปนภูต  องคซายช่ือศังขนิธิ  องคขวาช่ือปทมนิธิ  ประทับ
นั่งขัดสมาธิบนแทนภายในซุมเรือนแกวยอดแหลม 
  2.3 เทพบริวารที่เปเทพธิดา  2  องคมีรูปรางสวยงามผิวพรรณผุดผองด่ังดวงเดือน  
ประทับยืนเยื้องยางพระบาทบนหลังเทพพาหนะของตน  เอียงพระวรกายที่งดงามเบ้ืองบนเขาหา
เทพประจําทิศปจจิม  คือ  พระวรุณ  โดยถือดอกบัวหลวงดวยพระหัตถซายโบกสะบัดแสจามรีดวย
พระหัตถขวาทั้ง  2  องค  องคซายช่ือพระคงคา  องคขวาชื่อพระยมุนา  อันเปนชื่อแมน้ําใหญใน
ประเทศอินเดีย  ประทับอยูในกรอบซุมเรือนแกว 
  2.4 เทพบริวารที่เปนเทพกินรี  2  องค  ทอนบนเปนเทพธิดารูปรางสวยงาม  ทอน
ลางมีปกและหางเปนนก  หางเปนกนกนีชอโต  ประทับยืนอยูบนแทนขาสิงหเต้ียๆ  เอียงพระ
วรกายดานบนเขาหาเทพประจําทิศบูรพา  คือพระอินทร  โดยถือพวงมาลาดอกไม  และแสจามรี
พัดโบกบําเรอพระอินทร  เทพกินรีทั้ง  2  องคมีชื่อเรียกเหมือนกันคือ  นางคันธรรพี  ประทับอยูใน
กรอบชองกระจกวงรี 
 3. เทพพาหนะทั้งหมดมี  10  องค  เปนเทพพาหนะของเทพประจําทิศทั้ง  8  องค  
เขียนอยูใตผาทิพยหวางขาแทนขาสิงหทุกองค  ที่เหลืออีก  2  องคเปนเทพพาหนะพระนางคงคา  
และพระนางยมุนา  เทพบริวารของพระวรุณ  เทพประจําทิศปจจิม  การเขียนภาพเทพพาหนะใน
ลายทิศปาลก  ผลงานฝพระหัตถสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  มีการเขียน  4  
ลักษณะ  เขียนภาพเทพพาหนะคร่ึงตัวหนาตรง  1  องค  และเต็มตัวหนาตรง  1  องค  และ
เนื่องจากถูกเขียนไวใตผาทิพยหวางขาสิงห  ภาพเทพพาหนะเทพประจําทิศทุกองคจึงเสมือนถูก
กําหนดอยูในกรอบของชายผาทิพยและความโคงของขาแทนสิงหดังกลาว  สวนอีก  2  ลักษณะที่
แตกตางกัน  คือ  เทพพาหนะของเทพบริวารที่เหลืออีก  2  องค  เขียนเปนภาพเทพพาหนะเต็มองค
เคล่ือนไหว  ดังมีรายละเอียดทั้ง  4  ลักษณะดังนี้คือ 
  3.1 ภาพเทพพาหนะที่แสดงภาพแตเศียรหนาตรง  เปนเทพพาหนะของเทพประจํา
ทิศมีอยู  6  องค  วางอยูใตผาทิพยหวางขาแทนขาสิงหที่ประทับของเทพประจําทิศ  คือเศียรควาย
ตัวผูเทพพาหนะของพระยม  เทพประจําทิศทักษิณ  1  เศียรชางเอราวัณมี  4  งางอกอยูขางละคู
ซอนกันอยู  เทพพาหนะของพระอินทร  เทพประจําทิศบูรพา  1  เศียรโคขาวเทพพาหนะของพระอี
ศาณ  เทพประจําทิศอีศาณ  1  เศียรกวาง  2  เขา  เปนกิ่งยาว  เทพพาหนะของพระพายุ  เทพ
ประจําทิศพายัพ  1  เศียรมังกรแสยะปากแยกเข้ียวเทพพาหนะของพระวรุณ  เทพประจําทิศปจจิม  
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1  และเศียรลาเทพพาหนะของพระไนรฤติ  เทพประจําทิศหรดี  1  รวมภาพเทพพาหนะที่เขียน
เฉพาะสวนพระเศียร  6  องค 
  3.2 เทพพาหนะที่แสดงภาพคร่ึงองคหนาตรง  เปนเทพพาหนะของเทพประจําทิศ  
มีอยู  1  องคคือ  คน  หรือ  นรวาหนะ  แปลวา  มีคนเปนเทพพาหนะ  เปนภาพคนเขียนเฉพาะพระ
วรกายทอนบน  วางกรทั้ง  2  ลงงอแยกปลายพระหัตถทั้ง  2  กับพื้นคลายการวางเทาหนาเหยียบ
พื้นของสัตวส่ีเทาทั่วไป  คนเทพพาหนะองคนี้  เปนเทพพาหนะของทาวไพรศรพณ  เทพประจําทิศ
อุดร 
  3.3 ภาพเทพพาหนะที่แสดงภาพเต็มองคหนาตรง  เปนภาพเทพพาหนะของเทพ
ประจําทิศมีอยู  1  องคคือ  แกะเขามวน  เทพพาหนะของพระอัคนิ  เทพประจําทิศอาคเนย 
  3.4 เทพพาหนะที่แสดงภาพเต็มองคและแสดงความเคลือนไหว  เปนภาพเทพ
พาหนะของเทพบริวารของพระวรุณ  เทพประจําทิศปจจิม  มีอยู  2  องค  คือ  มัตสยาปลาใหญ  
เทพพาหนะของพระนางคงคา  1  และเตาใหญเทพพาหนะของพระนางยมุนา  1  เปนภาพที่เขยน
เต็มตัวเคล่ือนไหวแวกวายอยูในน้ํา  เพราะเปนเทพพาหนะของเทพบริวาร  ของเทพประจําทิศที่
เปนเทพแหงน้ําและฝน 
 ภาพทิศปาลกทั้งหมดโดยเฉพาะเทพประจําทิศ  มีกรอบสินเทาเปนรัศมีทรงดอกบัวตูม
ลอมรอบพระเศียรทุกองค  สวนภาพเทพบริวารมีกรอบสินเทาเปนรัศมีทรงดอกบัวตูมลอมรอบพระ
เศียร  4  องค  คือ  พระสังขนิธิ  และพระปทมนิธิ  เทพบริวารของพระไพรศรพณ  กับพระนางคงคา
และพระนางยมุนา  เทพบริวารของพระวรุณ  และเทพบริวารที่มีกรอบสินเทาเปนรัศมีวงรี  1  องค  
คือ  จิตตคุปต  เทพบริวารเบ้ืองขวาของพระยม  รวมเทพที่มีกรอบสินเทา  13  องค  จากเทพ
ประจําทิศ  8  องค  เทพบริวาร  5  องค  สวนเทพบริวารอีก  3  องคที่เหลือไมมีกรอบสินเทาคือ  
พระกาลบุรุษเทพบริวารเบ้ืองซายของพระยม  1  และคันธรรพี  2  องค  เทพบริวารของพระอินทร  
ภาพโดยรวมของเทพประจําทิศและเทพบริวารทํางานสัมพันธกันเปนอยางดี  โดยภาพเทพประจํา
ทิศอยูภายในวุมเรือนแกวยอดแหลม  8  ซุม  ที่มีลักษณะเหมือนกัน  ตางกันแตผาทิพยและเทพ
พาหนะ  แมเทพบริวารจะมีกรอบซุมที่ปกคลุมอยูแตกตางกัน  โดยเทพบริวารมีซุมเรือนแกวยอด
แหลมเฉพาะแตละคูแตกตางกัน  พระจิตตคุปตและพระกาลบุรุษเทพบริวารของพระยมอยูภายใน
ซุมเรือนแกวยอดแหลม  คลุมแทนสิงหกรอบบนซุมเรือนแกว  ดานในทําเปนนาคลํายองโคง  2  
จังหวะ  พระสังขนิธิและพระปทมนิธิ  เทพบริวารของพระไพรศรพณอยูภายในซุมเรือนแกวยอด
แหลมคลุมแทนสิงหกรอบซุมเรือนแกวดานใน  นาคลํายองขมวดโคง  5  จังหวะ  พระนางคงคา
และพระนางยมุนา  เทพบริวารพระวรุณอยูภายในกรอบซุมเรือนแกวลอยเหนือเทพพาหนะ  ทั้ง
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กรอบในกรอบนอกเปนยอดแหลมทรงบัวตูม  และกินรีคันธรรพี  2  องค  เทพบริวารของพระอินทร
อยูในกรอบชองกระจกวงรียอดแหลม  กรอบซุมทั้ง  4  แบบของเทพบริวารปกคลุมดวยยอดแหลม
กรอบสินเทาสามเหล่ียมเหมือนกัน  8  ยอด  โดยปลายของสินเทาทั้ง  2  ดาน  ไปเชื่อมกับนาค
เบือนของซุมเรือนแกวเทพประจําทิศในแตละดานที่อยูใกลกัน  ทําใหเกิดยอดแหลมซุมเรือนแกว  
กับยอดแหลมสินเทา  รวมเปนยอดแหลทใหญ  16  ยอด  มียอดแหลมเล็กๆ  แซมระหวางซุมเรือน
แกวละซุมสินเทาอีก  16  ยอด  คลุมชอลายพุมขาวบิณฑหวางละ  1  ชอ  รวมมีพุมขาวบิณฑ  16  
ชอลาย  ทําใหยอดแหลมถูกซอยละเอียดเปน  32  ยอด  และหวางยอดแหลม  32  ยอด  มีชอกนก
เปลว  2  ตัว  เล็กใหญ  ขนาบดวยกระจังตาออยดอกลอยอยางละตัวบนลางลดชองวางหวางยอด
แหลม  32  ยอดนั้น  ทําใหลายทิศปาลกทั้งหมดดานบนเกิดความรูสึกวาอยูภายในเสนโครงสราง
เสนเดียวกัน  ในขณะที่แถบดานลางทิศปาลกระหวางเทพประจําทิศกับเทพบริวารมีกระจังเจิมตัว
ใหญ  16  ตัว  เช่ือมฐานขาสิงหที่ประทับของเทพประจําทิศกับสวนประกอบดานลางของเทพ
บริวาร  ทําใหโครงสรางลายทิศปาลกดานลางทั้งหมดเกิดความรูสึกวาอยูในเสนโครงเดียวกันภาพ
ทิศปาลกท้ังหมดอันไดแกเทพประจําทิศทั้ง  8  องค  เทพบริวารทิศหลักทั้ง  8  องค  เทพพาหนะ
ของเทพประจําทิศทั้ง  8  องค  เทพพาหนะของเทพบริวารอีก  2  องค  ซุมเรือนแกว  กรอบซุมเรือน
แกว  กรอบชองกระจกวงรี  กรอบสินเทาและลวดลายตางๆ  ทั้งหมดประสานสัมพันธกันในแถบ
เสนดคง  เมื่อนํามาเช่ือมตอลายตามแผนที่วางลายขันน้ํามนต  จะเช่ือมตอกันเปนลายกลมของขัน
น้ํามนตภาพเทพประจําทิศจะประทับตรงตามทิศของพระองคทันที 
 ภาพฝพระหัตถทิศปาลกวางลายขันน้ํามนต  นับเปนการประยุกตจิตรกรรมไทย  ดวย
การผสานวิธีการสรางภาพและลวดลายดวยรูปแบบ  2  ลักษณะ  ระหวางความเปนจริงตาม
ธรรมชาติตามหลักวิชาการของตะวันตก  กับลักษณะลีลาอันออนหวานนุมนวลเปนอุดมคติตาม
แบบจิตรกรรมไทยประเพณีลักษณะของงานฝพระหัตถแสดงถึงพัฒนาการของจิตรกรรมไทยที่
กาวหนาข้ึนโดยการผสานความรู  ทัศนคติ  คานิยมใหมของสยามยุคนั้นอยางเดนชัด  สมเด็จฯ  
ทรงใชเสนที่มีทวงทีลีลา  ออนหวานมีจังหวะรับสงกันตามลักษณะจิตรกรรมไทยประเพณีแตยัง
แสดงระบบกายวิภาคของมนุษย  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ  ความลึกต้ืนตามหลักทัศนีวิทยา
ของอวัยวะบางสวน  เชน  พระกร  พระชงฆของเทพบริวารรอยยับยนพร้ิวไหวของเส้ือผาอาภรณ  
ทั้งหมดแสดงความเปนจริงดวยการใชเสนเทาทีจําเปนพอสมควร  แสดงมิติความถูกตองเปนจริง  
การหันหนาและรางกายดานตรง  ดานเฉียง  ดานขางเพื่อแสดงความสวยงามมีชีวิต  แข็งแรงกาํยาํ
ของเทพเจาประจําทิศ  เทพบริวาร  เทพพาหนะ  พระแทนขาสิงห  อาวุธและส่ิงของอ่ืนๆ  
เหมาะสมกลมกลืนกับความออนหวานงดงามของเสนที่มีชีวิต  มีจังหวะลีลาออนไหว  นุมนวลใน
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ลักษณะของเสนจิตรกรรมไทยประเพณี  งานฝพระหัตถชิ้นนี้จึงถือวามีคุณคาความงดงามลงตัวช้ิน
หนึ่ง  ถึงพรอมดวยจิตวิญญาณแหงความเชื่อเร่ืองเทพรักษาทิศของคนไทย  ถึงพรอมดวยพระ
ปรีชาสามารถสูงแหงทักษะฝพระหัตถ  ความทันยุคทันสมัย  และนับเปนงานประณีตศิลปไทย
ประยุกตที่ทรงคุณคาช้ินหนึ่งของไทย 
 
3. ผลงานออกแบบภาพรางจิตรกรรมเปนลายเสนภาพพุทธประวัติ  และพุทธสาวก
ประดับบนกระจก   ชองพระแกล  ประดับซุมคูหาทิศ  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
 
 ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงมีพระราชประสงคใหสรางวดั
เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  ไดมีพระราชดําริใหเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังประดับพระอุโบสถ  
โดยทรงมีพระราชดําริไววา17 
 ระหวางหนาตางจากมุขดานทิศเหนือไปยังทิศตะวันออกรวม  10  ชอง  เขียนภาพทศ
ชาติ  ผนังหุมกลองทิศตะวันออกเขียนมารผจญ  ผนังหุมกลองมุขใตเขียนภาพพระพุทธเจาลงจาก
ดาวดึงส  ผนังหุมกลองทิศตะวันตกนอกเรือนแกวเขียนสินเทาและเทวดาเลนเมฆ  ผนังหุมกลอง
มุขเหนือเขียนเทวดาพนมมือระหวางจามร  บนฝาบานประตูมุก  3  คู  ดานหนาเขียนมารผจญ  
ดานใตเขียนภาพพระพุทธเจาเสด็จลงจากดาวดึงส (ตอจากผนังหุมกลอง)  ดานเหนือเขียนภาพ
จุฬามณี  ชองกระจกหนาตางพับหนึ่ง  นับต้ังแตหนาตางมุขเหนือถึงมุขใตเขียนภาพบนกระจกเปน
ภาพพุทธประวัติตามความเชื่อในเร่ืองปฐมสมโพธ์ิ  จํานวน  10  ภาพ ไดแก  1.ฤาษีทายลักษณะ  
2.ประลองศีล  3.จากปราสาทมาโดด  4.ตัดเกศ  5.เทศนา  6.บิณฑบาต  7.เยี่ยมพระพิมพา  8.
ยมกปาฏิหาริย  9.ปรินิพพาน  10.ตวงธาตุ 
 ตอมาทรงแกไข  พระราชดํารินี้เสียใหม  โดยทรงแบงชองพระแกลพระอุโบสถวัด
เบญจมบพิตรเปน  10  ชอง  และโปรดเกลาฯ  ใหเจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ  ทรงรางภาพ
ถวายโดยทรงกําหนดเร่ืองราวจากพุทธประวัติตามหนังสือปฐมสมโพธิ์  ไวดังนี้ 
 พระแกลชองที่ 1 ครรภาภินิกขมนบริวัตร ปริเฉทที่ 3 
 พระแกลชองที่ 2 ราชาภิเศกบริวัตร ปริเฉทที่ 5  
 พระแกลชองที่ 3 มหาภินิกขมนบริวัตร ปริเฉทที่ 6  ตอนมหาภิเนษกรมณ 
 พระแกลชองที่ 4 มหาภินิกขมนบริวัตร ปริเฉทที่ 6  ตอนบรรพชา 

                                                 
 17 กรมศิลปากร,กองจดหมายเหตุแหงชาติ,เอกสารไมโครฟลม  มร.5 ค/24 บ.เบญจมบพิตร:เร่ือง
เขียนผนังโบสถวัดเบญจมบพิตร (17  เม.ย.120-1  ธ.ค.  128) 
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 พระแกลชองที่ 5 โพธิสัพพัญูปริวัตร ปริเฉทที่ 11 
 พระแกลชองที่ 6 ธัมจักกัปวัตนบริวัตร ปริเฉทที่ 13 
   ฤาษีลวัตถุคมนบริวัตร ปริเฉทที่ 17 
 พระแกลชองที่ 7  กบิลวัตถุคมนบริวัตร ปริเฉทที่ 17 
   ฤาพิมพาพิลาปบริวัตร ปริเฉทที่ 18 
 พระแกลชองที่ 8 พิมพาพิลาปบริวัตร ปริเฉทที่ 18 
   ฤาสักยบรรพชาบริวัตร ปริเฉทที่ 19 
 พระแกลชองที่ 9 มหาปรินิพพานสูตรบริวัตร ปริเฉทที่ 26 
 พระแกลชองที่ 10 ธาตุวิภัชชนบริวัตร ปริเฉทที่ 27 
 จากแนวพระราชดํารินี้  เจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ  ทรงรับเปนธุระจัดใหตามพระ
ราชประสงค  โดยทรงออกแบบภาพจิตรกรรมนี้ไวจํานวน  17  ภาพ  แตจากรูปภาพที่ทรงออกแบบ
ไว  มีบางภาพไมตองพระราชดําริอยูดวย  ทรงรางภาพชุดนี้เมื่อปพ.ศ.2444เมื่อมีพระชันษา38
พรรษา 
 ภาพพุทธประวัติเพื่อไปประดับบนพระแกล 
 1. พระสิทธารถประสูติ 
 2. พระสิทธารถกุมารตรัสอภิวาจา 
 3. กาฬเทวิลดูลักษณะพระสิทธารถ 
 4. สมโภชพระมหาสัตวราชาภิเศก 
 5. พระสิทธารถเสวยสุขในรมยปราสาท 
 6. พระสิทธารถสละพระชายาและพระราชโอรส 
 7. พระมหาสัตวเสด็จสูมหาภิเนษกรมณ 
 8. พระมหาสัตวทรงมากัญฐกะขามแมน้ําอโนมานที 
 9. พระสิทธารถตัดเกศ 
 ภาพพุทธสาวกองคสําคัญไปตกแตงซุมคูหาทิศ 
 1. พระอานนทกับชางนาฬาคีรี 
 2. ส่ังนางวิสาขาใหพิสูจนนางภิกษุณีมารดาพระกุมารกัสสป 
 3. พระมหาโมคคัลลานะนํานันโทปนันทนาคราชไปเฝาพระพุทธเจา 
 4. ทูลแกปญหาที่ประตูเมืองสังกัสสนคร 
 5. มารเห็นชองทางทําอันตรายพระราหุล 
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 6. พระกัลจายนเถระกําลังเขียนคัมภีรมูล  ฤาสมาธิ 
 7. เอหิภิกขุอุปสัมปทา 
 8. สมาทานธุดงค 
 เปนที่นาเสียดายวาภาพรางทั้ง  17  ภาพ  ทั้งภาพพุทธประวัติ  และภาพพุทธสาวกที่
รางตามพระราชดํารินี้ไมสามารถทําไดสําเร็จตามพระราชประสงค  เพราะการเขียนขยายภาพ
จิตรกรรมจริงคงตองรอใหกอสรางพระอุโบสถสําเร็จเรียบรอยลงเสียกอน  จึงจะทรงดําเนินการตาม
พระราชประสงคอยางสมบูรณ  แตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคตลง
เสียกอนการสรางวัดเบญจมบพิตรจะเสร็จสมบูรณ  ภาพรางจิตรกรรมชุดนี้จึงคางไว  มิไดกระทํา
ตอ  ทิ้งคางไวแตภาพรางเปนลายเสน  เพราะตอมาพระองคเจาจุลจักรพงษทรงจางชางทํากระจก
ลายไทยใสแทนภาพพระราชประสงค 
 3.1. ภาพรางลายเสนพระสิทธารถะประสูติ 
  ภาพทางตอนลางกึ่งกลางภาพเปนภาพพระนางสิริมหามายา  หลังประสูติ
พระโอรสในปาชื่อลุมพินี  ขณะทรงหยุดพักพระนางทรงยืนอุมเจาชายสิทธารถะเสมอพระอุระ  มี
นางกํานัลกําลังถวายอภิบาลพระราชโอรสอยูสองขาง  โดยนางกํานัลดานซายนั่งคุกเขาชูมือทั้ง
สองขางข้ึนเตรียมถวายพระกระยาหาร  และนางกํานัลทางดานขวานั่งคุกเขายกมอืขวาข้ึนเหนอืหวั
โบกแส  2  นางกํานัลเงยหนาข้ึนมองพระนาง  และพระราชโอรส  โครงสรางภาพสวนนี้จึงเปน
สามเหลี่ยม  ตอนบนของภาพเปนภาพทาวจตุรโลกบาลทั้ง  4  องค  เหาะลอมรอบอยู  ดานซาย
ลางมีทาวเวสสุวรรณ  ยักษผูเปนเทพทางทิศเหนือ  และดานขวาลางมีทาวเวรุปกษ  จอมนาคเทพ
ทางทิศตะวันตก  เหาะถือหนังเนื้อดําที่รองรับพระกุมาร  ดานบนมีทาวธตรัฐ  จอมคนธรรพเทพทิศ
ตะวันออก  และทาววิรุฬหก  จอมกุมภัณฑเทพทางทิศใต  เหาะแสดงทาพนมหตัถอัญชลีพระกมุาร
เทพ  ทุกองคพุงมองตรงมายังจุดศูนยกลาง    ขององคสิริมหามายาและพระกุมาร  ที่แนวแนเที่ยง
ธรรมและมีพลังโดยภาพการเคล่ือนไหวของเทวดาสัมพันธกับนางกํานัลที่นั่งอยูเบ้ืองลาง 
 3.2. ภาพรางลายเสนพระสิทธารถกุมารตรัสอภิมหาวาจา 
  เปนภาพแสดงเร่ืองการประสูติของพระโพธิ์สัตว  แลวไดดําเนินไป  7  กาว  พรอม
เปลงวาจาเปนบุรพนิมิตรแหงการตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณภาพถูกจัดวางอยูในที่วางกึ่งกลางภาพ  
ยืนอยูบนฐานดอกบัวบานดอกใหญภายในซุมเรือนแกว  โดยองคพระสิทธารถกุมารชูพระหัตถขวา
ข้ึน  เอ้ียวหันพระพักตรทอดพระเนตรไปยังปลายหัตถที่ชูข้ึน  ซุมดอกบัวเรือนแกววางอยูบนพื้น
แผนทองที่มีทาวจตุโลกบาลยกแบกทูลไวเสมอพระเศียร  โดยมีทาวเวสสุวรรณ  ทาวธตรัฐ  ทาวเวรุ
ปกษ  ทาววิรุฬหกตามลําดับ  จตุรโลกบาลทั้ง  4  นั่งแบกแผนเรียงกันไปตามลําดับ  ดานบนซุม
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เสมามีพระพรหมนั่งขัดสมาธิกางฉัตรถวาย  องคพระพรหมประทับนั่งขัดสมาธิเหนือซุมเรือนแกวมี
กนกที่พระชานุสัมพันธกับกนกรอบรัศมีสินเทาและชั้น5ชั้นที่ทรงสัมพันธอยูในโครงสรางกายยอด
ปราสาททรงปราสาทยอดแหลม  ดานขางและดานบนมีเทวดา  4  องค  อัญเชิญเคร่ืองราช
กกุธภัณฑอันเปนทิพย  โดยมี  2  องคนั่งขนาบขางซุมเรือนแกวซายขวา  อัญเชิญฉลองพระบาท
เชิงงอน  และพระแสงขรรคชัยศรี  เทวดาอีก  2  องคเหาะอยูดานบนอัญเชิญมหาพิชัยมงกุฎและ
วาลวิชนีตามลําดับ  ทุกองคเคล่ือนไหวโดยหันพระพักตรทอดพระเนตรมององคพระกุมารดวย
ความนอบนอมรอบๆ  ชองวางใสลายไทยดอกลอยประกอบ 
 3.3. ภาพรางลายเสนภาพกาฬเทวินดูลักษณะพระสิทธารถ 
  เปนภาพแสดงเร่ืองตอนท่ีพระกาฬเทวิลดาบส  ซึ่งเปนกุลุปาจารยแหงพระเจาสุท
โทธนะ  ไดเขาไปเยี่ยมพระเจาสุทโทธนะ  พระนางสิริมหามายา  และพระราชโอรสในปราสาท  
ดวยอภินิหารแหงกุศลสมภารที่ทรงกระทํา  บันดาลใหพระราชกุมารไปยืนอยูบนชฎาของกาฬเทวิ
ลดาบส  เทวิลดาบสดวยความศรัทธาจึงนั่งคุกเขาลงบนแทนเทาสิงห  ยกสองมือข้ึนเทินประคอง
พระราชกุมาร  พระเจาสุทโทธนะพระราชบิดาเห็นอัศจรรยดังนี้  จึงทรงถวายบังคมดวยความ
เคารพ  และพระมารดาซ่ึงวางเบาะไวที่พระเพลา  ก็แหงนมองเหตุการณมหัศจรรยนี้ดวยพระ
อาการตกตะลึง  ภาพตอนบนเปนยอดปราสาทจตุรมุข  ตามแบบปราสาทแบบอุดมคติของ
จิตรกรรมไทยประเพณี  จากบัวหัวเสาปราสาทกลางใชเสนฮอโคงประกอบลายกนกแบงภาพตาม
คติไทย  เพื่อเปนเคร่ืองแสดงหมายวาภาพทั้งหมดที่เกิดข้ึนเกิดภายในใตมหาปราสาทยอดนั้น 
 3.4. ภาพรางลายเสนสมโภชพระมหาสัตวราชาภิเศก 
  เปนภาพเร่ืองราวการราชาภิเศกเจาชายสิทธารถที่จัดในมหาปราสาท  แบงเปน  2  
ตอน  ตอนบนเจาชายสิทธารถประทับอยูบนบัลลังกภายในซุมเรือนแกวกลางภาพ  โดยประทับนั่ง
หันพระพักตรและพระวรกายตรง  วางสองพระหัตถบนพระชานุแยกปลายพระชานุและปลายพระ
บาททั้งสองขางออกจากกันวางพระบาทบนแทนปทมเต้ียๆ  ดานหนา  สองขางบัลลังกที่ประทับมี
พนักงานถวายพัดโบก  ชั้นตํ่าลงมาเปนที่ต้ังบายศรีสมโภช  7  ชั้น  ความสูงเสมอระอุระ  ตอนลาง
บนแทนช้ันลางสุดเปนภาพพราหมณปุโรหิต  ขนาบขางดวยพนักงานเสนาบดี  นั่งหันหลังเพื่อ
ถวายการอภิเศกในพระราชพิธีเฉลิมอภิเศก  โดยพนักงานเสนาบดีดานซายมือหันหนาและยื่นมือ
มาสัมผัส  กับพราหมณปุโรหิตที่อยูกึ่งกลางแสดงความเคล่ือนไหวในภาพ  การเขียนภาพน่ังหัน
หลังใหผูดูเปนคานิยมแบบตะวันตก  บนสุดของภาพมีกรอบสินเทาหยัก  5  จังหวะ  ลอมดานบน
องคประกอบของภาพ  เพื่อเปนเคร่ืองแสดงความศักด์ิสิทธิ์ในพระราชพิธี 
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  ภาพรางทั้งหมดของภาพสมโภชพระมหาสัตวราชาภิเศกเปนภาพที่ใช เสน
ออนหวาน  ตามแบบจิตรกรรมไทยประเพณี  โดยทรงไดรับอิทธิพลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังใน
พระที่นั่งพุทไธสวรรย  เมื่อวันที่  25  มกราคม  ร.ศ.121 (พ.ศ.2445)  ปที่รางภาพจิตรกรรมเหลานี้  
โดยตรงแกไขดัดแปลงจากเดิมบาง  สําหรับเขียนบนกระจกชองพระแกลชองที่  2  ทางมุข
ตะวันออกดานเหนือในพระอุโบสถความตอนหนึ่งวา  “...ทางที่ผูกรูปภาพสมโภชนี้  เขียนดวย
อาไศรยความตามที่กลาวไวในหนังสือรามเกียรต์ิรัชกาลที่  1  ซึ่งเห็นวาเกากวาหนังสืออ่ืน  นา  
403  ซึ่งวาถึงกระบวนการจัดต้ังเคร่ืองสมโภชราชาภิเศกพระราม  เมื่อเสร็จศึกกลับเขาสูกรุงศรี
อยุธยาดังนี้  “บัดนั้นปุโรหิตโหราผูใหญใหเบิกบายศรีแกวแววไว  แลวจุดเทียน  พรายพรรณติด
แวนมณีนพมาศ  รัศมีโอภาศฉายฉัน  สงใหสุริยวงษพงษพันธ  รับกันตอเนื่องออกมา”  รูปภาพ
ทั้งหลายในแบบนี้องคกลางขางบนคือ  องคพระสิทธารถกุมาร  สองขางพระองคคือนางพัด  เอา
อยางมาจากสมโภชสมเด็จพระเจาลูกเธอในปจจุบันนี้  คนกลางขางลางคือพราหมปุโรหิต  สอง
ขางปุโรหิตคือเสนาบดี  แตงตัวเขียนอยางที่เขาเขียนมา  ในระหวางปลายแผนดินกรุงเการัชกาลที่ 
1  กรุงเทพฯ...”18  สอดคลองกับขอความที่พระองคทรงบันทึกไวเกี่ยวกับภาพเขียนปฐมสมโพธิ์ที่
พระที่นั่งพุทไธสวรรยที่กลาววา  “...หองอุตหลังซายประตู  มงคลปริเฉทเมื่อพญาสิทตะนุราช  บิดา
พระศิริสุทโทธนะกุมาร  กระทํามงคลวิวาหะพระศรีสุทโทธนะกุมารดวยสิริมหามายาฯ  ส่ิงที่ควร
หมายในในหองนี้คือ  บายศรีชั้นพานทอง  5  ชั้น  เจิมดวยใบตองขันชั้นบนเปนบายศรีปากชาม  
บนไขมีรูปเทพพนมปกบน...”19  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  จึงทรงรางภาพ
บายศรีสมโภชในภาพนี้ตามแบบที่กลาว 
 3.5. ภาพรางลายเสนพระสิทธารถเสวยสุขในรมยปราสาทในฤดูเหมันต 
  เปนภาพแสดงเร่ืองราวเมื่อเจาชายสิทธารถมีพระชันษาได  16  ป  พระราชบิดาได
สรางปราสาท  3  หลัง  ประทานใหเปนที่ประทับเสวยสุขตามฤดูทั้ง  3  หลังจากทรงอภิเษกกบัพระ
นางพิมพายโสธรา  ภาพแบงเปน  2  ตอน  ภาพตอนบนเจาชายสิทธารถบรรทมราบยาวเหยียด
พระชงฆตามพระแทนบรรทม  ทอดพระวรกายไปตามพระเขนย  งอพระกรและพระหตัถขวารองรับ
พระเศียรเอียงพระพักตรทอดพระเนตรพระชายาที่ทรงประทับนั่งปลายพระบาทพระองค  พระนาง
ทรงถวายรําเพยพัดวิชนีเพื่อใหเกิดความเย็น  พระกรซายของเจาชายวางพาดบนพระอุรุ(ตนขา)  
พระหัตถซายทรงจับกานบัวตูมดอกใหญ  ทั้งเจาชายและพระชายาทรงสบายพระอิริยาบถบนแทน

