
พระราชวินิจฉัยให้งานศิลปกรรมงามตามขนบช่าง 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาประดับลงบานประตูหอพระมณเฑียรธรรม 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี มี
พระชนมายุครบ ๕ รอบในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ยังความปลื้มปีติโสมนัสมาสู่ปวงข้าราชการกรมศิลปากร
และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยพระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย
หลายแขนง ซ่ึงรวมถึงด้านศิลปกรรมสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย  
และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดังเช่น ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ซ่ึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ มีหน้าที่ธ ารง รักษา และสืบทอดงานศิลปกรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ  
ด าเนินงานด้านผดุงรักษา ฟ้ืนฟู และสืบทอดศิลปะวิทยาการด้านช่างฝีมือด้านช่าง  และงานศิลปะในการบูรณะ
ซ่อมแซม เพ่ืออนุรักษ์งานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของชาติ ปฏิบัติงานด้านการออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปกรรม
ไทย ทั้งแบบประเพณีร่วมสมัย  และศิลปะแบบประยุกต์  

กรมศิลปากร  โดยส านักช่างสิบหมู่ ได้ด าเนินงานเพ่ือสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดสร้างบานประตูประดับมุก ณ หอพระมณเฑียรธรรม ภายในวัด
พระศรีรัตนศาสาดรามขึ้นใหม่จ านวน ๑ คู่ ด้วยพระองค์ทรงห่วงใยบานประตูประดับมุกคู่เดิม ที่ต้องกร าแดด
และถูกละอองฝน จนท าให้ลวดลายมุกเสื่อมสภาพเกิดความทรุดโทรม และทรงห่วงใยว่าต่อไปเยาวชนรุ่นใหม่
อาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นงานช่างศิลป์อันงดงามของบานประตูคู่นี้ที่ประกอบไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรม  ซ่ึงมี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศชาติ  



ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร  เริ่มด าเนินการจัดสร้างเม่ือต้นพุทธศักราช ๒๕๕๐ ด าเนินงานจัดสร้าง
ด้วยความประณีต วิจิตรบรรจง และละเอียดอ่อน  ต้ังแต่ขั้นตอนการจัดหาวัสดุที่น ามาใช้ปฏิบัติงาน  ได้แก่ หอย
โข่งมุก ซ่ึงเป็นหอยชนิดหนึ่งที่ มีความแวววาวในตัว  ต้องน ามาขัดหินปูนออก แล้วน ามาขัดเจียนให้มีขนาดบาง
จนได้ขนาดที่เหมาะสม จากนั้นน ามาฉลุลวดลาย  และประดับลวดลายมุกลงบนบานประตู โดยใช้กรรมวิธีและ
วัสดุแบบโบราณ คือใช้ยางรักเป็นตัวประสานพ้ืน  และถมลายด้วยยางรักผสมสมุกกะลา  ปล่อยให้แห้งสนิททีละ
ชั้นจนเต็ม จึงขัดแต่งผิวหน้าลายด้วยกระดาษทรายน้ าจนเนื้อรักสมุกที่ทับบนตัวลายมุกออกหมด  จนปรากฏ
ลวดลายประดับมุกครบทั้งบาน  น ากระดาษทรายอย่างละเอียดมากๆ มาขัดจนเรียบ และขัดมันโดยใช้ผ้านุ่มชุบ
ด้วยสมุกเขากวางบดละเอียด(เขากวางแก่น ามาเผาไฟจนเป็นถ่านสีขาว )มาขัดบนผิวงานให้เป็นมัน  ถ้าปรากฏ
จุดใดไม่เป็นมัน แสดงว่ายังต้องขัดเพ่ิมด้วยกระดาษทรายละเอียดและทดสอบด้วยสมุกเขากวางใหม่จนผิวเป็น
มัน ใช้ยางรักน้ าเกลี้ยงชโลมทั่วผิวแล้วเช็ดถอนยางรักออก  แล้วขัดถูด้วยผ้าให้เกิดความร้อน  จนได้ผิวงานมัน
วาว เรียบร้อยสวยงาม 

 
 

 

ลวดลายชุดอุณาโลมท่ีใจกลางบุษบกท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงพระกรุณาประดับลงบานประตู หอพระมณเฑียรธรรม 

เม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ขณะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ  เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยเรื่อง “งานช่างหลวง” ณ พระที่
นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทรงพระกรุณาประดับลวดลายชุดสุดท้ายบนบานประตู
บานใหม่ และคณะช่างน ากลับมาด าเนินการต่อจนกระทั่งแล้วเสร็จในพุทธศักราช  ๒๕๕๕ รวมระยะเวลา
ด าเนินงานทั้งสิ้น ๕ ปี  