                                                 
 18 “คําอธิบายภาพปก”.ศิลปากร,ปที่  11,เลมที่  6  (มีนาคม  2511) 
 19 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,บันทึกทางจิตรกรรมของสมเด็จ
ฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ “สังคมศาสตรปริทัศน”ปที่  3  เลมที่  2(2508)  หนา  30 
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ฐานสิงหแบก  ดานลางมีนางสนมขับกลอมเบญจางคสังคีต  ทั้งดีดพิณ  สีซอ  ตีกลองเล็ก  และ
เปาป  รวมถึงนางสนมตรงกลางที่ยกมือปองปากขับรองบํารุงบําเรอ  2  พระองคในรมยปราสาท  
ที่มีมานพูหอยระยาคลุมองคประกอบทั้งหมดอยูดานบน  ใหความรูสึกสําราญพระราชหฤทัยอยาง
เดนชัด 
ทรงอธิบายความภาพพระสิทธารถเสวยกามสุขในรมยปราสาทในฤดูเหมันต  ที่เขียนความใน
หนังสือปฐมสมโพธิ์  ปริเฉทท่ี  5  ราชาภิเศกปริวัตรซึ่งทรงอธิบายไววา  “...เมื่อขณะเขียนรูปนี้มี
ความสงสัยเกิดข้ึนในใจวา  รูปภาพทั้งหลายตองมีหมผา  แลสรวมเส้ือฤาเพราะเปนฤดูหนาว  ใจ
หนึ่งตัดสินวาไมตองหมเส้ือผาสรวมก็ไมขัดเพราะอยูในปราสาทซึ่งทําอยางประณีต  สําหรับ
ปองกันหนาวแลวปดใบดานเสีย  ทั้งแลดูรูปกองไฟซึ่งเขียนไวที่ฝาผนังดวยก็จะไกลความหนาว  ไม
ตองหมผาแลสรวมเส้ือซึ่งจะทําใหหางามมิไดเลย  ตามกระบวนฝมือชางเปนอันตกลงดังนี้  จึง
เขียนเชนนี้...”20 
 3.6. ภาพรางลายเสนพระสิทธารถสละพระชายาและพระราชโอรส 
  เปนภาพแสดงเร่ืองราวตอนเจาชายสิทธารถเมื่อมีพระชนมายุได  29  พรรษา  ได
พบเทวดาที่เนรมิตตัวกลายเปนคนแก  คนเจ็บ  สมณะ  และคนตาย  จนเขาใจสัจธรรม  ทรงจะละ
ทิ้งพระชายาและพระราชโอรส  เสด็จหนีออกจากปราสาทยามคํ่าคืนเพื่อทรงออกผนวช  ในภาพ
เห็นเจาชายสิทธารถยืนเชิดพระอุระกาง  2  พระกรออกงอพระหัตถทั้ง  2  แหวกพระสูตรหลังพระ
แทนบรรทมทอดพระเนตรพระชายา  และพระราชโอรสที่กําลังบรรทมอยางสงบนิ่งเปนคร้ังสุดทาย  
ในภาพมีองคประกอบเดียวเดนกลางภาพ  ดานลางเปนพระแทนบรรทมเทาสิงหสูง  ยกเสาข้ึนกั้น
พระสูตร 2  ชั้น  เสารองรับหลังคา......   ภาพทั้งหมดอยูภายในซุมเรือนแกว  3  ยอด  มีพูหอย
กลางซุม  และลํายองของซุม 
 3.7. ภาพรางลายเสนพระมหาสัตวเสด็จสูมหาภิเนษกรมณ 
  เปนภาพแสดงเร่ืองราวตอนเจาชายสิทธารถทรงมากัณฐกะเสด็จหนีออกจากกรุง
กบิลพัศดุ  ในภาพจับตอนทาวจตุรโลกบาล  2  ใน  4  องคชวยกันประคองเทาหนามากัณฐกะขาม
เสมากําแพงเมืองกบิลพัสดุ  เพื่อไมใหเกิดเสียงดังรบกวนผูอ่ืนผูใดที่จะต่ืนข้ึนมา  ไมเห็น  2  เทา
หลังของมากัณฐกะและนายฉันนะ  เห็นแตทองฟาและพระจันทรเส้ียว  ดวงดาวและกอนเมฆ  
และมีกรอบสินเทาพุมบัวยอดแหลมลอมพระเศียรเจาชายสิทธารถ  และจตุรโลกบาล  พระบาท  
พระหัตถ  ของเจาชายกับจตุโลกบาล  และขาหนาทั้ง  2  ของมากัณฐกะชวยใหรูปทรงทุกรูปมี

                                                 
 20 “คําอธิบายปก”,ศิลปากร,ปที่  12 ,เลมที่  6 (มีนาคม  2512)  
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กิริยาทาทางที่ใหความรูสึกเสมือนเหาะลอยอยูเหนือเมืองพุงไปขางหนาเกิดความเคล่ือนไหวข้ึนใน
ภาพ 
 3.8. ภาพรางลายเสนพระมหาสัตวทรงมากัณฐกะขามแมน้ําอโนมานที 
  เปนภาพแสดงเร่ืองราวตอนเจาชายสิทธารถทรงอยูบนหลังมากัณฐกะ  ประทับ
อยางมั่นคงกับอาสนบนหลังมาสองหัตถกระชับสายบังเหียน  ทั้งเจาชายมาหันหนาพุงไปดานขวา
กระดจนขามแมน้ําอโนมานที  จนหางมาและชายภูษาที่พาดอังสาสะบัดปลายเคลื่อนไหวมีพลัง 
 3.9. ภาพรางลายเสนพระสิทธารถตัดเกศ 
  เปนภาพแสดงเร่ืองราวตอนเจาชายสิทธารถเม่ือพนจากกบิลพัสดุแลว  พระ
สิทธารถก็เสด็จลงจากหลังมากัณฐกะประทับนั่งเหนือเนินดินริมหาดทรายชายฝงแมน้ําอโนมานที  
ดานซายมือภาพทรงเปล้ืองมงกุฎใหแกนายฉันนะ  ที่นั่งอยูดานขวามือภาพหลังมากัณฐกะที่นอน
หมอบเฝาอยูขวามือเชนกัน  เจาชายสิทธารถทรงจับพระโมลีดวยพระหัตถซายเหยียดตึงไป
ดานหนา  และทรงจับพระขรรคดวยพระหัตถขวาสอดคมพระขรรคเขาที่โคนพระโมลีเหนือพระ
เศียรแสดงอาการตัดพระโมลี  เบ้ืองบนของภาพมีภาพพระอินทรถือผอบแกวดวยพระหัตถซาย  
และพระหัตถขวาทรงเปดฝาผอบเตรียมรอรับพระโมลีเหาะลอยอยู  ดานหลังเหนือข้ึนไปมีภาพพระ
อกนิฐพรหมรูปพรหมช้ัน  16  นําไตรจีวรเหาะลงมาเตรียมถวายเจาชายสิทธารถ  ทัง้พระอินทรพระ
พรหมตางเพงมองไปยังจุดเดนคือ  เจาชายสิทธารถตัดเกศในภาพ  ซายมือสุดของภาพเปนภาพ
ตนไม  กิ่งกาน  และใบแผปกคลุมเวนจังหวะสัมพันธกับภาพอยางงดงามลงตัว  ทุกเสนในภาพถูก
รางภาพดวยเสนอยางฉับพลัน  มีน้ําหนักหนักเบาและมีชีวิต  มีพลังเคลื่อนไหว 
 ภาพรางในการตกแตงซุมคูหาทิศตางๆ  ในกรอบรูปเสมาเปนรูปเกี่ยวกับพุทธสาวก
องคสําคัญ  และการส่ังสอนธรรมของพระพทุธเจา  มีการใชตัวอักษรขอมระบุชื่อที่ใตภาพ 
 3.10.ภาพรางลายเสนคราวๆ  เปนภาพพระอานนทขวางกั้นชางนาฬาคีรี 
  เปนภาพพระอานนทกาวเดินไปทางขวาภาพ  โดยกาวดวยพระบาทซายไปทางดาน
หนาเยื้องพระบาทขวาไปดานหลัง  ชูพระหัตถขวาข้ึนเสมอพระพักตรขวางกั้นชางนาฬาคีรีตัวใหญ  
หันหนาตรงกางหูชูงวงเหนือหัวพระอานนท  ขาของชางนาฬาคีรีที่เห็นสองขาหนายืนตรง  ทําให
การกาวเดินของพระอานนทที่ไดอิทธิพลจากการเขียนรูปทรงที่มีที่มาพระปางลีลาสุโขทัย
เคล่ือนไหวขวางกั้นมากข้ึน  ยิ่งชางนาฬาคีรีชูงวงกางหูจนคับภาพยิ่งแสดงความดุรายโกรธและจะ
เขาทํารายพระพุทธองคมากยิ่งข้ึนจนพระอานนทตองเขามายืนขวางกั้นไว 
 3.11.ภาพรางลายเสนคราวๆ  เปนภาพส่ังนางวิสาขาใหพิสูจนนางภิกษุณีมารดาพระ
กุมารกัสสป 
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  เปนภาพพระอุบาลีที่รับคําส่ังจากพระพุทธองค  ใหพิสูจนนางภิกษุณีมารดาพระ
กุมารกัสสป  ที่เดิมเปนธิดาสกุลเศรษฐีแหงนครราชคฤห  และมีครรภกอนออกบวชเปนนางภิกษุณี  
พระอุบาลีจึงส่ังนางวิสาขาไปชวยพิสูจนนางภิกษุณีมารดาของพระกัสสป  ในภาพเห็นพระอุบาลี
ยืนอยูทางขวามือของภาพ  มือซายรวบผามาน  มือขวาหอยลง  ตรงหนานางวิสาขาเหมือนยืนส่ัง  
นางวิสาขานั่งคุกเขาขวาพนมหัตถหวางอุระรับฟงบัญชาจากพระอุบาลี  เหนือข้ึนไปมีการใหสวน
ละเอียดของภาพที่นาสนใจ  อยางหนึ่งโดยทรงเขียนนางวิสาขาไมสรวมเคร่ืองประดับหรูหรามาก  
เมื่อเขาสูวัด  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเปนคติตกทอดมาจากอินเดียซ่ึงสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ  ทรงใหความสําคัญในเร่ืองดังกลาวนี้ทรงกลาวไววา  “...ทานวามีความปรากฏใน
หนังสือแมวาอุบาสิกาจะเขาวัดก็ถอดเคร่ืองประดับออกเสียแตนอกวัด...”21  กลางภาพดานบนเปน
ลายหนาขบคาบชอกนกแยก  2  ชอ  ปลายลายหอยลงตามกรอบภาพเปนการตกแตงผามาน 
 3.12 ภาพรางลายเสนคราวๆ  ภาพพระมหาโมคคัลลานะนํานันโทปนันทนาคราชไป
เฝาพระพุทธเจา 
  เปนภาพแสดงเร่ืองราวตอนพระโมคคัลลานะ  ปราบพญานันโทปนันทนาคราชทีแ่ผ
พังพานเหนือเขาพระสุเมรุ  เตรียมพรอมทํารายพระพุทธเจาเมื่อพระพุทธเจาเสด็จลงไปจาก
ดาวดึงสจนสําเร็จ  ภาพจึงเปนภาพพระโมคคัลลานะที่กาวขาซายไปขางหนา  ยกขาขวาไป
ดานหลัง  มือขวาจับคอพญานันโทปนันทนาคราชเสมอเอว  คอ  ลําตัวถึงหางพญานาคบิดตัวด้ิน
เคล่ือนไหวขดตัวไปมาจนเกิดเสนเคลื่อนไหวคดโคงไปตลอดถึงหางที่ออมมาอยูดานหลังพระโมค
คัลลานะ  ดานบนเหนือพระมหาโมคคัลลานะและนันโทปนันทนาคราช  มีสัปทนยอดแหลม
ตอนลางสัปทนเปนร้ิวผาพร้ิวไหว  และชายพู  4  สาย  พร้ิวสะบัดรอบกายพระโมคคัลลานะ  ความ
เคล่ือนไหวของพญานาค  ของร้ิวผาสัปทนกลมกลืนกัน  อาจส่ือความหมายถึงความสับสนวุนวาย  
กิเลสตัณหาที่พายแพตอการยึดมั่นในธรรม  ตรงกันขามกับความนิ่งสงบของพระโมคคัลลานะ  
สัปทนยังเปนเคร่ืองแสดงถึงพระบุญญาธิการของพระพุทธสาวก 
 3.13.ภาพรางลายเสนคราวๆ  ภาพทูลแกปญหาที่ประตูเมืองสังกัสสนคร 
  เปนภาพพระสารีบุตรยืนหนาตรงพนมหัตถอัญชลีทูลถวายเร่ืองราวแกพระพทุธองค  
อยูภายในซุมเรือนแกวประตูเมืองสังกัสสนคร  เมื่อพระพุทธองคเสด็จลงจากดาวดึงส  และมหาชน
ทั้งหลายอยากเห็นพระโฉมของพระพุทธเจา จึงพากันมาเฝาดูพระโฉมที่ริมประตูเมืองสังกัสสนคร  

                                                 
 21 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ  เลม  15,(พระนคร:องคการคาของคุรุสภา) 2505  หนา  10  



 432 

พระราหุลจึงทูลถวายเร่ืองนี้ใหพระพุทธองคทราบเร่ืองนี้  ภาพพระสารีบุตรดูสงบนิ่งแนวแนคลาย
รอรับพระบัญชาจากพระพุทธองคภายในซุมเรือนแกวที่กลมกลืนนั้น 
 3.14.ภาพรางลายเสนคราวๆ  ภาพมารเห็นชองทางทํารายพระราหุล 
  เปนภาพแสดงเร่ืองราวตอนพระราหุลพระราชโอรสของเจาชายสิทธารถ  ผูออกบวช
เปนสามเณรองคแรกในพระพุทธศาสนา  ผูฝกใฝในการเรียนธรรมวินัยจนไดรับการยกยองวาเปนผู
ที่มีความเปนเลิศในวิชาการศึกษา  ขณะพระราหุลบรรทมพักผอนพระอิริยาบถดวยทานั่งหอยพระ
บาท  ประทับนั่งพิงพระเขนยส่ีเหล่ียมพระหัตถขวารองรับพระเศียรอยูหนาซุมมุขของพระคันธกุฎี  
พระปฤษฎางคและพระกร.....หมอนส่ีเหล่ียมนั้น  ทําใหภาพพระราหุลเดนชัดและดูใหความรูสึกส้ิน
พระกําลังขาดสติสัมปชชัญญะ  อันเปนโอกาสของพญามารลอบมองจากหนาตางมุขหนาดาน
ขวามือของภาพจองจะทําอันตรายได 
 3.15.ภาพรางลายเสนคราวๆ  ภาพพระกัจจายเถรกําลังเขียนคัมภีร 
  เปนภาพเร่ืองราวแสดงตอนที่พระกัจจายเถร  กําลังนั่งหอย  2  เทาอยูบนเกาอ้ี  มือ
ซายจับคัมภีรใบลาน  มือขวาถือเหล็กจารบนคัมภีรนั้น  เปนคาถาตัวอักษร  ดานหนามแีจกนัขนาด
ใหญสูงเสมอหัวเขา  ปกดอกบัวบานและใบบัว  ดานบนเปนยอดซุมเรือนแกวยอดกกระจัง  และ
แขงสิงหมีขนาดใหญ 
 3.16.ภาพรางลายเสนคราวๆ  ภาพเอหิภิกขุอุปสัมปทา 
  เปนภาพที่แสดงเร่ืองราวถึงพระพุทธสาวกกําลังรับการอุปสมบทแบบที่เรียกวา  
“เอหิภิกขุอุปสัมปทา”  คือการบวชที่พระพุทธองคทรงเปลงวาจาวา  “ทานจงเปนภิกษุเถิด  ธรรม
อันเรากลาวดีแลว  ทานจึงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําในที่สุดทุกขโดยชอบเถิด”22  แลวพระภิกษุ
บวชใหมจะกระทําอัญชุลีพระพุทธเจา  ตามในภาพเปนภาพพระภิกษุยืนหันเอียงไปทางดานขวา
ของภาพ  ยกสองมือทําอัญชุลีในทายืนตรง  ครองจีวรที่ไดมาจากบังสุกุล  ดานหนามีแทนต้ังบาตร
สูงเสมอสะโพก  ดานหลังซายมือของภาพจนถึงดานบนเปนภาพตนไมที่มีจังหวะลีลาของลําตน  
กิ่ง  กาน  ใบ  คดโคงตัดกับแทนบาตรที่อยูเบ้ืองหนาหันหลังใหกิเลสตัณหาความไรระเบียบ  มาสู
ความสงบนิ่ง 
 3.17.ภาพรางลายเสนคราวๆ  ภาพสมาทานธุดงค23 

                                                 
 22 พระธรรมโฆษาจารย(ชอบ  อนุจารีเถระ)  พุทธประวัติทัศนา  พระนคร:โรงพิมพประยูรวงศ  
2514  ที่ระลึกในงานพระราชทาน เพลิงศพนายสฤษด์ิ    นิวาตวงษ  วันจันทรที่  31  พฤษภาคม  2514  หนา  58 

 23การสมาทานธุดงค  คือการปฏบัติธรรมแบบหนึ่งในพระพุทธศาสนา  โดยยึดถือกิจ  13  อยางเปน
วัตรประจํา  คือการครองผาบังสุกุล  การครองเพียงไตรจีวร  ถือบิณฑบาตร  นั่งฉันบนอาสนเดียว  ฉันอาหาร
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  เปนภาพที่แสดงถึงเร่ืองราวพระสงฆสาวกครองจีวรหมเฉียง  หันหนาไปทางดาน
ซายมือของภาพ  ยืนตรงแหงนหนาเล็กนอย  แขนซายพาดผาบังสุกุลยกมือขวาแสดงประทานอภัย  
ดานหนามีบาตรวางบนแทนสูงเสมอสะโพก  ดานหลังเปนตนไมแมโครงสรางต้ังตรงแตเสนรูปนอก
คดโคงไปตามจังหวะรูปนอกพระสงฆ  แมพุมใบก็เอนลูคูยอดลงมาดานหนา  ทําใหภาพพระสงฆ
กับส่ิงแวดลอมกลมกลืนกันมากข้ึน 
 
  ภาพที่รางข้ึนเปนลายเสน  สําหรับทํากระจกชองพระแกลเปนภาพพุทธประวัติและ
ภาพการตกแตงซุมคูหาทิศตางๆ  เปนภาพพุทธสาวกองคสําคัญและการสั่งสอนธรรมของ
พระพุทธเจา  เปนการรางภาพภายในกรอบซุมเสมายาว  จึงมีความจํากัดในการกําหนด
องคประกอบตามเรองได  1  ถึง  2  กลุมภาพและเลือกแตสาระภาพท่ีสําคัญ  ทรงเนนภาพทีมี
อิทธิพลพื้นฐานตามแบบจิตรกรรมแบบประเพณี  แตผสมผสานอารมณความรูสึก  การจัดกลุม
ภาพและการใหสวนละเอียดที่เหมือนจริงตามแบบตะวันตก  โดยเฉพาะเคร่ืองประดับพระวรกาย
ของบุคคลสําคัญ  หรือรางกายของเทวดาใหดูสมจริงเชน  เคร่ืองประดับของเจาชายสิทธารถ  พระ
นางยโสธรา  พระอินทร  ทาวจตุรโลกบาล  เคร่ืองแตงกายของบุคคลชั้นรอง  เชน  ดาบสกาฬเทวิล  
พราหมณปุโรหิต  เสนาบดี  นางสนมกํานัลเปนตน  ที่เปนพิเศษเทวดาทั้งหลายจะสวมชฎาส้ันยอด
แหลมเปนศิราภรณประกอบประภามณฑลกลมและเปลว  ทรงกลาวถึงการเขียนเคร่ืองทรงนี้วา  
“...ที่เกลากระหมอมเขียนชฎายอดส้ันตามที่ตรัสทักนั้น  ไมทราบวาเปนเพราะอะไรชางสมัยใหม
เขียนยอดอะไรไปยาวทุกที  จนกรมหมื่นวรวัฒนพูดประชดวาเขียนชฎา  มันตองทําหาสวนหนา
ทั้งนี้ดวยช้ันกรมหมื่นวรวัฒน  และเกลากระหมอมไดเรียนมา  ครูเขาบอกวาเขียนชฎาใหกะเอา
สองสวนหนา  แตทีหลังเกลากระหมอมดูรูปเกาๆ  เห็นเขาเขียนส้ันกวาสองสวนหนาลงมาอีก  จึง
เขียนตามเขาไป  สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเสนอวา...รูปภาพเทวดาหรือรูปทาวพระ
ยาเดิมเขียนใสชฎาทรงยอดสูง  พระองคทานเองทรงดําริเขียนชฎาเปนทรงเทริด  เด๋ียวนี้ (พ.ศ.
2483)  ก็เขียนกันเปนชฎาทรงเทริดกันทั้งบานทั้งเมือง  ใครเขียนชฎาทรงสูงอยางเดียวก็เหมือนไม
เปนชาง  แตที่จริงเทวดาหรือทาวพระยาแตกอนเกาก็ไมไดใสชฎาทั้งอยางทรงสูง  และทรงเทริด

                                                                                                                                            
เฉพาะในบาตรใบเดียว  หามฉันอาหารถวายภายหลัง (นอกบาตร)  อาศัยอยูในปา  การถืออยูโคนไม  การถืออยู
ในที่แจง  การถืออยูในปาชา การถืออยูในอาสนะท่ีทานจัดไวให  และถือการนั่งอยูเปนวัตรปฏิบัติประจําของ
พระสงฆผูสมาทาน 
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เปนความคิดสมมุติทั้งส้ิน...”24  ดังนั้น  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงเขียน 
“ภาพบุคคลในพื้นที่เขียนมักเขียนชฎาทรงส้ันยอดแหลม  ประกอบประภามณฑลรูปเปลว  สวน
ดาบสสําคัญจะเขียนศิราภรณสําคัญทรงคลายเทริด25  ประกอบประภามณฑลรูปกลมการเลือก
ประภามณฑลประกอบรูปบุคคลสําคัญในภาพทรงมีเหตุผลวา  “มีนิทานวาใครจะตองการเฝา
พระพุทธเจา  จึงถามพระสาวกบอกวาองคที่นั่งอยูขางเสานั่นแสดงวาโตเทาคน  ถาใหญกวาคน
ควรจะบอกวาองคที่ใหญเปนดี  เพราะเขาใจงาย...”26   
 ในกรณีคนธรรมดาก็จะเขียนความแตงของเคร่ืองแตงกายอยางงายๆ  เชน  ปุโรหิตมี
มุนมวยผม  และนุงหมผาเชนนักบวช  เสนาบดีสวมลอมพอก  สวมเส่ือแขนยาว  นางกํานัลสวม
ชฎาทรงส้ันยอดแหลม 
 ที่นาสังเกตอีกอยางหนึ่ง  ถาเปนภาพกษัตริยขุนนางปุโรหิตมักมีหนวดอยูเหนือริม
ฝปากเสมอ  เนื่องจากทรงไดรับอิทธิพลแบบอยางมาจากวัดมหาธาตุราชบุรี  โดยเม่ือคร้ังดํารง
ตําแหนงเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการคร้ังที่  2  (พ.ศ.2442-2448)  เสด็จตรวจราชการมณฑล
ราชบุรี  ร.ศ.121 (พ.ศ.2445)  ทรงแวะทอดพระเนตรจิตรกรรมฝาผนังวัดนี้และทรงบันทึกไววา  “...
พระเจานั้นที่เขียนมีหนวดเต็มที่ก็มี  เปนหลักดีที่จะเปนที่อางในการเขียนวัดเบญจมบพิตร  รูป
สาวกที่มีหนวดก็มีพระสาวกทั้งหลายผมดําทั้งนั้นดีกวาทาครามเปนโกนใหมๆ  มาก...”27 
 สําหรับภาพรางพุทธสาวกองคสําคัญ  และการส่ังสอนธรรมของพระพุทธเจาเพื่อใช
ตกแตงซุมคูหาทิศตางๆ ในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรก็รางภาพในกรอบคลายเสมายาวเชนกัน  
มีการเขียนตัวอักษรขอมระบุชื่อภาพตรงสวนฐานของซุม  ทรงเลาถึงเร่ืองดังกลาวนี้ไววา  “...
ตัวหนังสือขอม  “ตัวเขียน”  ซึ่งเขียนไวใตรูปนั้นจําเปนอยางมาก  แตสมุดพระธรรมที่กราบทูล...ผ
ทั้งนี้ดวย)  เกลากระหมอมอาจจะเปน “เอกษเปด”  ในเร่ืองพระธรรมของเกาดวยเที่ยวไปดูวัดเกาๆ  
ที่แสวงดูสมุดพระธรรมไปดวย  ถาพบที่ไหนพระทานไมตองการก็ขอเอามา  ยอมทรงทราบอยูแลว
วาในสมุดเหลานั้นมีรูปเขียนอยูดวย...  ตัใหนังสือที่เขียนในสมุดพระธรรมเปนอยางเสนเล็กปนเสน

                                                 
 24 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ  เลม  8  (พระนคร:องคการคาคุรุสภา)2505  หนา  250 
 25 เทริดหมายถึง  ศิราภรณรูปมงกุฎอยางเต้ียมีกรอบหนา  ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับ
บัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2519 พิมพคร้ังที่  15  (กรุงเทพฯ:โรงพิมพสวนทองถ่ิน,กรมการปกครอง 2519)  หนา  472 
 26 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ  เลม  25  (พระนคร:องคการคาคุรุสภา)2505  หนา  237 
 27 สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี.(กรุงเทฑฯ:ศิว
พร:2516)  หนา  20-22 
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ใหญนั้น  พิจารณาก็ไมเห็นวาผิดกันอยาที่เขียนเสนเล็กลวนไปเลยแตดูงาม  เกลากระหมอมก็จํา
ไปเขียนในลายบาง...”28  ลักษณะโดยทั่วไปภาพรางชุดนี้เปนภาพรางคราวๆ  เปนภาพรางที่มาตน
ความคิดมีรายละเอียด  ความประณีตของการใชเสนนอยกวาชุดที่รางพุทธประวัติเพื่อใชบน
กระจกชองพระแกล  มักมีองคประกอบเพียงกลุมภาพเดียว  เนนภาพพระสาวกที่หมจีวรแนบองค
เหมือนพระพุทธรูปสุโขทัย 
 เปนที่นาเสียดายเปนอยางมากท่ีภาพรางสําคัญชุดนี้  ไมไดนํามาสรางเปนงาน
จิตรกรรมบนกระจกชองพระแกลและชองซุมคูหาทิศพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  แต
แมจะเปนเพียงภาพรางดวยเสนอยางคราวๆ  แตมีคุณคาและพลังทางศิลปะสูง  เสนทุกเสนแฝง
ความหมายมีเหตุผลที่มา  เคล่ือนไหวอยางลงตัวพอเหมาะ  สะทอนเร่ืองราวและเนื้อหา  ตามที่
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  มีพระประสงคไดอยางสมบูรณทั้งที่เปนเพียงภาพ
รางเทานั้นเอง 
 
4. งานออกแบบรูปอรุณเทพบุตรครึ่งพระองค 
 
 สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบพระอรุณเทพที่เปนแบบ
เฉพาะของพระองคเอง  เปนรูปเทพบุตรเกลาพระเกศาเปนมุนมวย  ประดับมงกุฎดอกไมทัด
ดอกไมบานเหนือพระกรรณ  ประดับตกแตงดวยเคร่ืองทรงดอกไม  ทั้งกรองศอ  พาหุรัด  รัดกร  
และสรอยสังวาลหอยไขวจากสองขางพระอังสาผานพระนาภี  บ้ันพระองคของอรุณเทพบุตรรองรับ
ดวยกลีบ  2  ชั้น  บนกลีบเปนบัวหงาย  ชั้นลางเปนกลีบบัวคว่ํา  กลีบบัวดังกลาววางอยูบนฐาน
เทาสิงหเต้ียๆ  สายสังวาลยดอกไม  2  สายที่หอยยาวลงมายาวพาดทับฐานสิงห  ทิ้งชายหอยทับ
กรอบแยกออก  2  ขาง  ทอดปลายบนพ้ืนลางสุดแยกชายไปตามขอบพื้นลาง  พระพาหา  พระกร
กางออก  2  ขางพระหัตถถือแพนหางนกยูงยาวเปนพูใหญยาวเหนือพระเศียร  รอบพระเศียรมี
กรอบรัศมีรูปคลายเสมา  รูปอรุณเทพบุตรครึ่งพระองคเหนือกลีบบัวฐานเทาสิงห  ลอมรอบองค
ดวยกรอบ  5  เหล่ียม 
 การออกแบบอรุณเทพบุตรคร่ึงพระองคนี้  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ  ทรงมีพระประสงคจะใชเปนตนแบบภาพปนติดหนาพระตําหนักราชฤทธิ์รุงโรจน  ประมาณ  

                                                 
 28สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  
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พ.ศ.2449  และมีการระบุการใชสีที่จะใชทารูปปนรูปอรุณเทพบุตรดังกลาวไวดวยดังนี้  “ในที่จะลง
สีรูปอรุณเทพบุตร  ใหพึงใชสีดังนี้ 
 ตัวเทพบุตรองคนี้  ทานวามีสีสวางด่ังพระอาทิตยแตหยอนกวา  แสงเวลาเชาตรู
เรียกวาแสงอรุณ  คือหมายความวาแสงรัศมีเทพบุตรองคนี้  ซึ่งเปนสารถีขับรถพระอาทิตย  
เพราะฉะนั้น  ควรทาสีเหลืองเจือแดง  หรือเรียกวา  หงษบาท  อยางสีตีนหาน 
 ผมตองทาพื้นดวยสีมวงแตปนเหลืองเสียหนอย  แลวแรดําทับเปนเสนผม  แตที่ริมไร
ผมตอกับหนาตองทาสีเนื้อลวแรดวยมวง  เปนเสนผมจะไดเห็นบางเปนขนออน  
 แววตาทามวง  หยอดแววดํา 
 เคร่ืองประดับกายนั้น  ดอกไมทั้งส้ิน  ไมใชทองท่ีจุดกลมๆ  เล็กๆ  นั้นคิดวาดอกมะลิ  
ตองใชสีขาวตัดดวยสีเขียวออน  ที่เปนดอกใหญนั้นใชสีขาวเหลืองชมพูและแดงสลับกันไปตามแต
จะเห็นงามอุบะหอยหลังหูใชสีเขียวออนเจือเหลืองเปนสีดอกกระดังงา  ใบใชสีเขียวเจือครามอยาง
สีใบไม 
 หางนกยูงเขียนตามสีของมันจริงๆ  ปลายโฉบแกหนอยโคนประสานเขียวออน  ทองไม
เขียวออนแตใหแกกวาโคนกลีบหนอย 
 ฐานสิงหสีมวงออน  แตผสมใหคอนขางแดงไวหนอย  ตัดมวงแก 
 รัศมีพื้นทาชาด  ริมผาเปนสองชั้น  ชั้นในทาหงษเสน  ชั้นนอกทาหงษดิน  และฉลุฝุนใส
เสนเล็ก  ที่ขอบนอกที่สุดตอหงษดิน  แลวทาบเสนดํานอกฝุน 
 พื้นหลังทาสีเหลืองออน 
 ขอบไมทาแดง  ปลายสรอยสายทิ้งเขียนปนข้ึนไปบนกรอบไม  กรอบไมนั้นตองทําใหญ
กวาแบบเสนนอกในแบบที่เขียนนี้เปนเสนที่กรอบชั้นนอกจะทับเห็นอยูเทานี้” 
 แบบของอรุณเทพนี้  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงไดนําตนแบบ
ไปใชกับงานดานอ่ืนๆ  อีกหลายงานโดยดัดแปลงแกไขสวนละเอียดบางสวนเพื่อใหเหมาะสม
กลมกลืนกับงานประณีตศิลปนั้น  เชน 
 4.1 ทรงนําไปเปนลายปกไหมหนาพัดรอง  พระราชพิธีพัดอรุณเทพบุตรในงานข้ึนพระ
ตําหนักราชฤทธิ์รุงโรจน  การแกไขภาพอรุณเทพบุตรโดยตัดฐานสิงหที่รองรับบัวรับเอว  และ
สายสรอยดอกไมที่คลองพระศอ  พาดพระอังสาทิ้งชายทั้งสองปนบนกรอบไม  รวมถึงกรอบไม  5  
เหล่ียมออก  โดยเพิ่มเสนโบวสีแดงออกจากขอพระกร  สะบัดพร้ิวปลายเปนเสนหยักลอยข้ึน
ดานบนทั้งสองขาง  ขนานกับขอบพัด 
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 4.2 ทรงนําไปหลอเปนโลหะเพื่อใชติดเปนนมพัดอรุณเทพ  เปนพัดสังเค็ดงานพระเมรุ
พระศพพระองคเจาอุรุพงษรัชสมโภช  เมื่อ  พ.ศ.2452  โดยตัดฐานสิงหที่รองรับบัวรับเอว  
สายสรอยดอกไมคลองพระศอ  พาดพระอังสาท้ิงชายทั้งสองปนบนกรอบไม  และกรอบไม  5  
เหล่ียมออก  เชนกัน    แตเพิ่มโบวที่ออกจากขอพระกรทั้งสองขางเชนเดียวกับพัดอรุณเทพบุตร  
ปกไหมสีและเพิ่มชายไหวชายแครงออกสองขาง  และนําไปหลอเปนโลหะสีทองสีเดียว 
 
 
 
 
5. งานออกแบบลายเสนพระประโคนธรรพ 
 
 เปนภาพลายเสนพระประโคนธรรพ  เทวดาหัวหนาคนธรรพผูเปนเจาแหงการดนตรี  
สาเหตุของการรางภาพน้ีไมมีหลักฐานแนชัดวานําไปใชในกิจการใด  มีหลักฐานระบุเพียงวา  ทรง
รางเมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  ร.ศ.122 (พ.ศ.2446)29  แตเปนที่แนชัดวาพระองคโปรดการดนตรีมาก  
โดยเฉพาะระนาดเอก  ซึ่งเปนเคร่ืองดนตรีชนิดหนึ่งที่บูชาพระประโคนธรรพในฐานะเปนครูปพาทย 
 ลักษณะลายเสนรูปพระประโคนธรรพ  เปนทาทรงประทับนั่งขัดสมาธิราบ  ผินพักตร
เอียงไปทางดานขวามือของพระองค  ทรงออกแบบตามแบบจิตรกรรมไทยประเพณี  สวมเคร่ือง
ทรงครบตามแบบแผน  โดยสวมศิราภรณชฎายอดแหลมมีประภามณฑลทรงดอกบัวอยูเปนกรอบ
รอบพระเศียร  สวมกรองศอ  สรอยสังวาลย  ทับทรวง  พาหุรัด  ทองกร  ตกแตงพระวรกาย  ทรง
วางพิณไวเหนือพระเพลา   พระหัตถซายยกข้ึนจับดามพิณงอโคงเปนหัวพญางูใหญ  พระหัตถขวา
งอดีดสายพิณใตราวพระอุระดวยพระดรรชนี  และพระองคุลี  ชวงลางสวมภูษานุงสนับเพลา  
ตกแตงชายไหวชายแครงและปลายภูษาเปนลายกนกเปลว   พระประโคนธรรพทรงเคร่ืองดนตรี
ดวย  พรักตรที่อ่ิมเอิบ  พระโอษฐยิ้มเล็กนอย  พระวรกาย พระเพลา  พระชงฆ  พระหัตถ  และพระ
บาทมี ลีลาของเสนที่ออนชอยงดงาม   สัมพันธกับตัวและคันพิณที่ออนหวานกลมกลืน  
ความสัมพันธของเสนออนหวานเบาลอยดุจเสียงดนตรีอันหวานไพเราะ 
 
 
 

                                                 
 29 ศิลปากร,ปที่  14  เลมที่  1 (พฤษภาคม  2513)  คําอธิบายปก 
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6. งานออกแบบลายเสนเรือกระบ่ีเตร็จไตรภพ 
 
 เปนภาพลายเสนแบบเสก็ตคราวๆ  รูปกระบ่ีหนุม  3  ตัว  ที่ยืนทําทาทางเหมือนกัน  
แตหันหนาไป  3  ทิศ  3  ดาน  หลังพิงผนังติดกันอยูโดยภาพกระบ่ีหนุมทั้ง  3  ตัว  ยืนดวยขาขวา
รับน้ําหนักตัว  ลําขาตลอดแขงเหยียดตรง  เทาเหยียบกําจับ........หอกแหลมทรงบัวตูมตรงสวนคอ
ที่ผูกหอยพู  ขาซายงอออกเล็กนอยยอเขางอแขงเขาดานหลังปลอยปลายเทาซายหอยอิสระ  ถา
มองภาพกระบ่ีตัวซายจะเห็นหางของพญากระบ่ีลอดชายผาออกมาดานหลัง  เล้ือยเปนเสนโคง
จังหวะใหญเล็กช้ีปลายหางข้ึนดานบน  ปลายสุดเสมอกลางหลัง  ถามองกระบ่ีตัวตรงกลางที่เห็น
หนาตรง  หางจะงอออกดานขวามือของกระบ่ีปลายหางช้ีข้ึนเสมอราวนม  กระบ่ีทั้ง  3  ตัวมีผา
คาดเอว  ผาคลุมสะโพก  โดยผาคาดเอวหอยชาย  2  ชั้น  โดยชั้นบนหอยชายส้ันตํ่ากวาผาคลุม
สะโพกเล็กนอย  สะบัดปลายไปทางดายซายมือ  ผาช้ันลางปลอยชายยาวแนบหนาขาขวาของ
พญากระบ่ี  พันเหนือเขาสะบัดชายผาไปดานหลัง  เยื้องดานขางของขาขวาโคงเปน  2  จงัหวะเปน
ปลายแหลม  สัมพันธกับชายผายาวดานหลังกระบ่ีที่ทิ้งชายเปน  2  จังหวะออกไปทางดานขาง
ของขาซายกระบ่ี 
 ดานบนของพญากระบี่เหนือข้ึนไป  กระบ่ีทั้ง  3  ยืนหนาเชิด  อาปาก  ยกแขนซาย
เสมอไหลชูไปทางดานหนา  งอหัตถแบฝามือและนิ้วทั้ง  5  ต้ังฉากกับพื้น  ไหลขวาตลอดลํา
แขนขวาทอนบนแนบติดผนัง  หอยแขนและมือซายลงขางลําตัว  งอมือซายควั่บดามพระขรรคซุก
คมไวดานหลังแขน  ปลายคมแนบผนังมองจากดานหนาเห็นแตปลายดามพระขรรคโผลออกมา
เล็กนอย  การชูมือซายขนานกับพื้นไปขางหนาทําใหลําตัวและไหลซายเอียงยื่นออกไปดานหนา  มี
เพียงไหลและแขนขวาเทานั้นที่ติดผนัง  มีสรอยคอ  2  เสน  และสรอยรัดตนแขน  2  เสน  และรัด
ขอมือ  1  เสนเปนเคร่ืองประดับกาย  มีผาพาดหลังสอดใตรักแรซายพาดขามไหล  ออนคอ
ดานหลังทอดไปไหลขวา  ไปสัดปลายแนบผนังดานบนเปนลายฮอเหนือไหลขวาปลายยอดเสมอ
ยอดเศียรพญาลิง  มีลักษณะเหมือนโดนลมแรงๆ  พัด  สวนหัวลิงไมสวมมงกุฎเปนกระบ่ีสวมเพียง
กรอบพักตรเหมือนหนุมาน  มีจอนหูและกุณฑล  พญากระบ่ีทั้ง  3  ตาโพลง  ปากอา  เห็นเข้ียว
และฟน  มีรัศมีเปนเสนวงกลมรอบหัว  การเขียนกระบ่ีหลังพิงฝาทาเดียวกัน  แตหันหนา  3  ทิศ  
เห็น  3  ดาน  ดานขางซาย  ขวา  และดานหนาตรง  ทําใหเห็นพญากระบ่ีละเอียดในทุกดานอยาง
ชัดเจน  ภาพกระบ่ีโดยรวมดุจมีชีวิต  มีอารมณ  มีส่ิงแวดลอมที่ยืนอยูทามกลางลมแรง  เสมือนเรือ
พุงไปขางหนาโขลนเรือพุงตัดกับกระแสลมที่พัดมาจากทางดานหนาของกระบี่อยางชัดเจน 
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 เปนภาพที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบเพื่อประกอบ
โคลงและกาพยเหชมเรือที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงนิพนธเมื่องานบรม
ราชาภิเษกสมโภชพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  6  พ.ศ.2454 
 
7. งานออกแบบของขวัญถวายพระเจาแผนดินญ่ีปุน 
 
 พ.ศ. 2471  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  7  เมื่อคราวเสด็จ
ประพาสประเทศญ่ีปุนทรงไดมอบหมายให  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรง
ออกแบบของขวัญของพระเจาแผนดินสยาม  โดยสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
ทรงนําพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  7  เปนสวนหนึ่ง
ประกอบเปนลายสําคัญในของขวัญชิ้นนี้  เพราะเปนของขวัญของพระเจาแผนดินสยาม  
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  7  โปรดเกลาฯ  พระราชทานไปยังพระมหา
จักรพรรดิฮิโรฮิโต  แหงประเทศญี่ปุนในการเสด็จเยือนคร้ังนี้  ของขวัญช้ินนี้ทําดวยเงิน  สลักและ
ประกอบลายเหมือนกันทั้ง  2  ดาน  ดานขวามีตราครุฑทําดวยทอง  และจารึกภาษาไทยวา  
“สมเด็จพระปกเกลาพระเจาแผนดินสยามถวายสมเด็จพระฮิโรฮิโตพระเจาแผนดินญ่ีปุน”30 
 
8. งานออกแบบฉากละคร 
 
 งานออกแบบฉากละครเปนงานประณีตศิลปแขนงหนึ่งที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ  พระองคทรงเปนผูริเร่ิมนํางานออกแบบเขียนฉากดวยลายเสน  ระบายสีสราง
ภาพและองคประกอบ  แทนการนําเอาวัสดุธรรมชาติมาจัดวางตามทองเร่ือง  ซึ่งบางคร้ังมีปญหา
ความไมสะดวกในการแสดง  งานที่ทรงออกแบบจึงตองใชพระปรีชาสามารถทางศิลปะอยางสูง  
ทั้งทางดานสถาปตยกรรม  จิตรกรรม  ที่ทรงถนัด  แตผูวิจัยไมมีหลักฐานที่แนชัดวา  ทรงออกแบบ
และเขียนฉากละครในชวงระยะเวลาใดแนชัด  แตคงประมาณไดวาคงกระทําในชวงที่เจานาย
ชั้นสูงมีความนิยมในการแสดงละครเปนอยางมาก  คือระหวางพ.ศ.2442-2467  ในชวงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  จนถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  เพราะ
เปนชวงที่สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงรับหนาที่แตงบท  ออกแบบฉาก  และ

                                                 
 30 ศิลปากร,กรม.หนังสือศิลปากร.ปที่  1  เลมที่  6  (มกราคม  2500)  ไมมีเลขหนา 
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ควบคุมงานทางดานศิลป  จึงนาจะเปนชวงเวลาดังกลาวนี้  ฉากละครที่สําคัญที่ทรงออกแบบมี  3  
เร่ือง  คือ  อิเหนา  คาวี  และสังขทอง  เชน   
 8.1 งานออกแบบฉากละครเร่ืองอิเหนาตอนไหวพระ:ฉากในวิหารนอยวิหารใหญ 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบฉากละครเพื่อ
ประกอบในละครดึกดําบรรพ  เรืองอิเหนาตอนไหวพระ  โดยเขียนฉากในวิหารนอยและวิหารใหญ  
เขียนลักษณะเปนสวนละเอียดของหองภายในวิหาร  ที่ประกอบดวยเสาเหลี่ยมที่ไดรับอิทธิพลมา
จากศิลปะเขมร  ต้ังเรียงพุงสอบเขาไปภายในเปนมิติความใกลไกลสมจริงของเสาเหล่ียมดานละ
.......ตน  เสาแตละตนแกะลายกานตอดอกเรียงกันตามแนวต้ัง  สุดผนังดานในกึ่งกลางฉากเจาะ
หนาตางที่กรอบมีลวดบัว  ชองหนาตางมีซี่กรงลูกมะหวด  ใกลกับเสาตนแรกดานขวามือของฉาก  
มีประติมากรรมรูปพระพุทธรูปประทับยืนหันขางอยูในซุมเรือนแกว  สวมเคร่ืองทรงแบบกษัตริย  
โดยสวมเทริด  พาหุรัด  ทองกร  นุงภูษายาวแคเหนือพระชานุ  ใชทัศนียวิสัยเปนจริงโดยเฉพาะ
สวนกลางภาพ  ทั้งแสงและความลึก  เมื่อพิจารณาดูรูปแบบศิลปะเขมรที่ทรงเลือกมาใชนี้  นาจะ
ดัดแปลงมาจากเสาประดับมุขปราสาท  ซึ่งปจจุบันเก็บรักษาไวอยูที่วัดสุปฏฏนาราม  จังหวัด
อุบลราชธานี 
 8.2 งานออกแบบฉากละครเร่ืองสังขทองตอนตีคลี  ฉากดาวดึงส 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบฉากละครเพื่อ
ประกอบในละครเรื่องสังขทองตอนตีคลี  ทรงรางภาพเปนลายเสนรางภาพคราวๆ  โดยจับตอนที่
กลาวถึงองคพระสังขไมยอมรับเคร่ืองทรงแบบกษัตริยที่ทางฝายพระราชมารดาของนางรจนา
นํามาถวาย  เพื่อใหใชสวมใสออกตีคลีตอสู  เร่ืองดังกลาวนี้ทําใหบัณฑุกัมพลศิลาอาสนเคยออน
นุมกระดางข้ึน  ทําความรอนพระทัยมาสูพระอินทรบนสวรรคชั้นดาวดึงส  ตองใหพระมาตุลี
อัญเชิญเคร่ืองทรงมาถวายใหทรงสวม  สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงรางภาพ
สวรรคชั้นดาวดึงสในทางต้ัง  ตอนบนรางเสนเปนรูปทรงวิมานเวชยันตรมหาปราสาท  เปนปราสาท
วิมาน  5  ยอด  ที่ประทับแหงพระอินทร  ทรงออกแบบปราสาทวิมานแบบจิตรกรรมไทยประเพณี  
วิมานอยูในกรอบส่ีเหล่ียมผืนผา  ตรงกลางเปนเขาพระสุเมรุ  ตอนลางเปนพระมหาปราสาทใน
เมืองพาราณสีของทาวสามล  ภาพทั้งหมดเปนเพียงภาพรางลายเสนคราวๆ  เห็นเพียงโครงสราง
ของภาพเทานั้น 
 8.3 งานออกแบบแกละครเร่ืองคาวีตอนเผาพระขรรค  ฉากตําหนักน้ําที่  2 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบฉากละครเพื่อ
ประกอบบทละครดึกดําบรรพเร่ืองคาวี  ตอนเผาพระขรรค  โดยดานลางของแผนกระดาษเขียน
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ฉากตําหนักน้ําที่  2  ทรงรางแบบฉากตําหนักบนกระดาษกราฟเปนลายเสน  เขียนภาพบางสวน
ของตําหนักน้ําแลเห็นสวนลางของเคร่ืองลํายอง  หางหงส  ดานขางมีชายคาปกนก  กระเบ้ืองเชิง
ชาย  นาคปรัก  รวมถึงเสานางเรียงรองรับชายคาปกนก  ดานลางมีกําแพงแกว  เสาเหล่ียมหัวเม็ด
ทรงมัณฑ  ของตําหนักน้ํา  2  หลัง  พื้นหลังเปนแนวแมน้ํา  ภาพดานบนเปนภาพรางเบื้องตน  
พยายามหาองคประกอบที่เหมาะสมโดนรางขวางภาพกับตําหนักน้ํา  2  หลังขางลาง 
 8.4 งานออกแบบแกละครเร่ืองคาวี  ตอนเผาพระขรรค  ฉากมุขเด็จ 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบฉากละครดึกดําบรรพ
เร่ืองคาวี  ตอนเผาพระขรรคเพื่อฆาพระคาวี  อีกฉากหนึ่ง  โดยรางภาพบนกระดาษกราฟเชนกัน  
เปนลายเสนฉากมุขเด็จของอาคารสถาปตยกรรมไทย  เห็นรวยระกา  นาคปกชายคา  ชายคาป
กนกที่มีเสนเชิงชาย  ชายคาปกนกมีเสานางเรียงรองรับ  มีเทาแขนต้ังเฉียงรองรับปลายเตาเรียงกบั
คอเสา  มีแนวกําแพงแกว  เสาเหล่ียมหัวเม็ดทรงมัณฑ  ขนาดสูงเทียบกับภาพรางของคน  ตอนบน
ขวามีภาพรางสวนหนึ่งของมุขเด็จอาคารทรงไทยขนาดเล็ก  ภาพประตูมุขกุฎาคาร  เคร่ืองยอดทรง
มณฑป  หรือทรงจอมแห  คลายกับมุขเด็จของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  แตวางมุขเด็จเปนสวน
หนึ่งของอาคารทางซายมือ  มีทางเช่ือมกับภาพอาคารทรงไทยทางดานขวา  ถัดข้ึนไปหวางอาคาร  
2  หลังเช่ือมกันมีแนวกําแพงวังที่ต้ังใบเสมาเรียงรายเปนแถวอยูตอนบนแนวกําแพง 
 8.5 งานออกแบบฉากละครเร่ืองคาวี  ตอนเผาพระขรรค  ฉากทองพระโรง 
  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงออกแบบฉากละครดึกดําบรรพ
เร่ืองคาวี  ตอนเผาพระขรรคเพื่อฆาพระคาวี  อีกฉากหนึ่ง  แตเปนฉากใหญเพราะเจตนาใหเห็น
ความอลังการ  ทรงรางภาพเปนลายเสนคราวๆ  เชนกัน  เปนภาพทองพระโรงที่ประทับออกวา
ราชการ  โดยทรงออกแบบเปนทองพระโรงแบบตะวันตก  โดยตรงกึ่งกลางภาพมีพระราชอาสน
โครงสรางเดียวกับพระราชอาสนเทวราชกกุธภัณฑ  พระราชอาสนวางอยูบนฐานข้ันบันได  มีเสา
......ตนวางบนแทนขนาบขางดานละ  2  ตน  โครงสรางและรูปแบบของเสา  เปนเสาแบบดอริค
ของสถาปตยกรรมตะวันตก  ดานบนเหนือพระราชอาสนเปนที่ต้ังพระกลดที่มีผาระบายและสาย
โบวหอยสะบัดปลาย 
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งานออกแบบแผนศิลาจารึกโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 
 