ปัจจุบัน ส านักช่างสิบหมู่อยู่ในระหว่างการด าเนินการซ่อมอนุรักษ์บานประตูบานเก่า  เพ่ือเสริมความ
สมบูรณ์ สวยงาม ด้วยกระบวนการวิธีแบบโบราณ ณ ส านักช่างสิบหมู่ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม ก่อนที่จะเก็บรักษาไว้ท่ี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษารูปแบบ
ศิลปกรรมของโบราณวัตถุอันมีค่าของชาติต่อไป  

เนื่องในพุทธศักราช ๒๕๕๘ อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๕ รอบ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักช่างสิบหมู่ได้มีโอกาสรับสนองเบื้องพระยุคลบาทอีกวาระหนึ่ง  โดย
นายสมชาย ศุภลักษณ์อ าไพพร ต าแหน่งนายช่างศิลปกรรมอาวุโส  สังกัดส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้รับ
มอบหมายให้ออกแบบตราสัญลักษณ์ เพ่ือใช้เป็นตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
ซ่ึงรัฐบาลโดยคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี ได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือขอพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ออกแบบโดยส านักช่างสิบหมู่ เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ต่อไป  

 

 

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 



 

ความหมายตราสัญลักษณ์  

อักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ภายในกรอบสุพรรณเบญจเพชรรัตน์ อักษร ส สีม่วงชาดแก่ อักษร  ธ สี
ขาวบนพ้ืนสีม่วงครามอ่อน  เป็นสีวันพระราชสมภพ ดวงเพชรรัตน์ ๕ ดวง หมายถึง ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ 
รอบ อักษรนามาภิไธย สธ อยู่ภายใต้พระชฎาพระกลีบปักพระยี่ก่าทอง  ไม่ประกอบพระกรรเจียกจร เบื้องหลัง
พระชฎา  มีพระบวรเศวตฉัตร  (พระสัตตปฎลเศวตฉัตร ) คือ ฉัตรขาว ๗ ชั้น แต่ละชั้น มีระบายขลิบทองแผ่ลวด 
๓ ชั้น ชั้นล่างสุด ห้อยอุบะจ าปาทอง เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชกุมารี ทั้งสอง
ข้างกรอบ พระนามาภิไธยมีรูปเทพยดาพระกรหนึ่งประคองเชิญพระสัตตปฎลเศวตฉัตร  พระกรหนึ่งกระชับ
เถาว์บัวทองไว้ ขัดพระขรรค์ ทรงเศวตพัสตราภรณ์เขียนทอง เทพยดาข้างเลข ๖ (ด้านซ้าย) ทรงพระชฎาเดิน
หน ปักพระยี่ก่าดอกไม้ทอง ทัดพระกรรเจียกจร และเทพยดาข้างเลข  ๐ (ด้านขวา) ทรงพระชฎามหากฐิน  
(พระชฎาห้ายอด) ปักพระยี่ก่าดอกไม้ทอง ทัดพระกรรเจียกจร หมายถึง เทพยดาทรงมาบริรักษ์เฉลิมฉลองใน
มหามงคลกาลนี้ ให้ทรงเจริญพระสิริสวัสด์ิ พูลพิพัฒน์พระเกียรติยศยิ่ง พ้นสิ่งสรรพทุกข์โรคันตรายทั้งปวง อนึ่ง 
เถาว์บัวทอง หมายถึง ทรงเนาวนิเวศน์ นามว่า "สระปทุม" ใต้กรอบพระนามาภิไธย มีเลขมหามงคลว่า  “ทรง
พระเจริญ พระชนมายุ ๖๐ พรรษา” บนพ้ืนสีหงสบาท (ส้มอ่อนหรือสีเท้าหงส์ ) เป็นสีวันพฤหัสบดี ในคัมภีร์
พระไสยศาสตร์ ว่าเป็นมงคลอายุของวันพระราชสมภพ ถัดลงมามีเชิงลายถมสีหงชาด (ชมพู) เขียนอักษรไทย
ยอดสีทองว่า “ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ" และ " ๒ เมษายน ๒๕๕๘ " บนทองลายพ้ืนสีขาวถัดลงมา  สะท้อน
ถึงทรงเชี่ยวชาญ ด้านอักษรโบราณและการโบราณคดีทั้งปวง  

 
 