 
 
 

               
 

ลายขันน้ํามนต 
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ผลงานออกแบบรางภาพจติรกรรมพทุธประวัติประดับบนกระจกชองพระแกลประดับซุม
คูหาทิศวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

                                 
       พระสิทธารถะประสูติ          พระสิทธารถะตรัสอภิมหาวาจา         กาฬเทวินดูลักษณะพระ 
            สิทธารถะ 

 

                                            
สมโภชนพระมหาสัตวราชาภิเษก    พระสิทธารถะเสวยสุขใน       พระสิทธารถะสละพระชายาและ 
       รมยปราสาทในฤดูเหมันต                     พระราชโอรส 
 

                                    
พระมหาสัตวเสด็จสูมหาภิเนษกรมส   พระมหาสัตวขามแมน้ําอโนมานที   พระสิทธารถะตัดเกศ 
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 ผลงานออกแบบรางภาพจิตรกรรมภาพพุทธสาวก ประดับบนกระจกชองพระแกล
ประดับซุมคูหาทิศวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

                                                        
พระอานนทขวางกัน้ชางนาฬาคีรี     นางวิสาขะพิสูจนนางภิกษุณี      พระโมคคัลานะนาํนนัโทป 
            มารดาพระกุมารกัสสัป                นาคราชไปเฝาพทุธเจา 

 

                                     
              ทูลแกปญหาที่ประตูเมืองสังกัสนคร            มารเห็นชองทางทํารายพระราหุล 

 

                                                    
พระกัจจายเณรกําลังเขียนคัมภีร             เอหิภิกขุอุปสัมปทา                         สมาทานธุดงค 
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ภาพรางลายเสน 

                                  
รูปอรุณเทพบุตรคร่ึงองค                    พระประโคนธรรพ                      เรือกระบ่ีเตร็จไตรภพ 
 

 
งานออกแบบฉากละคร 

 

                      
          อิเหนาตอนไหวพระฉากในวิหารนอยวิหารใหญ              สังขทองตอนตีคลีฉากดาวดึงส  

 

                       
 

คาวี ตอนเผาพระขรรคฉากตําหนักน้ําที2่ ฉากมุขเด็จ และฉากทองพระโรง 
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บทที่ 9 
 

บทสรุป 
 
 งานฝพระหัตถออกแบบประณีตศิลปทุกประเภทของ  สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ  ทั้งงานออกแบบพระราชลัญจกรและดวงตราตางๆ  งานออกแบบเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณไทยและเหรียญที่ระลึก  งานออกแบบปกหนังสือ  การเขียนภาพประกอบวรรณกรรม  
การออกแบบประดิษฐตัวอักษรและการออกแบบธง   รวมถึงงานออกแบบประณีตศิลปอ่ืนๆ  เชน  
งานออกแบบแผนศิลาจารึกโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  รูปสุนทรีย  หรืองานออกแบบทิศปาลกวาง
ลายขันน้ํามนต  เปนตน  ทุกงานประณีตศิลปทรงใหความสําคัญในทุกสวนละเอียดทุกข้ันตอนของ
กระบวนการออกแบบและสรางสรรค  ต้ังแตการกําหนดแนวความคิด  เนื้อหาสาระ  ทุกส่ิงทุก
อยางในจุดมุงหมาย  วัตถุประสงคในการออกแบบ  การหาขอมูลส่ิงตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ทรงใช
ความรู  ความชํานาญและความเขาพระทัยในส่ิงตางๆ  รอบดาน  อันจะเปนประโยชนตองาน
ออกแบบของพระองค  ทรงใชทักษะความรูในศาสตรศิลป  และทักษะทางฝพระหัตถในการ
ออกแบบประณีตศิลปทุกช้ินของพระองค  งานประณีตศิลปทุกช้ินแมประณีตศิลปขนาดเล็ก  แต
เมื่อพิจารณากลับทรงคุณคาทางความหมายทางฝพระหัตถ  และทางศิลปะที่ยิ่งใหญ  ทรงแสดง
ความแปลกใหมเปนพิเศษในงานออกแบบฝพระหัตถตางๆ  อยูเสมอ  เพราะในลายพระหัตถของ
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  เมื่อทรงคนพบสิ่งใดแปลกใหมก็ทรงพูดคุยไตถาม  
หรือทรงเขียนลายพระหัตถโตตอบ  แลกเปล่ียนความรู  ความคิด  กับนักปราชญในวิชาแขนงตางๆ  
ที่เปนที่ยอมรับกันในสังคมไทยในชวงเวลานั้นอยูเสมอ  และทรงนําสาระความรู  ความเขาใจ
หลากหลายสาขาเหลานั้นมาใชในงานออกแบบประณีตศิลปของพระองค  เชน  ตรัสเร่ืองภาษา
มคธ  พุทธประวัติ  พระวินัย  ภาษาธรรม  กับสมเด็จพุฒโฆษาจารย  วัดเทพศิรินทร  หรือ  สมเด็จ
พระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ตรัสเร่ืองดนตรีและภาษากับสมเด็จฯ  เจาฟากรม
พระนครสวรรควรพินิตร  ตรัสเร่ืองภาษา  ความเชื่อ  ประเพณี  พิธีกรรม  กับพระยาอนุมานราชธน  
ตรัสเร่ืองพระราชพิธีขนบธรรมเนียมเกาในราชสํานัก  กับพระยาเทวาธิราช  มีลายพระหัตถติดตอ
ถึงกันกับสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ดวยเร่ืองตางๆ  ทุกสัปดาหที่
เรียกวา  “หนังสือเวร”  หรือที่เรียกกันบัดนี้วา  “สาสนสมเด็จ”  ทรงเขียนต้ังแตพ.ศ.2476  จนถึง
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ฉบับสุดทายที่ลงพระนามของคืนวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.2486  เพือนําไปสงวันรุงข้ึนก็เปน
วันที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพส้ินพระชนม1 
 งานประณีตศิลปทุกประเภทจึงแสดงความรูที่หลากหลายที่แสดงออกมาทางรูป 
ลายเสน  สวนละเอียดทุกสวนในงาน  บางคร้ังมีคําคม ความหมาย ความไพเราะของภาษาตาง ๆ  
ทั้งภาษาขอม  ภาษามอญ  ภาษาบาลี  หรือคําโคลงกลอนแทรกอยูดวย  งานประณีตศิลปของ
สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทุกชิ้นงานที่มีความงดงามเปนพิเศษ  มัก
ประกอบดวยสวนที่ตองสัมพันธกันเปนเอกภาพทางศิลปะ 3 สวน คือ เศียร ศาสตร ศิลป 
 เศียร  คือเอกภาพทางความคิด โครงสรางทางจิตความคิดที่เปนจุดเร่ิมตนของงาน
ออกแบบงานประณีตศิลปฝพระหัตถแตละช้ินที่มาของคติความเชื่อ  แนวคิดความบันดาลใจเปน
องคประกอบเบ้ืองตนของการออกแบบที่เปนนามธรรมอยูในตัวชางและศิลปนทุกคน  ในสวนนี้ถา
พิจารณาจากผลงานประณีตศิลปของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ    จะเห็นไดวา
พระองคทรงใหความสําคัญกับความคิดตนแบบ  เรียบงาย บริสุทธิ์ ตรงใจ  เนื้อหาที่มาของงาน
ตองมีความหมาย มีที่มา เชนมาจากช่ือ ชื่อสกุล คุณวุฒิคุณสมบัติ หรือถาเปนเร่ืองราวตองมี
เนื้อหา  ปรัชญาเจตนาภายในเนื้อหาของเร่ือง อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันหลายอยาง  ทุกสวนที่
เกี่ยวของกับบุคคลหรือเร่ืองราวที่พระองคจะออกแบบลวนทรงนําไปใชใหเปนประโยชน เปน
รากฐานทางความคิด   มีการจัดระเบียบความเหมาะสมเพื่อกําหนดจุดมุงหมายของงานออกแบบ
ประณีตศิลปของพระองคทั้งส้ิน  และเปนส่ิงที่ทรงนํามาพัฒนากร่ันกรองดวยพระองคเอง  ควบคู
กับศาสตรการออกแบบงานทางศิลปะ ซึ่งเปนข้ันตอนตอไป 
 ศาสตร   คือ เอกภาพทางศิลปะ  การประสานหรือจัดระเบียบผลงานออกแบบ
ประณีตศิลปฝพระหัตถใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  เพื่อรวมเปนเอกภาพ  หรือศาสตรการใชศาสตร
ตาง ๆ ทางศิลปะเพื่อการออกแบบสรางสรรคงานประณีตศิลปใหปรากฏเปนรูปธรรมข้ึน  ศาสตร
เหลานั้นเปนส่ิงที่มองเห็นดวยตา และสะเทือนอารมณได  เมื่อกําหนดจุดมุงหมายทางความคิด
แลว สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงใชธาตุทางศิลปะสรางโครงสรางทาง
ทัศนศิลปข้ึนเปนรูปธรรมข้ึนดวย องคประกอบ  รูปทรง  สี  เสน  น้ําหนัก  ลวดลาย  ชองไฟ  ที่วาง  
ใหทํางานรวมกันดวยกฎของการรวมตัวกันเปนเอกภาพ   ส่ือความงามใหความหมายตามท่ีทรงต้ัง
พระทัย  กําหนดเจตนาและทรงกร่ันกรองอยางละเอียดแลว ทรงออกแบบงานประณีตศิลปดวย

                                                 
 1 ดู  พระประวัติและเอกสารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,
สํานักพิมพมหาวิทยาลัย,สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย  ตีพิมพถวายทายาทเปนของชํารวยครบรอบรอย
ปประสูติ  28  เมษายน  2506  หนา  25 
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รูปแบบที่เรียบงาย  บริสุทธิ์ และมีความตรงชัดสรางความงาม  ความหมายตามเนื้อหามีคุณคา
ความประทับใจใหทุกคนที่ไดเห็นงานฝพระหัตถของพระองค สามารถรูในความหมาย  เขาใจใน
เนื้อหาเจตนาของงาน  เอิบอาบประทับใจในงานแตละชิ้นได  งานประณีตศิลปของพระองคยังทรง
เลือกใชวัสดุ  เทคนิคใหมๆ และทันสมัยเหมาะสมกับรูปแบบเนื้อหาเพื่อเสริมสงใหรูปธรรมของงาน
สมเจตนาที่ต้ังพระทัยไวยิ่งข้ึน 
 ประกอบกับทรงเปนศิลปนนักออกแบบงานประณีศิลปชั้นเลิศ  มีประสบการณในการ
ทรงงานการออกแบบทางดานประณีตมากมายหลายประเภทอีกทั้งยังทรงเปนสถาปนิก  จิตรกรที่
ทรงงานศิลปกรรมตาง ๆ มามากมาย  ผานการฝกฝน ชํานาญ เชี่ยวชาญทั้งดานเทคนิคฝมือเปน
เลิศ  รูปแบบตัวงานประณีตศิลปที่กอเปนรูปข้ึนจึงดูดุจมีชีวิต  จนไดรับคําสรรเสริญช่ืนชม เชน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เคยมีพระราชหัตถเลขาลงวันที่ 6 สิงหาคม ร.ศ. 122 
ตอนหนึ่งที่ว “...ครุฑพาห ที่เขียนมานี้งามนัก  จะวาไมไดอัดไมไดอยู  ทวงทีกระดิกไดอยู…”2   
นับเปนเร่ืองไมเหลือวิสัยที่ทรงจะกระทําหรือสรางคุณคาตามคําชมดังกลาวได  เนื่องจากพระ
พองคทรงต้ังพระทัยตอการออกแบบสรางสรรคงาน  การแกไขปญหาในงานอยางจริงจังรอบคอบ
ในทุกช้ินงาน  ทรงถือคติที่วา ถาทําไมดีไมทําเสียเลยดีกวา  ฉะนั้นเมื่อทรงคิดแบบอยางใดๆ ถึงแม
ทรงเขียนเสร็จแลว  แตยังไมเปนที่พอพระทัย  ก็จะไมยอมวางพระหัตถ  ทรงแกไขไปจนกวาจะถูก
พระทัยจนได3 งานประณีตศิลปฝพระหัตถทุกช้ินงานจึงมีความละเอียด  งดงาม ประณีต  งดงาม
ประทับตาประทับใจแกคนทั่วไป 
 ศิลป  คือเอกภาพทางการแสดงออก  เปนนามธรรมในงานศิลปกรรม เมื่อ 2 สวน แรก
คือ เศียร  และศาสตร สมบูรณมีจุดมุงหมายทางศิลปะเดียวและมีการแสดงออกที่ตรงชัด  โดย
เลือกใชธาตุทางศิลปะ ดวยความเหมาะสมเช่ียวชาญ 2 สวนแรกประสานกันอยางเปนเอกภาพ
สัมฤทธ์ิผล  สุนทรียภาพของงานก็ปรากฏ  มีการแสดงออกทางความหมาย  ความงาม  ความพึง
พอใจ  และความมีคุณคาเปนนามธรรมที่ใชความรูสึกสัมผัสได เชนพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เมื่อทอดพระเนตรแผนศิลาจารึกโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  รูปสุนทรีย
ผลงานฝพระหัตถของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ   ก็ทรงต่ืนเตนยินดี และทรงพอ
พระราชหฤทัย  ต้ังแตทอดพระเนตรชิ้นที่ 1 ทรงแสดงความพอพระราชหฤทัยนี้ในพระ

                                                 
 2 โตจิตรพงศ  ม.ร.ว. พระประวัติและฝพระหัตถของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ    
พิมพสนองพระเดชพระคุณในงานพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุทองสนามหลวง พ.ศ.2493,กรุงเทพฯ   โรงพิมพ
ทาพระจันทร   2493 ,หนา 60 
 3 ดูเลมเดิม ,หนา 25 
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ราชหัตถเลขา ลงวันที่ 17 เมษายน ร.ศ. 123(พ.ศ. 2447) อยางชัดเจนวา “...จดหมายสงแบบศิลา
จารึกโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรมา 4 อยางนั้นไดเปดดูเห็นทั้ง 4 แผน ไมมีความสงสัยในใจเลย 
เรียกวาไมเลือกก็วาไดเพราะแผนที่ 1 จับใจไมอยากดูแผนอ่ืน...ฉันไมนึกยอเลย แตอดไมไดวาเธอ
เปนผูนั่งอยูในหัวใจฉันเสียแลวในเร่ืองทําดีไซนเชนนี้  ไดสงแบบคืนออกมา”4  เปนขอสรุปอัน
ชัดเจนในเอกภาพการแสดงออกของผลงานการออกแบบประณีตศิลปฝพระหัตถที่สามารถแสดง
จุดนําใหผูเห็นงานเขาสูเนื้อหางานไดงายแจมชัดทุกคนสามารถแปลความ  เขาใจความหมาย  
ประทับใจความงาม  เกิดความพึงพอใจ  อ่ิมเอิบใจ  เปนสุขเมื่อเสพงานออกแบบประณีตศิลป
เหลานั้น  นอกจากนั้นผลงานฝพระหัตถดังกลาว  ยังแสดงเอกลักษณของงานศิลปกรรมไทยที่
เหมาะสมทันยุคทันสมัยและพัฒนาแนวคิดใหมอยู เสมอ  และงานยังแสดงลักษณะ หรือ
เอกลักษณเฉพาะพระองคอยางเดนชัดอีกดวย 
 ถาพิจารณาลงไปอยางละเอียดจะพบวาผลงานดานศิลปกรรมหลายประเภทโดย
เฉพาะงานดานประณีตศิลปของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  มีการพัฒนา
เปล่ียนแปลงทางรูปแบบและสุนทรียภาพในการแสดงออกทางศิลปะลวนมีพื้นฐานมาจากการ
เปล่ียนแปลงของชวงพระชันษา  ประสบการในศิลปะวิทยาการที่ทรงรอบรูลุมลึกมากข้ึน  
ประสบการณทรงงานที่ทรงมีพระทักษะมากข้ึนทวีคูณ  และการไดทรงงานศิลปะหลากหลาย
ประเภทการแกปญหาจนไปสูผลสัมฤทธิ์ของงานตละประเภทจะเปนประโยชนอเนกอนันตตองาน
ศิลปะประเภทอ่ืนที่ใกลเคียง   งานดานประณีตศิลปจึงรับพื้นฐาน  คุณประโยชนจากประสบการณ  
คุณประโยชนจากการสรางสรรคดานสถาปตยกรรม  ประติมากรรม  จิตรกรรม  วรรณกรรม มา
อยางครบถวน  ขอแยกชวงพระชันษา 5 ชวง กับการทรงงานศิลปกรรมฝพระหัตถหลากหลาย
ประเภท เปน 5 ชวง ตามการแบงชวงพระชันษาเชนกันเพื่อศึกษาใหเห็นถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ทางรูปแบบและการแสดงออกตลอดจนการสรางสรรคงานศิลปกรรมหลากหลายประเภทในชวง
ระยะเวลาใกลเคียงกันเพื่อความชัดเจนข้ึนดังนี้ 
 ชวงที่ 1 พระชันษาท่ี 5-23(พ.ศ. 2411-2429)  เปนชวงแรกของสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระนิสัยที่มีแววทางศิลปะของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศ  ปรากฏข้ึนต้ังแตพระชันษาแรกๆของพระองคทรงสนพระทัยงานศิลปะต้ังแต
ทรงจําความได  ทรงถืองานศิลปกรรมที่ทรงคุณคาของชางรุนกอนเปนครู  ทรงพูดคุยไตถามชางที่
พระองคทานทรงสนพระทัย  และทรงงานศิลปะสม่ําเสมอทรงฝาฝกฝนและสรางงานศิลปะทุก

                                                 
 4 โต จิตรพงศ ,ม.ร.ว. พระประวัติและฝพระหัตถของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
เลมเดิม ,หนา 56-57 
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ขณะโอกาส  เพราะชอบพกสมุดติดพระองคต้ังแตยังเล็ก  เพื่อทรงขีดเขียนศิลปกรรมและสิ่งที่ทรง
สนพระทัย  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เมื่อทอดพระเนตรเห็นพบเขาจึง
โปรดเกลาฯใหเขียนรูป “พระเจามินดง”  จากหนังสือพิมพ(พระชันษา 10 พ.ศ. 2416)  และในป
ถัดมาทรงรวมเขียนรูปลายเสนสุริยุปราคารวมกับผูเขารวมการแขงขันประกวดเขียนรูปสูรย หนา
พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวงทรงโปรดใหจัดข้ึน(พระชันษา 11 
พ.ศ. 2417)  การเขียนรูปลายเสนสุริยุปราคาในคร้ังนั้น  ฝร่ังผูเขียนรายงานเหตุการณไดนําภาพ
ของพระองคไปตีพิมพในหนังสือโหราศาสตร   พระองคทรงไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯให
รับผิดชอบงานศิลปะอยางจริงจัง   โดยใหเปนนายงานควบคุมการซอมแซมการซอมหอพระ
คันธารราษฎรทั้งภายในภายนอก  และทรงเขียนภาพ “มัจฉชาดก”  บนฝาผนังหอพระ
คันธารราษฎร พระชันษา 17 พ.ศ. 2423)  ทรงเร่ิมงานออกแบบโดยเร่ิมงานออกแบบ “เหรียญ
ดุษฎีมาลาเปนศิลปวิทยา”  ซึ่งเปนราชอิสริยาภรณ (พระชันษา 19 พ.ศ. 2425) และเหรียญปราบ
ฮอ” (พระชันษา 21 พ.ศ. 2427) 
 ชวงที่ 2 พระชันษาท่ี 24-35 (พ.ศ. 2430-2441) เปนชวงที่ 2 ของรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เปนชวงที่งานราชกาลของสมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ  กําลังกาวหนาข้ึนทรงเล่ือนพระยศเปนพลตรี(พระชันษา24พ.ศ. 2430)  ดํารง
ตําแหนงผูชวยผูบัญชากรมยุทธนาธิการ  บังคับบัญชาฝายการใชจาย  เปนอธิบดีและเสนาบดี
กระทรวงตาง ๆ เชน  เปนอธิบดีกกรมโยธาธิการ(พระชันษา27พ.ศ. 2433) เปนเสนาบดีกระทรวง
โยธาธิการ (พระชันษา 29 พ.ศ. 2435) เปนเสนาบดีกระทรวงกลาโหม (พระชันษา 31 พ.ศ. 2437) 
เปนผูบัญชาการกรมยุทธนาธิการ (พระชันษา 33 พ.ศ. 2439) รักษาการในตําแหนงเสนาบดี
กระทรวงการคลังมหาสมบัติ (พระชันษา 34 พ.ศ. 2440) และรักษาการในตําแหนงผูบัญชาการ
ทหารเรือแตพระองคก็ทรงรับราชการสนองพระเดชพระคุณในงานการชางศิลปะไปกับงานราชการ
แผนดินดวย   โดยใชความสงัดเปนเครื่องประกอบสมาธิเวลาทรงงานศิลปะ   ทรงใชเวลาดึกทรง
งานและบรรทมพักผอนตอตอนเชาเลยเปนพระนิสัยประจําพระองค ที่ทรงปฏิบัติตอมาจนตลอด
พระชนมชีพ 
 - งานออกแบบจิตรกรรม  งานศิลปะในชวงพระชันษานี้สวนใหญเปนงานฝพระ
หัตถที่แสดงศักยภาพที่โดดเดนทางดานจิตรกรรมและงานดานการออกแบบประณีตศิลป โดย
เฉพาะงานออกแบบตาลปตรพัดรอง  รวมถึงงานนิพนธเพลงตาง ๆ เมื่อพระองคมีพระชันษาเพียง 
24 ปทรงสรางงานจิตรกรรมสีฝุน 4 ชิ้น คือภาพจิตรกรรมชื่อ “โพนชาง”  เปนภาพเขียนชนะเลิศ
รางวัลที่ 1 และภาพจิตรกรรมชื่อ “พระศรีสุริโยทัยขาดคอชาง” เปนภาพเขียนชนะเลิศรางวัลที่ 3 
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ในการประกวดคราวเดียวกันที่จัดการประกวดข้ึนเพื่อประดับงานพระศพ สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาพาหุรัดมณีมัย  สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาเพ็ชรุตมธํารง  สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจา
ฟาสิริราชกกุธภัณฑ และพระอรรคชายาเธอ พระองคเจาเสาวภาคยนารีรัตน ณ เมรุ ทอง
สนามหลวง  สวนจิตรกรรมอีก 2 ภาพคือภาพ “อุณรุท” ตอนอุษาอุมสมกับภาพ “อิเหนา” ตอน
บุษบกเลนธาร(พระชันษา 24 พ.ศ. 2430)  ภาพทั้ง 4 แมเปนภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณีแต
ผสมผสานแสงเงา  มิติ และบรรยากาศแบบอิทธิพลตะวันตกที่กลมกลืนผสานกันอยางลงตัว  และ
ยังผลใหชื่อเสียงเกียรติคุณทางดานศิลปะของพระองคแพรหลายมากข้ึนต้ังแตทรงพระเยาว 
 - งานออกแบบประณีตศิลป  ที่เร่ิมออกแบบเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาและ
เหรียญปราบฮอ มาต้ังแตพระชันษาที่ 17 และ 19 ตามลําดับมาต้ังแตชวงที่แลว ในชวงที่ 2 นี้  ทรง
ออกแบบงานประณีตประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเติมข้ึนมา งานออกแบบประณีตศิลปที่สรางชื่อเสียงให
พระองคมากที่สุดคืองานออกแบบตาลปตรพัดรองที่เร่ิมตนข้ึนมาเมื่อพระชันษา 32 คือทรงเร่ิมตน
ออกแบบ ตาลปตร “พัดรองพระราชลัญจกรนพรัตนราชวราภรณ”  และตาลปตร “พัดรองตราคช
สีห”  ประจํากระทรวงกลาโหม (พระชันษา 32 พ.ศ. 2438)  เพื่องานพระราชพิธีสมโภชสิริราช
สมบัติครบหมื่นวันงานออกแบบตาลปตรพัดรอง 2 นี้ เปนงานออกแบบประณีตศิลปในชวงตน  
ทรงใชตราและนํามาจัดวางในองคประกอบอยางเปนระเบียบ มีกฏเกณฑเปนดุลยภาพ มีงาน
ประณีตศิลปที่ทรงออกแบบอีกประเภทหน่ึงในชวงนี้คือ ทรงออกแบบ “ตราพระราชลัญจกรประจํา
แผนดิน รัชกาลที่ 5” (พระชันษา 27 พ.ศ. 2433) 
 ยังมีงานประณีตศิลปอีกประเภทหนึ่ง คือ การออกแบบฉากละคร  แมไมมีหลักฐานวา
ทรงงานประณีตศิลปประเภทฉากละครในชวงพระชันษา แตสันนิษฐานวาคงเปนชวงที่ พระองค
ทรงเพลงและละครกําลังเปนที่นิยมสูงสุดในสังคมไทย  และชวงพระชันษานี้ พระองคทรงรับหนาที่
แตงบท ออกแบบฉากและควบคุมดานศิลป5  ก็เปนได  กอนหนานั้นฉากละครสวนใหญใชฉาก
ธรรมชาติ  ตนไม  ผนังหอง  จัดวางวัสดุตามทองเร่ือง สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ  
ทรงริเร่ิมเขียนฉากบนผาใบ เพื่อจําลองฉากบรรยากาศสมจริงดวยลายเสน  ลวดลาย  ฝแปรงแทน  
ฉากละครทีสําคัญคือละครเร่ือง อิเหนา  คาวี  และสังขทอง เชนภาพรางฉากวิหารนอยวิหารใหญ 
ในละครดึกดําบรรพเร่ืองอิเหนาตอนไหวพระ  ฉากดาวดึงสสําหรับละครเร่ืองสังขทองตอนตีคลี   
ฉากตําหนักน้ํา  ฉากมุขเด็จและฉากทองพระโรงประกอบการแสดงละครดึกดําบรรพเร่ือง คาวี 
ตอนเผาพระขรรค เปนตน 

                                                 
 5 ดวงจิตร  จิตรพงศ ,ม.จ. , ชุมนุมบทละครและบทรอง (พระนคร,:ศิวพร, 2514) หนา 9 
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 - งานศิลปกรรมดานอ่ืน  ที่ทรงงานในชวงพระชันษาท่ี 2 นี้ที่ สําคัญคือ  งาน
ทางดานสถาปตยกรรมเร่ิมตนข้ึนเมื่อพระองคมีพระชันษา 31 ป (พ.ศ. 2437) ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯใหเปนผูบัญชาการใหเจาพนักงานกอสรางถาวรวัตถุในทํานองเมรุโดยพระราชทานนามวา 
“สังฆิกเสนาสราชวิทยาลัย” ข้ึนในวัดมหาธาตุโดนเฉพาะตึกถาวรวัตถุ  หอสมุดวชิรญาณเดิม   
งานศิลปะที่โดดเดนในชวงพระชันษานี้ คือทรงพระนิพนธเพลงตาง ๆ มากมายเชน “เพลงเตาเห 
และเพลงอาหนู” (พระชันษา 24 พ.ศ. 2430) “เพลงเขมรไทรโยค หรือ เพลงขอมกลอมลูก   เพลง
ทยอยเขมร  เพลงลาวเล็ก และเพลงอกชะเลหรืออกทะเล” (พระชันษา 25 พ.ศ. 2431) ทั้งเพลง
ขอมกลอมลูกและเพลงทยอยเขมรจัดบรรเลงดนตรีไทยแบบคอนเสิรต  และจัดบรรเลงทั้ง 2 เพลง
เปนคร้ังแรก เมื่อ  20 กันยายน 2431  ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินเปด
ศาลายุทธนาธิการ(กระทรวงกลาโหม)   ทรงนิพนธเพลง “ตับแมศรีทรงเครื่อง” อิเหนาตอนตัด
ดอกไมฉายกริช เปนคอนเสร์ิตเร่ืองสั้นประกอบการบรรยายละครภาพน่ิง  ไดทรงนิพนธตับเร่ืองอีก 
8 ชุด เชน “ตับแมงู  ตับราชาธิราช  ตับสามกก ตับนิทราชาคริต  ตับซิลเดอรเรลลา  ตับขอมดําดิน  
ตับพระลอ และตับอุณรุท” (พระชันษา 31 พ.ศ. 2437) ตอมาทรงพัฒนาการแสดงดนตรีไทยเชน
เร่ืองรามเกียรต์ิและอิเหนามาปรับปรุงลํานําเพลง  ทรงนิพนธ เพลงตับรามเกียรต์ิตอนนางลอย  
บ้ันปลายคอนเสิรต 
 ชวงที่ 3 ชวงพระชันษา 36-46 (พ.ศ. 2442-2452)   เปนชวงหลังในรัชสมัยใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   นับเปนชวงพระชันษาที่ สมเด็จฯ  เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ   แสดงอัจฉริยภาพทางศิลปนโดนเดนข้ึน  เกือยทุกประเภท  แตงานราชการยงัรับ
ราชการเปนเสนาบดีอีกหลายกระทรวงเชน  เปนเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการคร้ังที่ 2 (พระชันษา 
37 พ.ศ. 2443 )   และปถัดมาทรงไดรับการพระราชทานยศเปนโท(พระชันษา 38 พ.ศ. 2444)  อีก 
4 ปถัดมาไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนเสนาบดีกระทรวงวัง  และพระองคทรงไดรับการเลื่อน
กรมข้ึนเปนพระเจานองยาเธอ  เจาฟากนมนริศรานุวัดติวงศ (พระชันษา 42 พ.ศ. 2448)  สมเด็จฯ  
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงรับราชการมาต้ังแต พระชันษา 15 ป พ.ศ. 2420     33 ป
ที่ทรงงานราชการทรงปฏิบัติงานดวยความขยันขันแข็ง  ตรากตรําทํางานหนัก  คํ่าเครง  มีเวลา
พักผอนนอย  ทรงเร่ิมประชวรดวยโรคพระหทัยโต   แพทยประจําพระองคแนะนําใหทรงพักผอน  
และไดกราบถวายบังคมราชาออกจากราชการ ไดรับพระบรมราชานุญาติ (พระชันษา 47 พ.ศ. 
2453) 
 - งานออกแบบสถาปตยกรรม     งานศิลปะในชวงพระชันษานี้  เร่ิมแสดง
ศักยภาพในการสรางงานท่ีมีคุณคาและพลังการแสดงออกทางศิลปะโดดเดนข้ึน  โดยเฉพาะการ
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แสดงศักยภาพ อัจฉริยภาพทางสถาปตยกรรมไทย  ทรงสรางสถาปตยกรรมถาวรอันทรงคุณคา
โดดเดนสวยงามไวเปนสมบัติคูแผนดิน  โดยงานสถาปตยกรรมในระยะนี้ เปนงานสถาปตยกรรม
เฉพาะพระองคที่มีลักษณะเปนไทย   โดยเอาอิทธิพลมาจากคติโบราณ   แตแสดงออกดวยตัว
ลักษณะใชสอย  วัสดุสมัยใหม  ควบคูกันไปกับความงามแบบไทย  สถาปตยกรรมที่มีชื่อเสียงโดน
เดนที่สุด คือการออกแบบโบสถวัดเบญจมบพิตร  (พระชันษา 36 พ.ศ. 2442) โดยออกแบบจตุรมุข
หลังคาซอนลดชั้น เช่ือมเนื่องพระระเบียง  ทรงออกแบบซุม  ร้ัว  ประตู  ร้ัวราชวัตร ดวย  ทรง
ออกแบบพระที่นั่งทรงธรรม  วิหารสมเด็จและศาลาการเปรียญ วัดเบญจมบพิตร (พระชันษา 36-
38 พ.ศ. 2442-2444)   ในการนี้ทรงออกแบบและควบคุมการปนแบบประติมากรรมพระโพธิสัตว  
พระศรีอริยเมตไตรย  และซุมคูหาประดิษฐานหลังพระอุโบสถ   ทรงออกแบบงานสถาปตยกรรม
ไทยรวมสมัย  ทรงออกแบบสถานีรถไฟบางกอกนอย   กําหนดผังวางขอบเขต (พระชันษา 38พ.ศ. 
2444)   นอกจากนั้นยังทรงออกแบบ “ศาลาใยระเบียบ”  และศาลาหมอมเฉ่ือย  ดิศกุล ณ 
อยุธยา” (พระชันษา 41 พ.ศ. 2447)  ศาลาเหนือใตหนาพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร  ทรง
ออกแบบ”พระสุคนธกุฎีเสวย” สวนแงแตง(ศาลาวรสภาภิรมย)  ในพระราชวังดุสิต  แลทรง
ออกแบบ “พระที่นั่งราชฤดี”  ปจจุบันคือศาลาสําราญมุขอํามาตย  ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
(พระชันษา 39 พ.ศ. 2445)  เปนการสรางงานสถาปตยกรรมที่แสดงแนวคิดเปนงานแบบจารีต
ประเพณีในปเดียวกัน   ทรงไดรับพระดรุณาโปรดเกลาฯใหปฏิสังขรณปราสาทพระเทพบิดรหลัง
เกิดเหตุเพลิงไหม  โดยปฏิสังขรณชั้นหลังคาและเคร่ืองยอดทรงปรางค   ทรงคํานึงถึงความสมสวน
การใชสีที่ยอดปรางค  ดูเรียบงาย และเขากับอากาศ   สมเด็จฯ  ทรงออกแบบแบบใหมที่เปน
รูปแบบเฉพาะที่เปนของพระองคเนนลักษณะรูปทรงที่งดงาม  มีอิสระ  และเนนการตกแตงดวย
สัญญาลักษณของพระพุทธศาสนาไปพรอมๆกัน  นอกจากรูปทรงที่โดดเดนสงางามและยังมีการ
เนนระนาบ (PLANS) และมิติ (DIMENTION) อีกดวย  แมสถาปตยกรรมชิ้นนี้จะแสดงเอกลักษณ
เฉพาะองคของสมเด็จฯ  แตยังมีตนเคาแสดงวามีที่มาจากอิทธิพลสถาปตยกรรมเขมร  แตเนน
ระนาบและมิติที่โดดเดนชัดเจน  คือการออกแบบพระอุโบสถวัดราชาธิวาส (พระชันษา 45 พ.ศ. 
2451)  สมเด็จฯยังออกแบบสถาปตยกรรมสาธารณูปโภคคือ “ประตูวังทาพระ”  (พระชันษา 47 
พ.ศ. 2453)   เปนประตูกําแพงวังเจาฟาคอนกรีตเสริมเหล็ก  แสดงความงามดวยจังหวะ  ระนาบ  
มิติสูงตํ่า  ลึกต้ืนที่เรียบงาย  โดดเดนงดงาม  จากสถาปตยกรรมทั้งที่สรางพระอุโบสถวัดเบญจม
บพิตรที่มีลักษณะแบบแนวไทยประเพณี ที่ประยุกตรูปแบบที่เปนลักษณะไทยใหมที่ทันสมัย  มา
จนถึงการออกแบบพระอุโบสถวัดราชาธิวาส  รูปแบบและผลการแสดงออกนั่นคือการเร่ิมตน
กําเนิดของรูปแบบสถาปตยกรรมไทยท่ียึดถือการแสดงออกเฉพาะพระองคมากวาการรักษา
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รูปแบบประเพณี  การถือการแสดงออกในแนวคิดนี้   ถูกนําไปใชกับการสรางสรรคฝพระหัตถทุก
ชิ้น  รวมถึงงานประณีตศิลปผลงานฝพระหัตถของพระองคดวย 
 - งานออกแบบประติมากรรม   ในชวงพระชันษาชวงที่ 3 นี้  มีงานออกแบบ
ประติมากรรมทรงเร่ิมตนข้ึน  เมื่อทรงไดรับมอบหมายใหออกแบบพระโพธิสัตว  พระอริยเมตไตรย 
ซุมคูหาดานหลังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร (พระชันษา 36 พ.ศ. 2442)  แลวยังไดรับพระกรุณา
โปรดเกลาฯใหทรงควบคุมชางสรางพระพุทธรูป 52 องค  เพื่อนําไปประดิษฐานที่พระระเบียง
วัดเบญมบพิตร   ลวนเปนเคร่ืองแสดงความสามารถทางดานการออกแบบประติมากรรม 
 - งานออกแบบดานจิตรกรรม   ทรงออกแบบรางภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ภาพ
มหาชาติเวสสันดรชาดก ที่นายคารโลริโกลี   ศิลปนชาวอิตาเลียน  นําไปขยายแบบและลงสีปูน
แหงบนผนังพระอุโบสถวัดราชาธิวาส(พระชันษา 45 พ.ศ. 2451) 
 - งานออกแบบประณีตศิลป   ที่เร่ิมตนทํามากมายหลายประเภทข้ึน ในชวงที่ 2 
ของพระชันษาน้ี  เร่ิมงานประณีตศิลปจากผลงานการออกแบบภาพและลวดลาย  บนหนา
ตาลปตรพัดรอง ออกแบบตราพระราชลัญกร   ออกแบบเหรียญเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  และงาน
ออกแบบประณีตศิลปอ่ืนๆ 
 งานประณีตศิลปประเภทการออกแบบตาลปตรพัดรอง  ในชวงพระชันษาชวงนี้ที่มี
ระยะเวลา 10 ป  พระองคทรงออกแบบงานตาลปตรพัดรองถึง 14 เลม     งานออกแบบบนหนาพดั
เหลานี้สวนใหญถูกออกแบบอยางมีระเบียบกฏเกณฑเปนดุลยภาพมีลักษณะนิ่งสงบสองขาง
เทากัน   งานออกแบบเหลานี้จึงแสดงทาความสูงสงแหงฝมือ  การออกแบบเขียนลายและตาลปตร
พัดรองสวนใหญ สําหรับงานพระราชพิธีสําคัญ  โดยเร่ิมจากปที่มีการสรางพระอุโบสถวัดเบญจม
บพิตร  โดยทรงออกแบบพัดรอง  2 เลม  คือตาลปตร “พัดรองฉลองวัดเบญจมบพิตร และพัดรอง
เถลิงพลับพลาสวนดุสิต” (พระชันษา 36 พ.ศ. 2442)  โดยตาลปตรพัดรองวัดเบญจมบพิตร   
กลางหนาพัดรูปเลข 5 ไทย  เคลาลายกานขดกนกนาค  ภายใตจุลมงกุฏและแสงประกายจากยอด
จุลมงกุฏเปนวงกลมเปนดุลยภาพกลางหนาพัด สวนพัดเถลิงพลับพลาสวนดุสิต******************* 
อีก 4 ปตอมาทรงออกแบบตาลปตรพัดรองพระราชเทวี  พัดรองทวีธาภิเษกและพัดรองรัตนาภรณ 
(พระชันษา 40 พ.ศ. 2446)  พัดรองทั้ง 3 เลมออกแบบจัดทําข้ึนเพื่องานพระราชพิธีสําคัญของ
แผนดิน 3 งาน คือ พัดรองพระราชเทวี รูปตราพระราชเทวีบนพานแวนฟาลอมดวยลายชอกนก
เปลวกลางพัดจัดทําข้ึนเพื่องานเฉลิมพระสุพรรณบัฏและข้ึนพระตําหนักของพระนางเจาสุขุมาลย
มารศรี  พระราชเทวี   พัดทวีธาภิเษก ออกแบบข้ึนเปน 2 แบบ แบบที่ 1 มีพระปรมาภิไธยยอ จ.
ป.ร. ไขวใตพระเกี้ยว  ลอมดวยกรอบพุมขาวบิณฑ ขนาบดวยลายชอกนกเปลว  แบบที่ 2 ทุกอยาง
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เหมือนแบบที่ 1 ยกเวนตราใตพระเกี้ยวเปล่ียนเปน อุณาโลม   ตาลปตรพัดรองนี้จัดทําข้ึนเพื่องาน
พระราชพิธีทักษิณานุปทานถวายรัชกาลที่ 5 สมโภชสิริราชสมบัติ 2 เทารัชกาลที่ 4 และพัดรัตนา
ภรณ  กลางพัดเปนพระปรมาภิไธยยอ ม.ป.ร.  ภายในวงกลมลอมดวยลายไขมุก  มีสายสังวาลย
หอยจากดานบน  จัดทําข้ึนเพื่องาน เฉลิมพระชนมายุครบ 100พรรษา  อุทิศถวายพระจอมเกลา
เจาอยูหัว   ตาลปตรพัดรอง 5 เลมที่กลาวมาในชวงพระชันษานี้ทรงนําเอาตรา ไดแก  ตราลัญจกร  
ตราสัญญาลักษณ และหรืออักษรยอ ไดแกพระปรมาภิไธยยอ  มาเปนสวนสําคัญในการจัด
องคประกอบบนพื้นที่วางกลางพัดและการออกแบบพัดในชวงพระชันษานี้จะเนนคุณคาความงาม 
ความรูสึกที่ความเดนความสงาความงาม  ที่รวมตัวกันอยางเปนระเบียบและมีดุลยภาพ  ทรงใช
ความสามรถและฝพระหัตถในความละเอียดประณีต  ความแนบเนียนจัดทุกสวน ใหทํางานอยู
รวมกันไดอยางลงตัว  เปนระเบียบและมีเอกภาพ  เมื่อเร่ิมพระชันษาที่ 40  งานสรางสรรคศิลปะ
บนหนาตาลปตรพัดรองเร่ิมพัฒนาข้ึน  ทรงเร่ิมใชธรรมคาถา  หรือภาพที่เกิดจากความคิด
สรางสรรคของพระองค มีความสําคัญเพิ่มมากข้ึน  โดยทรงพิจารณาจากความหมายของนาม  
นามสกุล  สายตระกูล  วุฒิ  ยศ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่จัดทําตาลปตรพัดรองนี้ข้ึน  กลาว
ทรงออกแบบตาลปตร “พัดรองคาถาหัวใจพระพุทธศาสนา” (พระชันษา40 พ.ศ. 2447)  โดยให
อักษรประดิษฐธรรมคาถาหัวใจพระพุทธศาสนา 4 บรรทัด เปนประธานองคประกอบเดนกลางพัด  
โดยลอมขอบพัดลอมดวยกรอบแขงสิงห  คาถานั้นแปลไดความวา  “การไมทําบาป คือความช่ัว
ทั้งปวง  การทํากุศล คือความดีใหพรอม  การทําใหจิตใจผองแผวเหลานี้ เปนคําสอนของ
พระพุทธเจา”  ทรงเนนความงามของรูปแบบประดิษฐตัวอักษร  ความหนาบาง  เล็กใหญ ถี่หาง 
เปนคุณคาความงามในการออกแบบ อาจเปนเพราะการออกแบบตาลัตรพัดรองเลมนี้ทําข้ึนเพื่อ
ถวายสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  เพื่อใชในงานฉลอง 60 ป เจาจอม
มารดาชุม ไมใชงานพระราชพิธีจึงทรงชึความเปนอิสระในความคิดได  และในปเดียวกัน พระองค
ไดทรงออกแบบตาลปตร “พัดรองโพธิบัลลังก” (พระชันษา 40 พ.ศ. 2447)  เพื่องานพระเมรุพระ
เจาบรมวงศเธอพระองคเจาศรีวิลัยลักษณ  กรมขุนสุพรรณภาควดี  เปนภาพโพธิบัลลังกซุมเรือน
แกวเดนชัดกลางหนาพัด  ภายในซุมเรือนแกวมีดอกบัวบานสีขาวรองอุณาโลมพื้นหลังในกรอบซุม
เปนสีแดงชาด   อีก 4 ปถัดมาทรงออกแบบตาลปตรพัดรองที่มีแนวความคิดสรางสรรคสวน
พระองคมากข้ึน   พระองคทรงงานออกแบบตาลปตรพัดรองถึง 4 เลมไดแกตาลปตร “พัดรองอรุณ
เทพบุตร  พัดรองมหิศราชหฤทัย  พัดรองดวงคํา และพัดรองนารายณทรงครุฑหรือพัดรองตราครุฑ
พาห” (พระชันษา 44 พ.ศ. 2450)   พัดรองอรุณเทพ เปนรูปอรุณเทพบุตรครึ่งพระองค 2 หัตถถือ
แพนหางนกยูง  จัดทําข้ึนเพื่องานข้ึนพระตําหนักราชฤทธ์ิรุงโรจน  เปนตาลปตรพัดรองแรกที่นํา
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ภาพที่ไมมีตรามาวางบนหนาพัดรอง    พัดรองมหิศราชหฤทัยจัดทําข้ึนเพื่องานพระศพพระเจา
บรมวงศเธอกรมหม่ืนมหิศราชหฤทัย   ทรงใชภาพที่มีความหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกรมหม่ืน
มหิศราชหฤทัยนํามาจัดเปนองคประกอบกลางหนาพัดรองข้ึนเชน   กลางหนาพัดเปนรูปหัวใจใต
อุณทิศ หมายถึงพระนาม  ตอนลางเปนภาพพวงหรีด หมายถึงงานพระศพมีครบเพลิงสอดไขวพวง
หรีด  หมายถึงพระองคมีหนาที่กํากับการแพทยประจําราชสํานักการสานขัดกันของพวงหรีดกับคบ
เพลิงสัมพันธกัน  หวง 3 หวง นมพัดที่สานกันดานลางอันหมายถึงพระองคเปนโอรสเจาจอม
มารดาหวง  เมื่อพระองคหันกลับไปออกแบบ  ตาลปตรพัดรองดวงคําเพื่องานศพเจาจอมมารดา
ดวงคํา  แมพระองคหันกลับไปใชอักษรนามยอดค.  แตก็เสริมสวนประกอบที่สรางสรรคมากข้ึน  
ไมวาจะเปนกรอบพักตรลอมอักษรนามชาง 2 ตัว นอนหมอนหนุนอักษรนามและคาถาภาษา
ลานนาลวนแสดงการพัฒนาเชิงความคิที่พิ่มข้ึนทั้งส้ิน  โดยเฉพาะ พัดรองตราครุฑพาห  พัดรอง
พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกรัชกาลที่ 5 ที่กลางพัดเปนรูปนารายณทรงสุบรรณ  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่5 ถึงกับมีพระราชหัตถเลขาชื่นชมงานช้ินนี้วา “...ครุฑพาหที่เขียน
มานี้งามนัก  จะวาอัดไมใชที่อยู ทวงทีกระดิกไดอยูเปนที่พอใจมาก...”6  นับเปนความสําเร็จใน
การเปดโลกอิสระในการสรางสรรคของพระองคทั้งในการออกแบบบนตาลปตรพัดรองรุนตอๆมา
รวมถึงงานประณีตศิลปดานอ่ืน ๆ และงานดานสถาปตยกรรมไทยดวย    ในปถัดมาทรงออกแบบ
ตาลปตร “พัดรองเจาจอมมารดากล่ิน” (พระชันษา 45 พ.ศ. 2451)  เปนงานออกแบบที่ใชอักษร
ประดิษฐธรรมคาถา เย ธัมมา 5 บรรทัดมาใชเปนองคประกอบประธานของหนาพัด  โดยออกแบบ
เปนอักษรภาษามอญ  เพราะเจาจอมมารดากล่ินมีเชื้อสายมอญ  ดานบนมีระบายฉัตร  ดานลาง
เปนตะคันเผาเคร่ืองทําใหเกิดกล่ินหอมอบอวล  และในป 2452 ปที่ทรงลาออกจากราชการ ทรง
ออกแบบตาลปตรพัดรองถึง 4 เลม  2เลมแรกเปนงานพระราชพิธีสําคัญ  จึงใชตราอักษรยอเปน
เดน  หรือตราอักษรยอ ผสมแนวความคิดสรางสรรคเปนเดน  สวนอีก 2 เลมหลังเปนพดัรองงานข้ึน
พระตําหนักและพัดรองงานพระเมรุจึงมีอิสระมากข้ึนในความคิดการออกแบบตาลปตรพัดรองทั้ง 
4 เลมคือ “พัดรองชนมายุมงคลแบบที่ 1   พัดรองชนมายุมงคลแบบที่ 2  พัดรองขวงชางเผือก 
และพัดรองอรุณเทพบุตร(นมพัดทําดวยโลหะ) (พระชันษา 46 พ.ศ. 2452)  พัดรองชนมายุแบบที่ 
1 เพื่องานทักษิณานุปทาน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  เนื่องในวโรกาสที่รัชกาลที่ 5 
มีพระชนมายุเสมอดวยรัชกาลที่ 2 จึงมีภาพพระปรมาภิไธยยอ อ.ป.ร.และจ.ป.ร. เรียงกันภายใต
มหาพิชัยมงกุฏ 2 องคเรียงกัน  และในงานเดียวกันทรงออกแบบพัดรองชนมายุมงคลแบบที่ 2 ที่

                                                 
 6 โต  จิตรพงศ ,ม.ร.ว. ,พระประวัติและฝพระหัตถของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
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พัฒนาแบบเพิ่มข้ึนโดย  ลดพระพิชัยมงกุฏจักรีเหนือพระปรมาภิไธยยอ อ.ป.ร. และจ.ป.ร.  เพียง
องคเดียว  และใหอยูภายในกรอบกลีบบัวยอดซุมเรือนแกว  สองขางมีภาพกระบ่ีธุช และครุฑพาห
ทาถลาเหาะอยู 2 ขาง และทรงออกแบบตาลปตร “พัดรองขวงชางเผือก และพัดรองอรุณเทพ” 
พัดรองขวงชางเผือกเพื่องานข้ึนพระตําหนักพระราชชายาเจาดารารัศมี และพัดรองอรุณเทพเพื่อ
งานพระศพพระองคเจาอุรุพงษรัชสมโภช  ที่ทําเปนรูปอรุณเทพบุตรคร่ึงพระองคหลอเปนนมพัด
ดวยโลหะบนพื้นแพรทอทองบนหนาพัด  เปนพัดที่เร่ิมใชนมพัดใหเปนจุดเดนของงานตาลปตรพัด
รอง 
 มีงานประณีตศิลปประเภทอ่ืนๆอีกหลายประเภทท่ีพระองคทรงงานในชวงพระชันษานี้
ที่เปนพิเศษอีกช้ินหนึ่งคือ ทรงออกแบบแผนศิลาจารึกสําหรับโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร “รูป
สุนทรีย”  ซึ่งทรงคัดรางแบบไว 4 แบบ(พระชันษา 38 พ.ศ. 2444) ซึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทอดพระเนตรเห็น ก็ทรงตืนเตน ยินดี ทรงพอพระราชหฤทัยในผลงานรูป
สุนทรียฝพระหัตถนั้นทรงมีพระราชหัตถเลขาช่ืนชมวา  “...จดหมายสงแบบศิลาจารึกโรงเรียนวัด
เบญจมบพิตร มา 4 อยางนั้น  เมื่อไดเปดดูพอเห็นทั้ง 4 แผน  จับใจไมอยากดูแผนอ่ืน...” 
 ฉะนั้นฉันไมนึกยอเลย  แตอดไมไดวา เธอเปนผูนั่งอยูในหัวใจฉันเสียแลวในเร่ืองการ
ทําดีไซนเชนนี้...”7 งานออกแบบประณีตศิลปของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ จึง
เปนที่ยอมรับและช่ืนชมยินดีของคนในสังคมไทยกวางขวางข้ึน  เปนการออกแบบที่ไมใชงาน
ประณีตศิลปธรรมดา  แตแสดงคุณคาความคิดรูปแบบที่เกิดจากการสรางสรรค  ใหความสะเทือน
อารมณชื่นชมยินดีจนเปนที่ยอมรับวาเปนงานวิจิตรศิลปอันบริสุทธิ์  สรางความเปนพิเศษแปลก
ใหมและความทันสมัยอยูเสมอ  ในงานประณีตศิลปประเภทการออกแบบตราพระราชลัญจกร ใน
ป พ.ศ. 2446 พระองคทรงออกแบบตราพระราชลัญจกรที่สําคัญ 3 องคคือ   “ตราพระราชลัญจกร
มหาโองการ  พระราชลัญจกรครุฑพาห  และพระราชลัญจกรจักรรถ” (พระชันษา 40 พ.ศ. 2446)  
พระราชลัญจกร 2 องคแรก เปนพระราชลัญจกรสําหรับแผนดิน  และพระราชลัญจกรครุฑพาห
เปนพระราชลัญจกรประจําแผนดิน  เปนพระราชลัญจกรที่เขียนข้ึนจนไดรับคําชื่นชมวา ครุฑพาห 
กระดิกไดและนําไปใชบนพัดรองครุฑพาหอีก 4 ป ตอมา 
 ในงานประณีตศิลปประเภทการออกแบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  ทรงออกแบบเหรียญ
อิสริยาภรณ “เหรียญรัชมงคล” (พระชันษา 44 พ.ศ. 2450)  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 40 ป เสมอดวยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 
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แหงกรุงศรีอยุธยาและในปตอมาทรงออกแบบ “เหรียญรัชมงคลาภิเษก”(ดานหลัง) (พระชันษา 
41 พ.ศ. 2451)  ในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกที่รัชกาลที่5 เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติได 41 ป  โดย
ทรงออกแบบเปนรูปครุฑพาหเต็มหนาเหรียญไมมีพระนารายณทรง 
 ในงานประณีตศิลปอ่ืน ๆ ทรงเปนที่ปรึกษาการตกแตงสวนเปนลายไทยถวายรัชกาลที่
5 จนมีพระราชหัตถเลขาช่ืนชม และทรงพอพระราชหฤทัยเลาเร่ืองแกสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  งานประณีตศิลปที่มีชื่อเสียงอีกประเภทหนึ่งคืองานออกแบบปก
หนังสือทรงออกแบบ  “ปกหนังสือพระราชนิพนธไกลบาน” (พระชันษา 42 พ.ศ. 2448)  เปนภาพ
รูปธงตราอารมแผนดินบนยอดเสากระโดงเรือ  และตัวอักษรชื่อหนังสือที่เปน 3 มิติมีความหนากับ
ความลึก และทรงออกแบบ “ปกหนังสือเร่ืองเงาะปา” (พระชันษา 42 พ.ศ. 2448)  เปนภาพหนุม
ชมพลาฆาเสือโครงที่กระโจนจากชะงอนหิน  และในปเดียวกันนี้มีภาพรางชุดสําคัญที่ไมไดนําไป
ทําเปนงานจริง  ภาพรางจึงเปนงานตนแบบความคิดที่เปนแกนแททางศิลปะภาพรางชุดนี้คือ 
“ภาพรางพุทธประวัติ เพื่อประดับบนกระจกบนพระแกลและภาพพุทธสาวกองคสําคัญประดับ
ฐานซุมทิศ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร” (พระชันษา 44 พ.ศ. 2450)  ภาพเหลานี้มีอยู17ภาพ  
ภาพพุทธประวัติ 9 ภาพ มีภาพพระสิทธารถประสูติ  พระสิทธารถกุมารตรัสอภิวาจา  กาฬเทวินดู
ลักษณะพระสิทธารถ   สมโภชมหาสัตวราชาภิเษก  พระสิทธารถเสวยสุขในรมยปราสาท  พระ
สิทธารถสละพระชายาและพระโอรส  พระมหาสัตวเสด็จสูมหาภิเนษกรมณ  พระมหาสัตวทรงมา
กัณฐกะขามแมน้ําอโนมานที และพระสิทธารถตัดเกศ  ภาพรางพุทธประวัติทั้ง 9 ภาพ  รางภาพ
บุคคลและส่ิงแวดลอมไดระเอียดครบถวนพอสมควร  สวนภาพราง “ภาพพุทธสาวกองคสําคัญ 
และส่ังสอนธรรมของพระพุทธเจา  เพื่อประดับซุมทิศ  กับเปนภาพรางคราว ๆ ไมใสรายละเอียด
มาก มีอยู 8 ภาพ คือภาพพระอานนทกับชางนาฬคีรี  ส่ังนางวิสาขาใหพิสูจนนางภิษุณีมารดาพระ
กุมารกัสสปมหาโมคคัลลานะนํานันโทปนาคไปเฝาพระพุทธเจา  ทูลแกปญหาที่ประตูเมืองสังกัส
นครมารเห็นชองทางทํารายพระราหุล  พระกัจจายนะเถระกําลังเขียนคัมภีรมูลฤาสมาธิ 
เอหิภิกขุอุปสัมปทา และสมาทานธุดงก  นาเสียดายที่ภาพรางลายเสนมิไดนํามาทํางานใหเสร็จ
สมบูรณ  ยังมีงานศิลปะแขนงอ่ืนๆที่สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงสรางสรรค
ในชวงนี้คือ ทรงนิพนธเพลงตับเร่ืองรามเกียรต์ิ(พระชันษา 36 พ.ศ. 2442) ตอนอินทรชิตแผลงศร
พรหมาสตร  อินทรชิตแผลงศรนาคบาศ  นางลอยและศึกพรหมาสตรเบ้ืองตน  งานทุกช้ินในชวง
พระชันษานี้ ลวนมีความทันยุคทันสมัย  ผสมผสานความดีงามของอุดมคติของศิลปะตะวันตก  
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับวัฒนธรรมไทยไดอยางนามหัศจรรย 
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 ชวงที่ 4 พระชันษา 47-62 (พ.ศ. 2453-2468)   ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 หลังปพ.ศ. 2452เมื่อพระชันษา 46 ป ทรงลาออกจากราชการทรง
ยายมาประทับที่ บานปลายเนินที่คลองเตย เมื่อพ.ศ. 2457 หลังที่พระกรุณาโปรดเกลาสถาปนา
เปนสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2456  (พระชันษา 50 พ.ศ. 2456)  แมออกจากราชการแลวยังไดรับใหเปนกรรมการสภาคลัง (พระ
ชันษา 59 พ.ศ. 2465)  กรรมการองคมนตรีจัดการงบประมาณรายรับรายจายของแผนดิน  และ
ทรงไดรับพระราชทานยศเปนพลเอกทหารบก  แมมิไดทรงรับราชการแลว (พระชันษา 60 พ.ศ. 
2466)  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ต้ังเปนอภิรัฐมนตรีสภาการแผนดิน  และสมาชิกสภาคลัง (พระ
ชันษา 62 พ.ศ. 2468)  ในชวงเวลาที่ลาออกจากราชการนี้งานทางดานศิลปวัฒนธรรมกลับโดด
เดนในทุกดานผลงานฝพระหัตถทั้งหลาย  ทั้งดานสถาปตยกรรม  งานจิตรกรรม และงานออกแบบ
ประณีตศิลป  ทั้งงานตาลปตรพัดรอง งานออกแบบภาพวาดลายเสน  ถูกสรางข้ึนเปนจํานวนมาก  
ผลงานเกือบทุกชิ้นในชวงพระชันษานี้ทรงแสดงออกถึง สุนทรียภาพทางการสรางสรรค ตอเนื่อง
จากงานชวงที่แลวทั้งส้ิน 
 - งานออกแบบสถาปตยกรรม  ในชวงพระชันษาน้ีมี*******ชิ้น เปนผลงาน
สถาปตยกรรมเฉพาะกิจ   คือการสรางงานพระเมรุมาศและพระเมรุ   พรอมทั้งสถาปตยกรรม
ประกอบในปริมณฑลโดยรอบ  สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ มีพระกรณียกิจ
เกี่ยวกับการสรางพระเมรุมาศแมไมทรงออกแบบแตอํานวยการกอสรางมาแลว แตป พ.ศ. 2437   
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5  ในงานพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจาฟามหาวชิรุณหิศ   พระองค
ทรงงานฝพระหัตถโดยตรงต้ังแตสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 
คือทรงออกแบบ “พระเมรุมาศสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ  พระบรมราชชนนี  พระ
พันปหลวง”  (พระชันษา 58พ.ศ. 2464)  เปนพระเมรุมาศยอดทรงมณฑป 3 หลัง  ยอดพรหม 3 
ยอด  และในปเดียวกันทรงออกแบบ  “พระเมรุสมเด็จมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส” 
(พระชันษา 58 พ.ศ. 2464)  เปนพระเมรุทรงมณฑปยอดเจดียยอมุมไมสิบสอง (มณฑปนภศูล
เรียบ) และทรงออกแบบ “พระเมรุสมเด็จพระอนุชาธิราช เจาฟากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ 
(พระชันษา 58พ.ศ. 2464) เปนพระเมรุทรงมณฑปเคร่ืองยอดไทยผสมพมาและเขมร   พระเมรุ
มาศ และพระเมรุทั้ง 3 หลัง แมออกแบบในปเดียวกันแตมีองคและคุณคาทางความงาม ความ
สมบูรณลงตัวที่แตกตางกัน  ทรงออกแบบ “พระเมรุสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาสุธาทพย
รัตน กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร”  (พระชันษา 60 พ.ศ. 2466)   เปนพระเมรุทรงมณฑปไทยหรือ
ทรงปราสาท   สถาปตยกรรมองคสําคัญในชวงพระชันษานี้คือการออกแบบ  “พระเมรุมาศ
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว” (พระชันษา 62 พ.ศ. 2468) เปนพระเมรุมาศทรง
มณฑป   บุษบกยอดนภศูล  รูปทรงเคร่ืองประดับตระการตา  แมไมใหญโตแตยิ่งใหญแบบโบราณ
ราชประเพณี เนื่องเพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา ทรงมีพระบรมราชโองการในการจะจัด
งานพระบรมศพของพระองคไวทํานองพินัยกรรม โดยสรุปใจความวา ทรงเนนการรประหยัด รวบ
รัดใหตัวพระเมรุมาศปลูกตรงถาวรวัตถุ  และใหถาวรวัตถุเปนพลับพลาทรงธรรม  โปรดใหงดโปรย
โยง  และขอใหบรรจุพระอังคารใตฐานพระรวงโรจนฤทธิ์ที่พระปฐมเจดีย  สมเด็จฯเจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศจึงทรงออกแบบตามพระราชประสงค  ประหยัดเรียบงาย  กะทัดรัด แตสงา
งาม   ยังมีการออกแบบสถาปตยกรรมถาวรอยู 1 ชิ้นที่ทรงออกแบบในชวงพระชันษานี้คือ  ทรง
ออกแบบ “ประตูวังทาพระ”  และกําแพงวัง (พระชันษา47พ.ศ. 2453)โดยทรงเทคนิคใหมเขามา
ใชคือ  เทคนิคคอนกรีตเสริมเหล็ก   ตัวประตูเปนลักษณะปอมและเชิงเทิน 
 - งานออกแบบประติมากรรม   ทรงแสดงผลงานสรางสรรคหลายช้ินกลาวคือ  
“องคพระแมธรณีบีบมวยผม” (พระชันษา 50 พ.ศ. 2456)  ประดิษฐานอยูในสถูปเชิงสะพานผาน
พิภพลีลา มุมสนามหลวง  เปนประโยชนในการแจกจายน้ําแกประชาชน  สวนสถูปนั้น พระยา
จินดารังสรรคเปนผูออกแบบ ,ทรงออกแบบ “อนุสาวรียหมู” (พระชันษา 50 พ.ศ. 2456)  ริมคลอง
หลอดถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถในปที่พระองคครบ 50 พรรษา และหมูเปนป
นักษัตรประจําพระองค 
 - งานออกแบบจิตรกรรม  หลังจากการรางภาพมหาชาติ เพื่อนําไปขยายเขียนบน
ผนังวัดราชาธิวาสแลว  อีก 9 ปตอมา  ทรงออกแบบรางภาพลายเสน  พระอินทร  พระอัคนี พระ
วรุณ และพระยม (พระชันษา 54 พ.ศ. 2460)  ขนาด 12 x 10 เซนติเมตร  เพื่อขยายแบบไปเขียนสี
ที่โดมพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง โดยมีนายคารโลริโกลี เปนผูขยายแบบและลงสี
ปูนแหง  และทรงออกแบบจิตรกรรมฝาผนังที่พระที่นั่งบรมพิมาน อีกภาพหนึ่ง ชื่อ “พระอาทิตยชัก
รถ” (พระชันษา 54 พ.ศ.2460)  โดยใหนายคารโลริโกลี เปนผูขยายแบบเชนกัน  ทรงรางภาพ
จิตรกรรม “พระเจาตรัสหามธิดามาร”   เพื่อนําไปประดับอาคารศาลาแดง  วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม (พระชันษา 59 พ.ศ. 2465)   เปนภาพพระพุทธเจาประทับบนอาสนโพธิบัลลังกลงลืมพระ
เนตรเพงมองธิดามาร  เผชิญหนากับความยั่วยวนดวยความสงบนิ่ง  ตอนลางมีคาถาบาลี ดวย
ตัวอักษรภาษาเขมร  เปนคาถาธรรมประกอบและผูขยายภาพและลงสีคือนาย คารโลริโกลี  ทรง
รางภาพจิตรกรรม  “พระอนทรทรงชางเอราวัณถือวัชระ” (พระชันษา 60 พ.ศ. 2466)  ทรงเขียน
ข้ึนเพื่อทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวในโอกาสที่สมเด็จฯเจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศทรงเจริญพระชนมพรรษาได 60 พรรษาในปนี้  เปนภาพพระอินทรทรงชาง
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เอราวัณที่ยืนหันหนาตรง  เศียรเดียว 4 งา พระอินทรทรงเอ้ียวพระองคถือวัชระดวยพระหัตถเสมอ
พระพักตร  มีขอความเขียนวา “เขียนทูลเกลาถวายเมื่อ อายุ 60 ป พ.ศ. 2466 ขอเดชะฯ” 
 - งานออกแบบประณีตศิลป   มีการทรงงานประณีตศิลปหลายประเภทในชวงพระ
ชันษานี้ทั้ งงานออกแบบตาลปตรพัดรอง   ออกแบบพระราชลัญจกร   ออกแบบเหรียญ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  ออกแบบปกหนังสือ  เขียนภาพลายเสนประกอบวรรณคดีไทย 
 งานออกแบบประณีตศิลปประเภทตาลปตรพัดรองในชวงพระชันษานี้มีระยะเวลา 
******ป   พระองคทรงออกแบบงานตาลปตรพัดรองถึง 24 เลม  และเปนการออกแบบบนหนาพัด
เกือบทุกลักษณะทั้งตราพัด และ/หรืออักษรยอเปนเดน   ตรา และ/หรืออักษรยอผสมแนวความคิด
เปนเดน  กลุมตัวอักษรเปนเดน  แนวความคิดสรางสรรคเปนเดน  และนมพัดเปนเดนโดย
ออกแบบสรางงานเรียงตามลําดับดังนี้  ในปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จ
สวรรคตหลังพระองคลาออกจากราชการ  ทรงออกแบบตาลปตรพัดรอง 3 เลม  เปนพัดพระราชพิธี 
สําคัญ 2 เลม คือตาลปตร “พัดรองงานพระบรมศพรัชกาลที่ 5 และพัดรองเอราวัณ” (พระชันษา
47 พ.ศ.2453)  พัดรองเอราวัณเปนพัดรองเพื่องานพระบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 6 พัดรอง 2 เลม
นี้ทรงออกแบบโดยตรา และ/หรือ อักษรยอผสมแนวความคิดเปนเดน  เพราะเปนการนําเอา พระ
ปรมาภิไธยยอ และตราพระราชลัญจกร  เปนสวนสําคัญในการจัดองคประกอบ และใชความคิด
เชิงสรางสรรคปรับปรุง  หลอหลอมองคประกอบข้ึนเพื่อใหไดความงามความหมายเชน  พัดรอง
งานพระบรมศพรัชกาลที่ 5 กลางพัดทําเปนรูปพระปรมาภิไธยยอ จ.ป.ร. เปนตัวพระบรมโกศ  โดย
มีพระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎเปนสวนฝา  พระบรมโกศตั้งอยูเหนือบัลลังกบุษบก  สวนพัดรองเอราวัณ 
ใชตราพระราชลัญจกรวชิระประดิษฐานภายในกูบเหนือเศียรชางไอยราพต  มีเทวดาคูเชิญอภิรุม
ชุมสาย  เบ้ืองหลังมีเมฆและประกายสายฟา  ทรงออกแบบตาลปตร  “พัดรองตราหมอน้ํา”  (พระ
ชันษา 47 พ.ศ. 2453)เพื่องานศพเจาจอมมารดาเปยม ทรงออกแบบโดยเนนความงามที่นมพัด
โลหะโดยใหนมพัดเปนเดนในหนาพัดเรียบผาพื้นสีแดง  นมพัดดานเปนโลหะกรอบซุมเสมา  ฉลุ
เปนอักษรชื่องานดานหลังเปนเปนรูปหมอน้ําอยูในกรอบกนก   3 ป ตอมาทรงออกแบบตาลปตรที่
งดงามนารักแบบกุลสตรีอีก 2 เลมคือทรงออกแบบตาลปตร  “พัดรองสมเด็จพระพันป และพัดรอง
กุญนักษัตร”  (พระชันษา 50 พ.ศ. 2456) เปนพัดที่อยูในกลุมเดียวกับพัดรองเอราวัณ  ทั้ง 2 เลม
ทําข้ึนเพื่องานเฉลิมพระชนมายุ สมเด็จพระพันปหลวง ครบ 50 พรรษา  เพียงแต พัดรองกุญ
นักษัตรใชเพื่อพระราชทานพระสงฆที่เปนสหชาติกับพระองค  พัดรองสมเด็จพระพันป  กลางพัด
เปนพระปรมาภิไธยยอ ส.ผ.  ลอมดวยพวงมาลัยสายสังวาลยภายใตมงกุฎกษัตรีและเศวตฉัตร 7 
ชั้น ขนาบดวยฉัตร 5 ชั้นวางบนฐานหองพวงอุบะและพู  กับพัดกุญนักษัตร  เปนรูปหมู 2 ตัวยืนหัน
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หนาเขาหากันบนสนามหญาเหนือข้ึนไป  ตรงกลางเปนอักษรพระปรมาภิไธยยอ ส.ผ. ไขวภายใต
มงกุฏกษัตรีดานขางมีตนไมพรรณพฤกษาขนาบ  ตอนลางใตสนามหญามีอักษรขอความประดิษฐ 
4 บรรทัดบอกชื่องาน  พัดทั้ง 2 ดูสวยงามสูงคาดุจนางพญามีความนารักและดูมีชีวิต 
 ในปที่เร่ิมมาประทับที่บานปลายเนิน คลองเคยอันสงบเงียบทรงออกแบบตาลปตรพัด
รอง 1 เลมคือตาลปตร “พัดรองพรรณราย” เปนพัดรองสําหรับงานพระศพ  พระสัมพันธวงศเธอ
พระองคเจาพรรณราย  พระมารดาของพระองค เปนพัดในกลุมที่ใชความคิดสรางสรรคเปนเดน
งานออกแบบพัดรองเลมนี้จะโดดเดนดวยที่วางและความหมายที่ลึกซึ้ง  เพราะหนาพัดเปนพื้นผา
ขาวนวลปกลายทองแลงเปนลายดอกไมเล็กๆวางหางกันเปนระยะ  มีลายจุดไขปลาสับหวางทํา
หนาพัดเหมือนดารารายกระจายเต็มทองนภา  เปนความสวยงามแวววับสมกับพระนามพรรณราย
ในปถัดมาทรงออกแบบตาลปตร “พัดรองมะโรงนักษัตร” (พระชันษา 53 พ.ศ. 2459)  พัดรอง
เฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 6 ครบ 36 พรรษา(ครบ 3 รอบ)  โดดเดนดวยแนวความคิด
สรางสรรคเปนเดน  เดนดวยรูปทรง จังหวะลีลาความเคล่ือนไหวเพราะออกแบบเปนรูปมังกรยืน 2 
เทาหลัง  สบัดหาง บิดลําตัว  ชูคอเชิดหนามือขวาถือวชิระ มือซายเทาเอว  สงางามมีชีวิต 2 ปถัด
มาทรงออกแบบตาลปตร “พัดรองหงสคําเปลว” (พระชันษา 55 พ.ศ. 2461)  เพื่องานศพหมอม
สุภาพ กฤดากร ณ อยุธยาในกรมพระนเรศวรฤทธิ์   ออกแบบเปนรูปหงสงอหางยืดอกเชิดหนายืน
งามสงาดุจนางพญาในพุมดอกพุดตาล 3 ชอ 7 ดอกบาน 8 ดอกตูม สะอาด สวย บริสุทธิ์และ
สุภาพดุจชื่อเจาของงาน 
 ปที่มีการออกแบบตาลปตรพัดรอง 5 งาน คือปถัดมาทรงออกแบบตาลปตร “พัดรอง
กนกวรรณ  พัดรองสุจิตราภรณี  พัดรองภาณุรังษี  พัดรองลายเคร่ืองโตะปรีดา และพัดรองรูปปู
ชนียสถานซึ่งออกถึง 4 แบบ” (พระชันษา 56 พ.ศ. 2462)  พัดรองกนกวรรณ  เพื่องานพระศพ
พระองคเจากนกวรรณเลขา รูปเทวบุตรนั่งขัดสมาธิในซุมวิมานกลีบบัว  พัดรองสุจริตาภรณี ใน
งานพระศพพระองคเจาสุจิตราภรณี  โดดเดนดวยรูปทรงและลวดลาย พัดรองภาณุรังษี (อาทิตย
อุทัย)  งานฉลองพระชนมายุครบ 60 พรรษา สมเด็จฯเจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุ
พันธวงศวรเดช  เปนพัดรองในกลุมแนวความคิดสรางสรรคเปนเดน โดยออกแบบเปนภาพพระ
อาทิตยอุทัยโผลพนน้ํากระจายแสดงออกทุกทิศมีเวานํ้า กอนเมฆ นกบิน  พัดรองลายเคร่ืองโตะ
ปรีดาเพื่องานพระศพพระวรวงศเธอพระองคเจาปรีดา เปนพัดรองที่พิมพคําบนพื้นที่สีชมพู  มี
เคร่ืองโตะแบบจีนบนโตะบูชา  แสดงความหมายถึงความเปนนักเลน นักสะสมเคร่ืองลายคราม
และเคร่ืองโตะโดดเดนดวยน้ําหนักและพื้นที่วาง  และพัดรองรูปปูชนียสถานในงานพระศพหมอม
เจาหญิงปล้ืมจิตร  จิตรพงศ พระธิดาของพระองค เปนรูปปูชนียสถาน 4 แหง 4 แบบ สมเด็จฯเจา
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ฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงรางออกแบบโดยใหนายคารโล  ริโกลี ใหสี  โดดเดนดวย
เทคนิคการใหคาแสงเงาบนรูปสถาปตยกรรม  ปถัดมาทรงออกแบบตาลปตร 2 เลม สําหรับงานศพ
ของบุคคลในระดับเจาจอมมารดา 2 คน ที่ไมใชเจานาย คือ ทรงออกแบบตาลปตร “พัดรองวาตเท
วา พัดรองหวง” (พระชันษา 57 พ.ศ. 2463) พัดวาตเทวา  ออกแบบเปนรูปพระวาตเทวาหรือพระ
พายยืนทาพักเขาขวา หัตถซายถือตาลปตร หัตถขวาถือโตมร  ลอมดวยบทสุภาษิตจากบุปผวรร
คแหงธรรมบทในอุททกนิกาย  แสดงความหมายของกลิ่นและลมโดยวางคําวาวาต ตัวใหญไว
กลางขอบบนหนาพัด  พัดรองหวงสําหรับงานศพเจาจอมมารดาหวง ออกแบบเปนภาพหวงกลม 3 
หวง สอดสานกันแบบลายแกวชิงดวง  ลอมรอบดวยเชือกรอนลูกแกวและลูกปดสี  สอดพันไขวกับ
หวงดวย  พัดทั้ง 2 เลมโดดเดนดวยที่วาง และความหมายลึกซึ้ง 
 ในปที่มีงานพระบรมศพพระศรีพั๙รินทราบรมราชชนนี  ทรงออกตาลปตรพัดรองที่
สําคัญ 2 เลมคือตาลปตร “พัดรองวิมานไพชยนต และพัดรองสมเด็จมหาสมณ” (พระชันษา 58 
พ.ศ. 2464)  เปนพัดรองที่อยูในกลุมตราและ/หรือ อักษรยอผสมแนวความคิดสรางสรรคเปนเดน
ทั้ง 2 เลมโดยพัดรองวิมานไพชยันต เปนพัดรองงานพระบรมศพ  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินี  แสดงภาพวิมานไพชยนต   ราชรถเทียมมา 4 ตัวอันเชิญ อักษรยอวา “ศรี”  เคล่ือนที่กลับ
สวรรคอยางรวดเร็วมีพระยานาคและสายฟา หมายถึงปพระราชสมภพกระจายอยูโดยรอบ  พัด
รองสมเด็จมหาสมณ  เพื่องานพระศพสมเด็จพระมหาสมณเจา พระยาวชิรญาณวโรรส  ทรง
ออกแบบเปนภาพเพชรอันหมายถึงวชิรภายใตฉัตร 5 ชั้น รอบพัดปกช่ืองาน  ในปถัดมาทรง
ออกแบบตาลปตรพัดรองที่ใหกลุมอักษรเปนเดน 2 เลมคือตาลปตร “พัดรองสุข และพัดรองดํารง
ธรรม” (พระชันษา 5 พ.ศ. 2465)  พัดรองสุข พัดรองเพื่องานทําบุญฉลองพระชนมพรรษาครบ 60
พรรษา ของสมเด็จพระศรีสวริทราบรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจา กลางพัดมีอักษรเปนโคลง
ส่ีสุภาพที่พรรณาถึงความสุข ดานบนดดานลางมีคาถาภาษาบาลีสีออนแสดงถึงส่ิงที่สรางความสุข
สันตตอมวลมนุษยทั้งสองภาษาไพเราะกินใจ  น้ําหนักความถี่หาง สวยงามลงตัว พัดรองดํารง
ธรรม  พัดรองงานทําบุญฉลองพระชันษาครบ 60 ป ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ  กลางพัดเปนอักษรหัวใจพระศาสนาอยูในกรอบตาขายส่ีเหล่ียม ตรงกลาง
ตอนบนเปนรูปสัญญาลักษณพระภควัน   ตอนลางมีภาพเทวดานั่งคุกเขาพนมมือเสริมเร่ืองการ
ดํารงอยู  เมื่อพระชันษา 60 ป ทรงออกแบบตาลปตรพัดรอง 3 แบบ คือ ตาลปตร “พัดรองรัตนก
รันท” (พระชันษา 60 พ.ศ. 2466)  พัดรองงานฉลองพระชันษาครบ 60 ปของพระอัครชายาเธอ
พระองคเจาสายสวลีภิรมย  กรมขุนสุทธาสินีนาฏ (พระวิมาดาเธอ)  เปนพัดรองตราและ/หรืออักษร
ยอเปนเดน  กลางพัดเปนอักษรพระนามยอ ส.ส.ก. ไขวภายใตมงกุฏกษัตรี “พัดรองศรี
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รัตนโกสินทร” (พระชันษา 60 พ.ศ. 2466)  พัดรองงานพระศพสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟา
สุทธาทิพยรัตน กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร  เปนพัดรองในกลุมตรา และ/หรือ อักษรยอผสม
แนวความคิดสรางสรรคเปนเดน  กลางพัดเปนรูปบุษบกประดิษฐาน พระแกวมรกตอันเปนศรีของ
กรุงรัตนโกสินทรที่เห็นแตยอดฉัตร 5 ชั้นภายใตยอดบุษบกตํ่าลงมาเหนือเมฆมีอักษรยอพระนาม 
สท.ใตฉัตรมีประกายรัศมีเปลงออกรอบดาน  “พัดรองชุมพลสมโภช” (พระชันษา 60 พ.ศ. 2466)  
งานพระศพพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาชุมพลสมโภชกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค  งานใน
กลุมแนวความคิดสรางสรรคเปนเดน ใหจุดเดนหนาพัดอยูที่การจัดองคประกอบจากเสนที่แสดง
รูปทรงตาง ๆ ทั้งใบพัดเรือ ลอเกวียน ผลไมและสัตวทะเลใหอยูรวมกันและสงเสริมกันเปนอันดี 
 ในปถัดมาทรงออกแบบตาลปตร 2 เลม คือตาลปตร “พัดรองนภาพรประภา และพัด
รองเรือนมุงดี” (พระชันษา 61 พ.ศ. 2467)  พัดทั้ง 2 เลมเปนพัดรองในกลุมแนวความคิด
สรางสรรคเปนเดน  พัดนภาพรประภา เปนพัดฉลองพระชันษาครบ 60 ปของพระเจาบรมวงศเธอ
พระองคเจานภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิฐิกุลินี  หนาพัดเปนภาพพิมพสีดํา  ผนังกรอบ
หนาตางหองมีลูกกรงเหล็กดัดโปรง  ลักษณะมองจากภายในออกสูภายนอกเห็นหนูเล็กๆ 5 ตัว 
เพราะพระองคเกิดปชวดครบ 5 รอบ เห็นตนนุนและทองฟาตนนุนหมายถึงทรงเปนธิดาของเจาคุณ
จอมมารดาสําลี  พัดนี้แสดงพลังของน้ําหนักและพื้นที่วางแสงเงา  มืดและสวาง ที่แสดง
ความหมายลึกซ้ึงทางทัศนศิลปอยางยิ่งภาพแสดงความยิ่งใหญของนภาหรือทองฟาที่สวางไสว  
พัดเรือนมุงดี  พัดงานศพเจาจอมมารดาเรือน  กลางพัดเปนภาพเรือนไทยจตุรมุขยกพื้นสูงใหความ
เปนเดนของบานเรือนไทยที่แข็งแรง อันส่ือความหมายความดีงามไดอยางลึกซึ้ง  ในปที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวส้ินพระชนม  ทรงออกแบบตาลปตรพัดรอง 2 เลม ที่
สําคัญคือ ตาลปตรพัดรองพระมหาวชิราวุธและพัดรองบรมราชาภิเษก (พระชันษา 62 พ.ศ. 2468) 
พัดรองพระมหาวชิราวุธในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6  
เปนพัดรองเลมแรกในกลุมที่เนนนมพัดเปนเดน เพราะนมพัดเปนกะไหลเงินรูปวัชระขนาดใหญ  
แตหนาพัดปกเปนรัศมีสีขาวและประกายสีฟาเสริมความเดนของนมพัด  พัดรองบรมราชาภิเษก 
เปนพัดที่อยูในกลุมตราและ/หรืออักษรยอเปนเดนเลมเกือบสุดทาย  เพราะหนาพัดเปนตรา
ลัญจกรรัชกาลที่7 ขนาดใหญเต็มหนาพัด  โดดเดนงดงามแบบดุลยภาพ 
 งานออกแบบประณีตศิลปประเภทออกแบบตราพระราชลัญจกร ในชวงพระชันษานี้
ทรงออกแบบ  “พระราชลัญจกร พระวชิระประจําพระองครัชกาลที่ 6  (พระชันษา 47 พ.ศ. 2453 )  
เปนพระราชลัญจกรรูปวชิราวุธอยูเหนือพานแวนฟา 2 ชั้น  ต้ังเหนือต่ังมีฉัตร 5 ชั้นขนาบ  มีรัศมี
กระจายออกไปรอบดานและทรงออกแบบ  “พระราชลัญจกรพระแสงศร  ประจําพระองครัชกาลที่
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7” (พระชันษา 62 พ.ศ. 2468) เปนพระราชลัญจกรรูปพระแสงศร 3 องค คือพระแสงศรพรหมมา
สตร  พระแสงศรประลัยวาต  และพระแสงศรอัคนิวาต  วางพาดบนราวพาดพระแสงศรภายใตพระ
มหาพิชัยมงกุฏจักรี ขนาบดวยบังแทรกและลายอุณาโลมดอกลอย 
 งานออกแบบประณีตศิลปประเภทออกแบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  ในตนรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6  ทรงกํากับการออกแบบ “เคร่ืองราช อิสริยาภรณ 
วชิรมาลา” (พระชันษา 48 พ.ศ. 2454)  โดยรัชกาลที่  6  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหพระเทวานิมมิต 
(ฉาย เทียมศิลปไชย)เขียนออกแบบตรานี้ข้ึน โดยความควบคุมของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรา
นุวดติวงศ  ลักษณะเปนรูปวชิราวุธในรอบขอบรูปปทุมตูม กรอบนอกเปนลายพุมขาวบิณฑ  และ
ทรงกํากับออกแบบ  “เคร่ืองราชอิสริยาภรณรัตน” (พระชันษา 48 พ.ศ. 2454 )โดยรัชกาลที่6  
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเทวาภินิมมิตร (ฉาย  เทียมศิลปไชย)  เขียนออกแบบโดยความ
ควบคุมของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวดติวงศ   เชนเดียวกัน  เปนรูปวงกลมภายในมี
อักษรนามาภิไธยยอ “ร.ร. 6” กรอบนอก 4 ทิศเปนรูปวชิราวุธและพระแสงศรกําลังราม   และมีรูป
คมศรเพชรแทรกกลาง 8 แฉก  ในปเดียวกันทรงออกแบบ “เหรียญราชอิสริยาภรณจักรพรรดิ
มาลา”  (พระชันษา 48พ.ศ. 2454)  มีลักษณะเปนรูปจักร นหนาเปนรูปครุฑพาหหนาอัดตรง   
ดานหลังเปนรูปชางหันขางซายยืนแทนใบจักร   เอนลูไปทางขวา 16 ใบจักร   สรางข้ึนเพื่อเปน
บํา เหน็ จแห งความยั่ ง ยื นมั่ นคง ในราชการ   อีก  7 ปต อมาทรงกํ ากับการออกแบบ 
“เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ตราวัลลภาภรณ” (พระชันษา 55 พ.ศ. 2461 ) โดย พระเทวานิมมิต(ฉาย 
เทียมศิลปไชย) คิดเขียนออกแบบตราข้ึน โดยอยูในความดูแลของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศ
รานุวดติวงศ   ลักษณะดวงตราเปนเรือนเงิน รูปกลีบบัวแหลม 4แฉก  หวางแฉกเปนกลีบบัวซอน  
กลางดวงตรามีอักษรพระนามาภิไธยยอ  “ร.ร. 6” จําหลักเพชรสง  ทรงออกแบบ  “เคร่ืองราชอิส
รอยาภรณรามาธิบดี” (พระชันษา 55 พ.ศ. 2461)  ลักษณะดวงตราเปนภาพพระปรศุรามอวตาร 
ปราบพระยาการตวีรยะในทายืนอยูหวางขาพระยาการตวีรยะที่ลมลงทรงยกพระบาทซายเหยียบ
อก พระหัตถจับพระหัตถขวาของพระยาการตวีรยะที่เงื้อดาบข้ึน  พระหัตถขวายกเงื้อขวานเพชร
ปรศุอยูเหนือพระเศียรพรอมเหนี่ยวฟน  กรอบนอกรูปไขเปนรูปกระจัง 4 ทิศ และทรงออกแบบ
เหรียญที่ระลึกสยามพิพธภัณฑ (พระชันษา 62 พ.ศ. 2468) 
 งานออกแบบประณีตศิลปประเภทออกแบบปกหนังสือและภาพลายเสนประกอบ
ในชวงพระชันษานี้มี การออกแบบ “ปกหนังสือธรรมาธรรมสงคราม และภาพประกอบเรือ่ง” (พระ
ชันษา 55 พ.ศ. 2461) โดยเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธเร่ือง
ธรรมาธรรมสงครามและทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวดติวงศ  
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ทรงออกแบบเขียนภาพปกหนา 1ปกใน 1  และภาพประกอบ 13 ภาพที่แสดงขอแตกตางระหวาง
เทวดาฝายธรรมะ และชนส่ีเหลาในชมพูทวีป  ทุกลายเสนที่เขียนสามารถสรางความหมาย  ความ
เขาใจ  และความมีชีวิตข้ึนในภาพท้ัง 13 ภาพ ที่มีเทวดาฝายธรรมะเสด็จเกยเพื่อทรงข้ึนราชรถ   
เทวดาฝายธรรมะทรงหยุดราชรถทรงเหนือเมฆ  กษัตริย พราหมณ แพทย ศูทร ชุมนุมเฝา  เทวดา
ฝายอธรรมในวิมานปราสาท   เทวดาฝายอธรรมทรงหยุดราชรถเทียมเหนือเมฆ  ชนส่ีเหลา
หวาดกลัวเทวดาฝายอธรรม  กองทัพฝายธรรมะ  กองทัพฝายอธรรมธรรมะกับอธรรมประจันกัน
กลางอากาศ  เทวดาฝายอธรรมตกบัลลังกราชรถ  เทวดาฝายอธรรมถูกธรณีสูบและหมูเทพ
กัญญาไปรบบุปผา 2 ภาพ  รัชกาลที่6 ทรงมีพระราชหัตถเลขาในคํานําสวนหนึ่งวา  “ขาพเจาทูล
ของใหสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวดติวงศ  ทรงประดิษฐภาพข้ึน
ประกอบเร่ือง  เพราะเห็นวาหาชางใดในกรุงสยามที่เขาใจความมุงหมายและความต้ังใจของ
ขาพเจาไมไดเปนแนแท และสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวดติวงศ  ทรงเขาพระทัยในความ
ประสงคของขาพเจาดีปานใด  ภาพทั้งหลานในสมุดนี้ยอเปนพยานอยูแลวเอง”8 
 ทรงวาด  “ภาพลายเสนแบบเหมือนจริงจากวรรณคดีไทย 4 ภาพ” (พระชันษา 58 
พ.ศ. 2464)  ถวายสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  คือภาพนางเส่ียง
พวงมาลัย  ประกอบวรรณคดีเร่ืองสังขทอง  ภาพชาละวันอาละวาดจับนางตะเภาแกวตะเภาทอง
ประกอบวรรณคดีเร่ืองสังขทอง  ภาพพระมณีพิชัยเขากระทอมนางยอพระกล่ินประกอบวรรณคดี
เร่ืองมณีพิชัย  และภาพสันนุราชชุบตัวประกอบละครเร่ืองคาวี  เปนภาพเลาเร่ืองวรรณคดีตาง ๆ ที่
มีมุมมองภาพแบบตะวันตก มีการเขียนระบบกายวิภาค กลามเนื้อเปนลายเสน มิติลึกต้ืน ใกลไกล 
ใหญเล็ก  ในขณะที่ยังรักษาความออนหวาน นุมนวล กลมกลืนตามแบบจิตรกรรมไทยประเพณีอยู 
 ทรงวาดภาพ “ทศชาติเปนลายเสน” (พระชันษา 61-68 พ.ศ.2467-2474)  เมื่อปพ.ศ. 
2467  เร่ิมเขียนภาพลายเสนทศชาติ พระเตมีชาดกใบเบิกเสียงสอนในเบ้ืองตน ทรงวาดปละภาพ  
พิมพออกประทานและมอบถวายแกผูมารดน้ําพระองค   ตอมาทรงทราบวา  สมเด็จพระสังฆราช
เจา เจาฟากรมหลวงชินวรสิริวัฒน ทรงแปลทศชาติปละ 1 เร่ือง  เพื่อประทานแจกเปนของชํารวย
เนื่องในวันประสูติต้ังแต ปพ.ศ. 2470 แตปแรกไมมีภาพฝพระหัตถ เร่ิมปรากฏมีภาพฝพระหัตถ
สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวดติวงศในปที่2 ซึ่งพิมพข้ึนในปพ.ศ. 2471  เพราะสมเด็จฯทรง
ทราบเมื่อไดพิมพเลมแรกไปแลว  สมเด็จฯจึงเร่ิมประทานถวาย  คร้ังเมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจา

                                                 
 8 ลายพระหัตถพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว   พระบาทสมเด็จ , “ธรรมาธรรมะสงคราม” ฌาปนกิจศพ 
นางทองสระ  นอยเศรษฐ   ฌปนสถานกองทัพบก  วัดโสมนัสวิหาร  วันอาทิตยที่ 7 มกราคมพ.ศ. 2516  นคร
หลวงฯ  หางหุนสวนจํากัด ช.สกุลชาง  2515 คํานํา หนา 2 
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เจาฟากรมหลวงชินวรสิริวัฒน ส้ินพระชนม  ไดมีการจัดพิมพหนังสือเร่ืองทศชาติชาดก เร่ืองที่ทรง
แปลครบทั้ง 10 เร่ือง เพื่อเปนอนุสรณอุทิศถวายพระราชกุศลในงานพระราชทานเพลิงศพ เมื่อ 
พ.ศ. 2481  คณะผูจัดพิมพไดทูลของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวดติวงศใหเขียนภาพที่ยัง
ขาดอยูใหครบแตเนื่องจากพระองคทรงพระชราเพราะมีพระชันษาถึง 75 ป แลว  สายพระเนตรไม
สูดี สายพระเนตรไมคอยเห็นเสน ไมสามารถเขียนภาพใหดีไดอีก  จึงประทานภาพที่เสร็จใหเพียง8 
ภาพ  ภาพทั้ง 8 เขียนไลตามลําดับดังนี้  พ.ศ. 2467 ทรงเขียนภาพทศชาติลายเสน “เตมียชาดก 
หรือใบเบิกเสียงสอน”  พ.ศ. 2468 ทรงเขียนภาพทศชาติลายเสน “ชนกชาดกหรือเพียรกลา”  
พ.ศ. 2467 ทรงเขียนภาพทศชาติลายเสน “สุวรรณสามชาดกหรือเมตตา”   พ.ศ. 2470 ทรงเขียน
ภาพทศชาติลายเสนลงนํ้าหนักแรแสงเงา  “เนมียราชชาดกหรือแรงอธิษฐาน”  พ.ศ. 2471 ทรง
เขียนภาพทศชาติลายเสน “มโหสถชาดกหรือปญญาเลิศ”  พ.ศ. 2472 ทรงเขียนภาพทศชาติ
ลายเสน “ภูริทัตหรือคงแกศีล”   พ.ศ. 2473 ทรงเขียนภาพทศชาติลายเสน “จันทกุมารชาดก” 
และปพ.ศ. 2474 ทรงรางภาพทศชาติเปนสเก็ตคราวๆ “นารถชาดก”  ภาพทุกภาพเขียนภาพตาม
มุมมองแบบตะวันตก มีการเขียนระบบกายวิภาคตามรางกาย  มีมิติ ระยะ ลึดต้ืต ขณะที่ทกุรูปทรง
ในภาพยังรักษาความออนหวาน กลมกลืนตามแบบจิตรกรรมไทยประเพณี   ในปพ.ศ. 2467  ทรง
ออกแบบ “ปกหนังสือพระพุทธเจาตรัสรูอะไร” (พระชันษา 61 พ.ศ. 2467) เปนหนังสือที่เปนพระ
ราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  พิมพแจกคร้ังแรกในงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพ.ศ. 2467 เปนภาพเอกรงคไมเนนรายละเอียด  เห็นเพียงรูปนอกของพระพุทธองคที่
ประทับนั่งใตตนโพธิ์  ยามใกลรุงหันพระพักตรไปทางดานขางมีเงาน้ําและพุมไมที่อยูตรงขาม 
 ชวงที่ 5 ชวงพระชันษาท่ี 63-73 (พ.ศ. 2469-2479) เปนชวงที่ เขาสู รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 7 สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวดติวงศทรง
เร่ิมเขาสูพระชราภาพหลังจากทรงงานดานศิลปกรรมมานาน  โดยเฉพาะดานการออกแบบตาง ๆ 
ทั้งทาง สถาปตยกรรม   จิตรกรรม  ออกแบบสรางงานบนหนาพัดรอง  ออกแบบเหรียญ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณหรือเขียนภาพลายเสนทุกงานการออกแบบทรงสรางข้ึนดวยพระองคเอง
อยางพิถีพิถัน  ละเอียดประณีตทรงใชสายพระเนตรอยางหนัก เมื่อกาลเวลาลวงเลยมานาน มีผล
ตอสายพระเนตรของพระองคชวงพระชันษานี้เร่ิมทอดพระเนตรไมเห็นเสนอันเปนหัวใจของงาน
ศิลปะและการออกแบบ  สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวดติวงศตองใชพระประสบการณ การ
มีพระชันษาสูงและการมีพระปรีชาสามารถรอบดาน การมีสายพระเนตรอันกวางไกล  ทรงเลือก
การเขียนลัดแบบงาย ๆ เพราะความเรียบงาย โดดเดนเปนส่ิงที่ดีที่สุดของการทรงงานศิลปกรรม
ทุกประเภทในชวงพระชันษานี้   ปญหาที่สําคัญอีกปญหาหนึ่งเนื่องจากเหตุที่เขาเปนกรรมการสภา
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คลังตอนปลายรัชสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  จนเขามาสูตนรัชสมัย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวในชวงที่การเงินของประเทศมีปญหา  ความศักด์ิสิทธิ์
ของสถาบันกษัตริยเร่ิมเส่ือมถอยอยางไมเคยเปนมากอนดังปรารภของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เมื่อ พ.ศ. 2489 มีใจความตอนหนึ่งวา  “... พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) กลาวไวในพระราชบันทึกของพระองคโดยตรงวาทรงไดรับมรดกที่นาสลด
ใจ  เมื่อพระองคข้ึนครองราชบัลลังก เนื่องในพระราชอํานาจของพระเจาแผนดินตกลงอยางมากใน
แงการเคารพสักการะและแสดงความเช่ือมั่น  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติก็เกือบจะลมละลาย  
รัฐบาลกินสินบนและราชการก็ยุงเหยิงไมมากก็นอย...”9  สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวดติ
วงศ ทรงเปนกรรมการสภาคลังยอมทราบถึงปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางดี ทั้ง
ผลงานการสรางสรรคงานของพระองคสวนใหญเกี่ยวของกับราชสํานัก ทั้ง 2 อยางจึงสงผลกระทบ
ตอการทรงงานออกแยยสรางสรรคศลปกรรมดวยเพราะตองคํานึงถึงการประหยัดคาใชจาย  
งบประมาณในการไปดําเนินงานจริง  เมื่อผสมผสานกับปญหาดานสายพระเนตรที่ทอดพระเนตร
เสนไมคอยเห็นจึงทรงเลือกความเรียบงาย  เดนชัดเขามามีบทบาทสูงในงาน แตยังรักษาคุณคา
ความงามและความหมายที่พระองคตองการตรงชัด 
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงต้ังราชบัณฑิตยสภาแผนกศิลปากรข้ึน 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวดติวงศทรงรับตําแหนงเปนอุป
นายกราชบัณฑิตยสภาแผนกศิลปากร (พระชันษา 63 พ.ศ. 2469)  ในปถัดมาทรงไดรับพระกรุณา
โปรดเกลาฯแตงต้ังใสหเปนกํากับการราชวงศ (พระชันษา 64 พ.ศ. 2470)  พ.ศ. 2475 หลัง
เปล่ียนแปลงการปกครองและราษฎรประกาศเลิกอภิรัฐมนตรีสภา  ทําใหพระองคตองพนจาก
ตําแหนงราชการประจําโดยเด็จขาด   เมื่อพระยาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงเสด็จพระราช
ดําเนินออกไปรักษาพระองค ณ ตางประเทศ   ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จฯ
เจาฟากรมพระยานริศรานุวดติวงศเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระชันษา 70 พ.ศ. 2476)  
จวบจนรัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรา
นุวดติวงศทรงพนจากตําแหนงผูแทนพระองคในรัชกาลที่ 7 ก็ไมไดทรงเกี่ยวของกับราชการแผนดิน
อีก  งานศิลปกรรมที่ทรงงานอยูในชวงพระชันษานี้ ยังมีงานออกแบบสถาปตยกรรม  งานออกแบบ
ประติมากรรม  และงานออกแบบประณีตศิลปประเภทตาลปตรพัดรอง 
 งานออกแบบสถาปตยกรรมในชวงพระชันษานี้พระองคทรงงานออกแบบสถาปตยกรรม
ถาวรมีอยู 3 ชิ้น  เปนการออกแบบเพื่อการสรางพระอุโบสถ 2 ชิ้น และออกแบบเพื่อการ

                                                 
 9 อางถึงใน  เบนจามิน เอ บัทสัน .อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชยในสยาม. หนา 229-230 
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บูรณะปฏิสังขรณ 1 ชิ้น  สวนการออกแบบสถาปตยกรรมเฉพาะกิจประเภทพระเมรุ  ทรงออกแบบ
พระเมรุสําหรับเจานาย 3 พระองค งานทุกช้ินตองคํานึงถึงความประหยัดงบประมาณคาใชจาย
ในชวงพระชันษานี้  เวลาทรงงานออกแบบสถาปตยกรรมมักมองไมเห็นเสน  ทรงหันมาหาความ
งามที่เนนทางรูปทรง และใชเสนเขียนลายงาย ๆ ประดับเทาที่จําเปนแทน  อิทธิพลแบบตะวันตก  
รูปทรงแบบเรขาคณิต  เทคนิคการประหยัดโดยใชคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสวนที่พระองคทรงเลือก
มาใชในงานออกแบบชวงนี้ลวนสงเสริมสัมพันธซึ่งกันและกันเปนอยางดี  เล็กสมสวน เรียบงาย  
เร่ิมต้ังแตการออกแบบ “พระอุโบสถวัดพระศรีมหาราชา” อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (พระ
ชันษา 64 พ.ศ. 2470)  เพื่อออกแบบประทานแกคุณหญิงสงวน  สุรศักด์ิมนตรี (เจิม แสงชูโต)  ทรง
มีพระดํารัสวาวัดนี้เปนวัดตางจังหวัด อาคารนาเรียบงาย  เปนศิลปะแบบพื้นบานไมมีชอฟา 
ใบระกา หางหงส ลายหนาบัน คันทวย อาคารสวนรวมเปนอาคารไม  ปถัดมา พ.ศ. 2471 ทรง
ไดรับการติดตอจากสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ใหออกแบบ “พระ
อุโบสถวัดปฐมเจดีย” (พระชันษา 65 พ.ศ. 2471) จังหวัดนครปฐม  ทรงออกแบบเปนโบสถขนาด
เล็กเหมาะสมกับการจํากัดของพื้นที่แตเปนสมัยใหม  ไมมีชอฟา  ใบระกา  หางหงส  และทรงวาง
ผังอาคารหันหนาไปทางทิศเหนือแทนทอศตะวันออก  เพื่อตองการประโยชนใชสอยภายในเพื่อใช
ในพิธีตาง ๆ  พระอุโบสถนี้จึงเปนแบบเรียบงาย  เนนความสงาและประโยชนใชสอยเปน
สาระสําคัญ  ยังมีงานออกแบบสถาปตยกรรมถาวรอีก 1 ชิ้นงานแตเปนการออกแบบเพื่อการ
บูรณะปฏิสังขรณ “วิหารมงคลบพิตร”  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พระชันษา74 พ.ศ. 2480)  
สําหรับงานสถาปตยกรรมเฉพาะกิจประเภทพระเมรุ 3 หลังสุดทาย คือ พระเมรุสําหรับเจานาย 3 
พระองคคือ  ทรงออกแบบ “พระเมรุสมเด็จพระปตุฉาเจาสุขุมาลยมารศรีพระอัคราชเทวี” (พระ
ชันษา 65 พ.ศ. 2471)  เปนเมรุทรงมณฑป หลังคาจตุรมุขลด 2 ชั้น  ตกแตงดวยลวดลายผักกูด
อิทธิพลศิลปเขมร   การตกแตงทุกสวนในองคพระเมรุทําเทาที่จําเปนไมใหวางเรียบจนเกินไป  การ
ใชลวดลายผักกูดตกแตงในสวนตาง ๆ อาจเปนเพราะสมเด็จพระปตุฉาเจาฯ พระองคทานเปนสตรี  
ในปพ.ศ. 2472  เปนปสุดทายของการทรงงานออกแบบสถาปตยกรรมเมรุ 2 หลังสุดทาย  คือทรง
ออกแบบ “พระเมรุสมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยา
ภาณุพันธวงศวรเดช  และพระเมรุสมเด็จพระมหิตราธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
(สมเด็จฯเจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร)” (พระชันษา 66 พ.ศ. 2472)  พระเมรุ
สมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟากรมพระยาภาณุพันธวงศวรเดช ทรงออกแบบพระเมรุ
ทรงมณฑปที่มีลักษณะสมัยใหม  รูปทรงพระเมรุแมเปนส่ีเหล่ียมยอมุม  แตมีลักษณะแข็งแนน
เรียบงายมีอิทธิพลของงานสถาปตยกรรมคอนกรีตเสริมเหล็กเนนเนื้อที่วางบนรูปทรงมาก มีมุขเด็จ 
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4 ทิศ เหนือมุขเด็จมีมุ๘ประเจิดรองรับหลังคาเครืองยอดคลายทรงมงกุฏ  หนาบันตกแตงเปนลาย
ดวงอาทิตย หมายถึงภาณุรังษี  สวนพระเมรุสมเด็จพระพี่ยาเธอเจาฟากรมหลวงสงขลานครินทร  
เนื่องจากปนี้มีงานพระเมรุอนกันประกอบกับสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดตวงศทรงชรา
ภาพมากแลว  จึงทรงเลือกแบบพระเมรุเดิมมาดัดแปลง  โดยทรงเลือกพระเมรุสมเด็จพระราช
ปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟากรมพระยาภาณุพันธวงศวรเดชมาดัดแปลงบางสวน  โดยตัดสวนที่
เปนชานชาลากากบาทและสวนที่เปนนันไดนาคออก  วางองคพระเมรุต้ังอยูบนฐานเต้ียๆ และแก
สวนละเอียดของหลังคาเคร่ืองยอดโดยถอดมุขประเจิดเหนือมุขเด็จทุกดานออกเหลือหลังคามุข
ธรรมดาเปล่ียนลวดลายหนาบันเปนสัญญาลักษณแสดงถึง สมเด็จ ฯเจาฟากรมหลวงสงขลา
นครินทรแทน 
 งานออกแบบประติมากรรม ทรงออกแบบพระชัยวัฒนประจํารัชกาลที่ 7 (พระชันษา 
64 พ.ศ. 2470) ทรงออกแบบ “รูปจําหลักทาวจตุโลกบาล เปนภาพนูนตํ่าบนใบเสมาวัดปฐมเจดีย  
จังหวัดนครปฐม(พระชันษา 65 พ.ศ. 2471) โดยพระพรหมพิจิตรเปนออกแบบเบื้องตน  พระองค
ทรงตรวจแก งานออกแบบประติมากรรมที่สําคัญที่สุดในชวงพระชันษานี้ คือทรงออกแบบพระ
อนุสวรียปฐมบรมราชานุสรณ รัชกาลที่1 ที่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟา(พระชันษา 68 พ.ศ. 2474)
ทรงทําแบบรางและนาย ซี เฟโรจี หรือศาสตราจารยศิลป พีระศรี เปนผูขยายแบบปนหลอ และ
ติดต้ัง ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟา 
 งานออกแบบประณีตศิลป  มีการทรงงานประณีตศิลปเกือบทั้งหมดของชวงพระชันษา
นี้  เปนงานประณีตศิลปประเภทตาลปตรพัดรอง และมีงานวาดภาพทศชาติ ลายเสนตอเนื่องจาก
ชวงพระชันษาที่แลวไปจนถึงป พ.ศ. 2475 โดยทรงเขียนปละชาติ 
 งานออกแบบประณีตศิลปประเภทตาลปตรพัดรอง  ในชวงพระชันษานี้ ผลจากการ
ทรงงานการออกแบบและทอดพระเนตรไมคอยเห็นเสนอันเปนหัวใจของการสรางสรรคออกแบบ 
สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศจึงทรงเขียนลัดใหเปนแบบงาย ๆ ทรงออกแบบ
ตาลปตร “พัดรองรัตนาภรณ ร. 7  และพัดรองสมเด็จพระปตุจฉา” (พระชันษา 65 พ.ศ. 2467)  
โดยพัดรองรัตนาภรณ ร. 7 เปนพัดรองในกลุมตราและ/หรือ อักษรยอเปนเดนเลมสุดทาย  สรางข้ึน
สําหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย  กลางพัดเปนปรมาภิไธยยอ ป.ป.ร.  ไขวในกรอบรูปไข 
4 กลีบ  ดนบนเปนรูปหนากาล  ขอบพัดเปนรูปเหรา  สวนพัดรองสมเด็จพระปตุจฉา  เปนพัดรอง 
เพื่องานพระเมรุสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาสุขุมาลยมารศรี พระอัครราชเทวี เปนพัดที่อยูในกลุมที่
ใชนมพัดเปนเดน  หนาพัดเปนพลาสติกพิเศษที่เรียกวา “นาโกรัก” สีทอง  นมพัดหลอเปนโลหะ
ชุบทองรูปมงกุฏกุมารีมี  กรรเจียกจรเปนรูปเถาเล้ือยกนกเปลว  ภายใตมงกุฏมีขอความบอกงาน
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และพ.ศ. ในงานพระศพนี้ทรงออกแบบปกหนังสือสุขุมาลยนิพนธ  ทรงเขียนถวายสมเดจเจาฟา
กรมหลวงนครสวรรควรพินิต  พระโอรสเพ่ือพิมพ ในงานพระศพ   สมเด็จพระปตุจฉาเจาสุขุมาลย
มารศรี พระอัครราชเทวี เปนภาพพวงดอกไม   ปถัดมาทรงออกแบบตาลปตรพัดรอง 3 เลม  เพื่อ
งานเจานาย 3 พระองค  คือ ทรงออกแบบตาลปตร “พัดรองพระนาม(พระอาทตยตก)” (พระ
ชันษา 66 พ.ศ. 2472)  เปนพัดรองเพืองานพระเมรุสมเด็จพระปตุลาบรมพงศาภมุข เจาฟาภาณุ
รังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธวงศงวรเดช  เปนพัดรองในกลุมนมพัดเปนเดน  หนาพัดเขียน
รูปดอนเมฆและลายเสนพระนาม  นมพัดที่เปนจุดเดนรูปมหาจักรีขนาดใหญ  ทรงออกแบบ
ตาลปตร “พัดรองสงขลา” (พระชันษา 66 พ.ศ. 2472)  พัดรองเพื่องานพระศพสมเด็จพระมหิต
ลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก( สมเด็จฯเจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลา
นครินทร) เปนพัดในกลุมตราและ/หรืออักษรยอผสมแนวความคิดเปนเดน  กลางพัดเขียนเปนรูป
ประตูเมือง  และกําแพงเมืองสงขลา พรอมระลอกคล่ืนสีเขียว  ทับหลังเหนือกรอบประตูมีคําวา 
สงขลา เหนือข้ึนไปเปนยอดซุมสามเหล่ียมมีตัวอักษร “ม” ขนาดใหญ  เปนตัวอักษรยอพระนาม 
และทรงออกแบบตาลปตร “พัดรองสุพรรณบัฏ” (พระชันษา 66 พ.ศ. 2472)  พัดรองเพื่องานพระ
เมรุพระวิมาดาเธอ พระองคเจาสายสวลีภิรมย กรมพระสุธาสินีนาฏ ปยมหาราชปดิวรัดา  เปนพัด
รองในกลุมตัวอักษรเปนเดนเลมสุดทาย  เพราะกลางพัดตอนบนมีอักษรยอพระนามใตมงกุฏนารี  
ใตลงมากลางพัดถึงตอนลางมีอักษรพระนามประดิษฐเรียง 2 บรรทัด  ยอขนาด ตัวหนังสือ
ตามลําดับ 3 บรรทัด   บรรทัดลางสุดเปนตัวเลขบอกพ.ศ. 2472   ปถัดมาทรงออกแบบตาลปตร 
“พัดรองวัว” (พระชันษา 67 พ.ศ. 2473) เพื่องานศพเจาจอมมารดาหรุน พระองคเจาอรุณวดี  
อยากไดงานฝพระหัตถสําหรับงานศพ  เจาจอมมารดาหรุนและตรัสส่ังเจาะจงใหเขียนถวาย  เปน
รูปวัวยืนอยูตรงกลางดวยเจาจอมมารดาหรุนทานเกิดปฉลู  สมเด็จฯ จึงตองทรงเขียนถวายตาม
พระประสงค 
 หลังจากนั้นตาลปตรพัดรองทุกเลมจะลดความสําคัญของสวนหนาพัดลงโดยใชผาพื้น
หรือผาลายแตเนนความเปนเดนอยูที่สวนของนมพัด  ผลงานฝพระหัตถที่เนนความเปนเดนดวย
นมพัดของพระองค  9ใน 13 เลมลวนอยูในชวงพระชนมชีพนี้ทั้งส้ินที่เดนๆ คือทรงออกแบบ
ตาลปตร “พัดรองกัญจนา” (พระชันษา 69 พ.ศ. 2475)  เพื่องานศพพระเจาบรมวงศเธอพระองค
เจากัญจนากร  นมพัดเปนโลหะรูปอักษร “ก”  ในซุมปราสาทเหนือดอกบัวกลางหนาพัดผาเยียร
บันสีทอง “พัดรองกรมหมื่นพงษา” (พระชันษา 73 พ.ศ. 2479)  เพื่องานพระศพ พระเจาบรมวงศ
เธอพระองคเจาไชยานุชิต กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป  นมพัดรูป อักษรประดิษฐ ฉลุโปรง  เปนอักษร
พระนามใตมงกุฏบนหนาพัดผาแพรสีดําในปนี้ทรงออกแบบตาลปตร “พัดรอง น.เทียนสิน”(พระ
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ชันษา 73 พ.ศ. 2479)เพื่อถวายพระครูธรรมราชและไดใชในงานพระศพ  สมเด็จฯเจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศ พ.ศ. 2493 เปนภาพตราประจําพระองค น.ในดวงใจขยายเต็มหนาพัดรอง  
ทรงออกแบบตาลปตร “พัดรองชินสิริ และพัดรองทับทิม”  (พระชันษา 75 พ.ศ. 2481)  พัดรองชิน
สิริเพื่องานพระเมรุพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน   สมเด็จพระสังฆราชเจา (หมอม
เจาภุชงค  ชมพูนุช)  นมพัดเปนแผนโลหะจําหลักพระนามยอ “ช.ส.”  ภายใตฉัตร 5 ชั้นและรูป
พระภควันกลางฉัตรเหนือฉัตรชั้นที่ 1  ฉัตรและพระภควันหมายถึงที่ทรงผนวช   และพรอิสริยยศที่
ทรงไดรับพระราชทานบนหนาพัดผากํามะหยี่สีแดง  สวนพัดรองทับทิม  พัดรองงานศพเจาจอม
มารดาทับทิม  นมพัดทําดวยโลหะเปนรูปตาบทับทิมนอกจากเปนชื่อทานแลวยังหมายถึงความมี
ชื่อเสียงของทาน ดานการเลนละครเปนตัวนาง  เพราะตาบเปนเคร่ืองประดับตัวละครตัวนางบน
หนาพัดรองผาแพรสีน้ําเงิน   
 พัดรองที่ทรงออกแบบ 3 เลมสุดทาย คือ การออกแบบตาลปตร “พัดรองเช้ือวัฒนวงศ   
พัดรองบุษบัน และพัดรองวไลย” (พระชันษา 77 พ.ศ. 2483)  พัดรองทั้ง 3 เลมสุดทายนี้อยูใน
กลุมนมพัดเปนเดนทั้งส้ิน  พัดรองเชื้อวัฒนวงศ  เปนพัดรองเพ่ืองานศพหมอมเช้ือ  วัฒนวงศ ณ 
อยุธยา    นมพัดเปนนามเช้ือ  วัฒนวงศ  ใตกองฟอนหรือแทนเพลิงเหนือแทนปกเปนเปลวไฟสแีดง
อันอาจหมายถึงเทวดาบูชาเพลิง  โดยมีอักษร เชื้อ เปนเช้ือเพลิง  บนหนาพัดพื้นสีน้ําตาล   พัดรอง
บุษบัน  เพื่องานพระศพพระองคเจาบุษบันบัวผัน   นมพัดเปนโลหะรูปดอกบัวบาน 4 ดอกบนใบ
บัวขนาดใหญ  บนหนาพัดสีพื้น  และพัดรองวไลย  พัดงานพระเมรุสมเด็จพระราชปตุจฉาเจา  เจา
ฟาวไลยลงกรณ  กนมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร   นมพัดเปนรูปพระเจดียสีขาวบนเขาวัง หรือพระ
นครคีรีเพชรบุรี   ใตเนินเขามีรูปอักษรพระนามยอ “ว.อ.”  เปนโลหะรูปวงรี   ทั้งรูปนมพัดและ
อักษรยอเกี่ยวพันกับพระนาม   พัดวไลยเปนพัดรอง 1 ใน 3 เลมสุดทายและถือวาเปนเลมใหญกวา
อีก 2 เลมแรก  และเนื่องจากพระองคทรงมีพระชันษา 77 ทรงชราภาพมากแลว  แมทรงออกแบบ
อยางงายๆ  แตก็ยังไมสามารถเขียนไดถึงพระทัยปรารถนาเพราะทอดพระเนตรเสนไมคอยเห็นตอง
ใชแวนขยาย  หลังจากเลมนี้แลวพระองคไมทรงออกแบบประทานใหผูใดอีก  เพียงแตประทาน
แนวความคิดแกผูมาทูลปรึกษาเทานั้น 
 ภาพรวมของการทรงงานสรางสรรคศิลปะทุกสาขาของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ  ตลอดพระชนมชีพของพระองค   ทรงไดคําสรรเสริญพระเกียรติคุณดานศิลปะมา
โดยตลอด   นับแตพ.ศ. 2444 ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมรพระราชหัตถเลขาชื่น
ชมงานรูปสุนทรียของพระองควา “...เมื่อเปดดูทั้ง 4 แผน  จับใจไมอยากดูแผนอ่ืนอีก...และ...ฉัน
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ไมนึกยอเธอเลย   แตอดไมไดวาเธอเปนผูนั่งในหัวใจฉันเสียแลวในเร่ืองการทําดีไซนเชนนี้...”10

หรืออีกคร้ังหนึ่งในปพ.ศ. 2450   ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   ทรงมีพระ
ราชหัตถเลขาช่ืนชมภาพครุฑพาหของพระองควา “...ครุฑพาหที่เขียนมานี้งามนักจะวาอัดไมใชที่
อยูทวงทีกระดิกไดอยูเปนที่นาพอใจมาก...”11  นั่นคือผลงานการออกแบบประณีตศิลปฝพระหัตถ
ที่แสดงพระอัจฉริยภาพที่สวยงามมีพลังทางศิลปะเดนชัด จนถูกพระราชหฤทัยรัชกาลที่ 5 ยิ่งนัก   
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 ก็เคยมีพระราชหัตถเลขาในคํานําเร่ือง
ธรรมาธรรมะสงครามพระราชนิพนธของพระองคตอนหนึ่งวา “...จึงไดนึกข้ึนไดวาถาไดข้ึน
ภาพประกอบบทพากยดวยจะดูชูคาแหงหนังสือข้ึน  ขาพเจาจึงทูลขอใหสมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศทรงคิดประดิษฐภาพข้ึนประกอบเร่ือง  เพราะเห็นวาหาชางได
ในกรุงสยามที่เขาใจความมุงหมายและความต้ังใจของขาพเจาไมดีเทาเปนแนแท...”12   จาก
ขอความพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 6 แสดงถึงการยอมรับในพระทักษะความสามรถในเชิง
งานประณีตศิลปดานการออกแบบเขียนภาพประกอบที่เขาถึงพระราชนิพนธจนกร่ันมาเปนภาพ
ลายเสนได  ทรงไดรับคําลอเลียนในหมูพระญาติพระวงศวาพระองคเปน  “นายชางใหญแหงกรุง
สยาม”  ทุกส่ิงทุกอยางที่ไดรับการสรรเสริญจากสังคมไทยมาตลอดต้ังแตพระองคยังดํารงพระ
ชนมชีพอยูตลอดมาจนถึงปจจุบันนี้   ลวนเกิดจากการที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัติวงศ 
 ทรงเปนผูมีพระวิสัยทัศนกวางไกล  ทรงมีพระชนมชีพอยูในชวงที่กระแสอิทธิพล
ตะวันตกกําลังขยายตัวในสังคมไทย     โดยเฉพาะสังคมระดับเจานายดวยทรงพระปรีชาจงพระทัย
ใหเกิดศิลปกรรมไทยใหมๆ   เปนศิลปกรรมไทยยุคปรับตัว   เปล่ียนเขากับยุคสมัยที่ไดรับอิทธิพล
ตะวันตก  ทั้งรูปแบบและเทคนิค  พระองคจึงถือไดวาเปนผูนําและสืบสานตอชีวิตใหศิลปกรรมไทย
พัฒนาปรับตัวตลอดรัชกาล   งานศิลปกรรมทุกประเภทของพระองคโดยเฉพาะงานออกแบบ
ประณีตศิลป   จึงถึงพรอมดวยเอกภาพทางความคิด  ความหมาย  เจตนา  เอกภาพทางศิลปะ   
ความงามความลงตัวทางองคประกอบ  รูปแบบ เทคนิค  และเอกภาพทางการแสดงออก   การสื่อ

                                                 
 10 โต  จิตรพงศ ,ม.ร.ว.  ,พระประวัติและฝพระหัตถของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
เลมเดิม หนา  56-57 
 11 โต  จิตรพงศ ,ม.ร.ว.  ,พระประวัติและฝพระหัตถของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
เลมเดิม หนา  60 
 12 ดวงจิตร  จิตรพงศ ,ม.จ.,  พระประวัติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ  พิมพคร้ังที่ 2  28 เมษายน  พ.ศ. 2526 หนา 70 
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ความหมาย   ความรูสึก  ความทันยุคทันสมัย  มีคุณคามีความเปนไทย  และมีลักษณะเฉพาะ
พระองค   การที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ 
 ทรงฝกฝนและปฏิบัติงานชางอยูสม่ําเสมอทุกวัน   ยอพัฒนาสนับสนุนฝมือการชาง
ของพระองคไมมีใครสูไดในแผนดิน  เพราะทางงานการออกแบบประณีตศิลป  ยิ่งทํามากคิดมาก
เขียนมากการสังเกตจะดีข้ึน   การรับรูจะฉับไว  การแสดงออกทางการออกแบบสรางสรรคศิลปะ
จะไดอารมณภาพจะกระดิกไดตามพระราชหัตถเลขา  และเมื่อกลับมามองมาเขียนส่ิง  ความเห็น
แจงประจักษแจงจะดีข้ึน  กระบวนการทํางานออกแบบสรางสรรคศิลปะดังกลาวนี้หากทําสํ่าเสมอ
ทุกวันที่มีโอกาสเหมือนที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ 
 ทรงกระทําทรงเปนพระนิสัย  สมเด็จฯ จึงมีขุมทรัพยเปนวัตถุดิบทางความคิดและฝ
พระหัตถที่ทรงสามารถใชไดตามปรารถนาทุกที่ทุกเวลาที่พระองคทรงตองการงานออกแบบ
ประณีตศิลปทุกช้ินทุกประเภทจึงสมบูรณ  งดงามมีชีวิต  มีความหมาย  ความประทับใจแกผูคน
ทั่วไปเมื่อไดพบเห็น 
 ทุกส่ิงทุกอยางที่กลาวมาลวนเปนส่ิงสําคัญที่ผลักดัน หลอหลอมใหสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศข้ึนเปนนายชางใหญแหงกรุงสยาม  เปนสมเด็จฯครูของ
เหลาชางศิลปน  เปนสุดยอดนักออกแบบประณีตศิลปแหงกรุงรัตนโกสินทร  เปนปรมาจารยและ
จอมปราชญทางศิลปะอันทรงอัจฉริยะ  และบันลือพระนามทั้งยังเปนนักวิชาการผูทรงคุณทาง
ศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญของชาติ  อยางไมมีใครเสมอเหมือน  ตลอดสมัยรัตนโกสินทรที่ผานมา 
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 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  กรุงเทพฯ   โรงพิมพรุงเรืองธรรม, 2496. 
 
กรมราชเลขาธิการ  เอกสารแฟมที ่4 สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  กราบบังคมทูล 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (7 สิงหาคม ร.ศ. 128) 
 
กรมศิลปากร  ตราประจําจังหวัด (กรุงเทพฯ บริษัท เอ.พี กราฟฟค ดีไซนและการพิมพ จาํกัด พ.ศ.  
 2542) 
 
กรมศิลปากร  จดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่ 2 ของบาทหลวงตาซารค ค.ศ. 1687-1688 แปลโดย  
 สันต ท.โกมลบุตร กรุงเทพฯ กรมศิลปากร, 2529. 
 
กรมศิลปากร  เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ: ศิวพร 2521) 
 
กรมศิลปากร  ราชสกุลวงศ กรุงเทพฯ โรงพมิพพระจันทร 2512 พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ   
 นายสนัน่ บุญยศิริพันธ 
 
ก.จ.ช.  เอกสาร  ร. 6 ด 21/1  ประกาศแตงต้ังสถาการคลัง 24 สิงหาคมพ.ศ. 2465 
 
ก.จ.ช.  เอกสาร ร. 6 ด 8/3  รางประกาศต้ังกรรมการองคมนตรี  ตรวจจัดงบประมาณรายรับ 
 จายเงินแผนดิน 19 มกราคม พ.ศ. 2466 
 
ก.จ.ช.  เอกสาร ร.7 รล 7/1  รางพระราชดํารัสต้ังอภิรัฐมนตรี 
 
ก.จ.ช.  เอกสาร ร.7  ค 1/42  ประกาศต้ังสมาชิกสภาคลงั 
 
ก.จ.ช.  เอกสาร ร.7  บ  11/2 รางประกาศต้ังราชบัณยสภา 



 476 

ก.จ.ช.  เอกสาร ร.5  ศ 6/37  พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
 ถึงกรมขุนสมมตอมรพันธุ (24 กรกฎาคม ร.ศ. 127) 
 
คาถาพระราชนิพนธ  ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  พระราชทานนามพระราชโอรส 
 และพระราชธดิา  พระเจาบรมวงศเธอกรมหม่ืนราชศักด์ิสโมสร  โปรดใหพิมพในงาน 
 ฉลองพระชันษาสมายุกาล  เสมอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เมื่อป 
 มะเส็ง พ.ศ. 2472 
 
ดวงจิตร  จิตรพงศ , หมอมเจา , พระประวัติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัด 
 ติวงศ (กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ 2526) 
 
ดวงจิตร  จิตรพงศ , หมอมเจา , พระประวัติและเอกสารเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จฯ เจาฟากรม 
 พระยานริศรานุวัดติวงศ  กรุงเทพมหานคร  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร 
 แหงประเทศไทยตพมิพถวายพระทายาทเปนของชํารวยในงานฉลองครบรอบรอยป 
 ประสูติ 28 เมษายน 2506 
 
ดวงจิตร  จิตรพงศ , หมอมเจา , พระประวัติสมเด็จ ฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ   
 หนงัสือจันทรเกษม ฉบับที ่51  มนีาคม-เมษยน พ.ศ. 2506 
 
ดวงจิตร  จิตรพงศ , หมอมเจา , ตาลปตร(พระนคร:โรงพมิพพระจันทร , 2502)  
 
ดวงจิตร  จิตรพงศ , หมอมเจา , ชุมนุมบทละครและบทรอง(พระนคร : ศิวพร,2514) 
 
ดวงดาว  ยังสามารถ.  เคร่ืองราชอิสริยาภรณสายใยแหงความภัคดีในหนงัสือสารัตถะแหง 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณและเงนิตราสยาม 2539  บริษัท ดานสุทธาการพมิพ จาํกัด   
 กรุงเทพฯ 
 
โต  จิตรพงศ, ม.ร.ว. , พระประวัติและฝพระหัติของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานวุัดติวงศ 
 (พระนคร : โรงพิมพพระจันทร  2493) 
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ธนิต  อยูโพธิ์   เคล็ดลับในการสรางละครดึกดําบรพศิลปากร(กรกฎาคม 2490) 
 
แนงนอย  ศักด์ิศรี , หมอมราชวงศ, ณ.พศิร  กฤตติกากุล และดรุณี แกวมวง  พระราชวัง และวงัใน 
 กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2325-2525) (กรุงเทพฯ โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 2525, 
 รายงานผลวิจยั เงนิทุนเพื่อเพิ่มพนูและพฒันาประสิทธภิาพทางวิชาการ  
 เนื่องในโอกาศสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป 
 
ณัฏฐภัทร  จันทรวิช.  ตาลปตรและเคร่ืองประกอบสมณศักด์ิ (กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ, 2529) 
 
ณัฏฐภัทร  จันทรวิช.  ตาลปตรพัดยศศิลปะบนศาสนวัตถุ (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพรินต้ิง, 
 แอนดพับลิช  จํากัด มหาชน 2538 
 
พระธรรมโฆษาจารย (ชอบ  อนุจารีเถระ)  พุทธประวัติทสํนา (พระนคร โรงพิมพประยูรวงศ 2514) 
 ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนายสฤษด์ิ  นิวาตวงษ  วนัจันทรที่ 31 พฤษภาคม  
 2514 
 
พระจาสัจจาภิรมย (สรวง  ศรีเพ็ญ) เทวกําเนิด (พระนคร : โรงพมิพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
 2507)   
 
พระราชนิพนธคํานําในหนงัสือพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง 
 แถลงพระบรมราชาธิบายแกไขการปกครองแผนดิน ฉบับพิมพวนัที ่23 ตุลาคม 2470 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เร่ืองวัดสมอราย อันมนีามวาราชาธิวาส(พระนคร:  
 โรงพิมพมหามงกุฏราชวิทยาลัย 2499) 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชนิพนธเร่ือง ไกลบานฉบับมีรูปภาพ (กรุงเทพฯ : 
 โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2466, พมิพเนื่องในงานฉลองพระชนัษา 
 พระอรรครชายาเธอพระองคเจาสายสวลีภิรมย  กรมขุนสุทธาสินีนาฏ เมื่อปกุน  
 พ.ศ. 2466) 



 478 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว บทละครเร่ืองเงาะปาและประชุมโคลงสุภาษิต 
 (พระนคร:องคการคาของคุรุสภา 2503) 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เร่ืองวัดสมอราย อันมนีามวา ราชาธวิาส สหธรรมิก   
 สํานักราชาธิวาส  พิมพถวายเปนธรรมบรรณาการ พระราชทานเปนทีร่ะลึกในงนถวาย 
 พระเพลิงพระศพสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวีสสาอัยยิกาเจา ณ เมรุ 
 สนามหลวง วนัที ่22 เมษายน 2499 
 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหวั  ธรรมาธรรมะสงคราม(พระนคร: โรงพิมพไท 2463) 
 
พระยาอนุมานราชธน,ศาสตราจารย,พระราชลัญจกรและตราประจําตัวประจําตําแหนง พิมพเปน 
 อนุสรณในงานฌาปนกิจ นางสะอาด ภูพานิชย  ณ เมรุวัดไตรมิตรวิทยาราม   
 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ธนบุรี โรงพมิพอักษรเพชรเกษม 2512 
 
มนตรี  ปราโมชย  สมเด็จ ฯ เจาฟากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ ในดานดุริยางคศิลป จันทรเกษม 
 (มีนาคม-เมษายน) 
 
มร.ดอ ลาลูแบร  จดหมายเหตุลาลูแบร  แปลโดย สันต ท.โกมลบุตร พระนครกาวหนา 2510 
 
ราชบัณฑิตยสถาน  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525(กรุงเทพฯ อักษรเจริญทัศน  
 2525) 
 
ราชบัณฑิตยสถาน พจนานกุรมศัพยศิลปกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน(กรุงเทพฯ โรงพิมพคุรุสภา  
 ลาดพราว 2525) 
 
ราชบัณฑิตยสถาน  พจนานกุรมศิลปะอังกฤษ- ไทย กรุงเทพ : ราชบณัฑิตยสถาน 2530 
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ราชบัณฑิตยสถาน  ประชุมพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหัว ฉบับพิมพในงาน 
 พระราชทานเพลิงศพพระวมิาดาเธอกรมพระสินนีาฏ ปยมหาราชปดิวรัชดา   
 วันที่ 11 สิงหาคม 2470 
 
สงวน  รอดบุญ  อธิธานศิลป(กรุงเทพ: โรงพิมพคุรุสภา 2516) 
 
สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปรมานชุิตชิโนรส  ปฐมสมโพธิ  (กรุงเทพฯ: ประพาสตน 
 การพิมพ, 2503) 
 
สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระวชิรญาณวโรรส ประมวลพระนพินธพระราชหัตถเลขาลาย 
 พระหัตถพระนคร  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 2514 
 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรม 
 พระยานริศรานุวัดติวงศ, ตํานานเคร่ืองราชอิสริยาภรณสยาม พระนคร   
 โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนาธร, 2468. 
 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศและสมเด็จกรมพระยาดํารงราชา 
 นุภาพ  วิจารณเร่ืองตํานานเสภาและระเบียบการเลนตํานานเสภา (กรุงเทพฯ  
 โรงพิมพมิตรไทย 2499 ) พมิพในงานพระราชทานเพลิงศพขุนสมรรถครุการ  
 (ชวน  มัณยานนท) ณ  ฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมนัสวหิาร 31 มนีาคม พ.ศ. 2499 
 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศและสมเด็จกรมพระยาดํารงราชา 
 นุภาพ  , ประวัติเสวกเอกหมอมเจาประวชิ  พิมพเนื่องนพิธพีระราชานเพลิงศพ ณ เมรุ 
 วัดเทพศิรินทราวาส 
 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศและสมเด็จกรมพระยาดํารงราชา 
 นุภาพ, สาสนสมเด็จ เลม 1-26 (พระนคร :  องการคาคุรุสภา , 2505) 
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สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก 
 (พระนคร : โรงพิมพพระจันทร 2506) 
 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ,จดหมายทางไปราชบุรี  (กรุงเทพ : 
 ศิวพร 2516) 
 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ,บันทกึความรูตาง ๆ เลม 1-5  
 (กรุงเทพฯ  สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย  สํานกัพิมพมหาวิทยาลัย  2506) 
 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  , บทละครนอกเรื่องมณีพิชัยอุณรุท  
 และสังขทอง(พระนคร :  ศิวพร 2514) 
 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, ชุมนมุบทละครและบทขับรอง 
 (พระนคร : ศิวพร 2514) 
 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, ไปชวา ลายพระหัตถและบันทกึ 
 ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศเมื่อคราวเสด็จชวา  
 พ.ศ. 2481 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพระจันทร 2514) 
 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, จดหมายระยะทางตรวจราชการ 
 แหลมมาลาย ูร.ศ. 121 (กรุงเทพฯ : ประจักษการพิมพ 2516) 
 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, หมอมจาพิไลเลขา ดิศกุล, 
 ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี ,พิไลเลขา(กรุงเทพฯ: รัชรินทรการพิมพ 2512) 
 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, บันทึกทางจิตรกรรมของสมเด็จฯ 
 เจาฟากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ, สังคมศาสตรปริทัศน ปที่ 3 เลม ที่ 2(2508) 
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 แสงสูรย  ลดาวัลย, ม.ร.ว., พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรในพระบรมมหาราชวงั 
 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพระจันทร 2519) 
 
สุจริต   ถาวรสุข  , พระประวัติและงานศิลปะของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยา 
 นริศรานุวัดติวงศ  (พระนคร: โรงพมิพหางหุนสวนนิติบุคลไทยวัฒนาพานิช  
 แผนกการพิมพ 2511) 
 
สุรศักด์ิ  เจริญวงศ, รองศาสตราจาร, ศิลปะบนพัดรองของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัด 
 ติวงศ, บทความในหนังสือวนันริศ ประจําป 2545 ไหวครูนายชางใหญแหงกรุงสยาม  
 2545 บริษัทอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพลับลิชชิ่ง จาํกัด(มหาชน) กรุงเทพฯ  2545 
 
สุรศักด์ิ  เจริญวงศ,รองศาสตราจารย,สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัด 
 ติวงศ  ,บทความในหนงัสือวนันริศ ประจําป 2548 กรุงเทพ บริษัทอมรินทรพร้ินต้ิง 
 แอนดพลับลิชชิ่ง จาํกัด(มหาชน) กรุงเทพฯ  2548 
 
สํานักเลขาธิการรัฐมนตรี  เคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย  ฉบับสํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ.  
 2523  กรุงเทพฯ ศิริมิตรการพิมพ พ.ศ. 2523 
 
สํานักเลขาธิการรัฐมนตรี  เคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย  จัดพิมพเพื่อเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนาง 
 เจาสิริกิต์ิพระบรมราชินนีารถ  เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พ.ศ. 2525   
 บริษัทสุทธาการพิมพ จาํกัด กรุงเทพฯ 
 
สํานักนายกรัฐมนตรี,ประชุมสมุดภาพสําคัญในประวัติศาสตร เลม 1 และ 2 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2520 
 
สํานักพระราชวัง, จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวนัตกในราชสํานักเลม 1 และ2 กรุงเทพฯ   
 พิมพที่บริษทัอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพลับลิชชิ่ง จาํกัด(มหาชน) กรุงเทพฯ  2536 
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