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ทรงสืบสานสังคีตศิลป์ระบิลไกล 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริในงานด้านดนตรี – นาฏศิลป์  ดังนี้ 
 

ด้านนาฏศิลป์ 
 การแสดงโขนกลางแปลง  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริให้กรมศิลปากรจัดการแสดงโขน  เพ่ือ

เป็นกิจกรรมการแสดงภาคกลางคืนในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยาน
พระบรมราชานุส รณ์ พร ะบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัย  ( อุทยาน  ร. ๒)  อ าเภออัมพวา  จังหวั ด
สมุทรสงคราม นายทวีศักด์ิ  เสนาณรงค์ อธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้น ได้มอบหมายให้นายเสรี  หวังในธรรม อดีต
ศิลปินแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสังคีตศิลป์ ด าเนินการสนองพระราชด าริโดยจัดการแสดงโขนกลางแปลง 
เรื่องรามเกียรต์ิ  ตอน พิเภกสวามิภักด์ิ เป็นครั้งแรก เม่ือประมาณพุทธศักราช ๒๕๒๘ และพระองค์ทรงพระมหา
กรุณาเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานและทอดพระเนตรการแสดงทุกปี 
 

 
การแสดงโขน เร่ืองรามเกียรต์ิ  ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ ณ อุทยาน ร.๒  เมื่อวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
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ระบ าไดโนเสาร์ 
 เม่ือพุทธศักราช ๒๕๔๓ กรมศิลปากรได้รับมอบหมายให้จัดแสดงนาฏศิลป์ถวายในงานต้อนรับพระราช
อาคันตุกะแห่งประเทศมาเลเซีย ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง  ซ่ึงครั้งนั้นได้รับพระมหากรุณา
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทอดพระเนตรการซ้อมและพระราชทาน
ค าแนะน าด้วยความเอาพระราชฤทัยใส่เป็นพิเศษ  อีกทั้งมีพระราชด าริ ให้สร้างระบ าไดโนเสาร์ ซ่ึงเป็นสัตว์ที่ เด็ก ๆ 
ให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ได้ขุดพบซากกระดูกไดโนเสาร์ที่จังหวัดทางภาคอีสาน และระบ า
ชุดนี้ยังไม่เคยมีผู้ใดคิดประดิษฐ์มาก่อน  กรมศิลปากรจึงน้อมรับพระราชด าริ และเริ่มด าเนินการคิดรูปแบบเครื่อง
แต่งกายไว้ แต่ยังไม่ได้ประดิษฐ์ท่าร า จนกระทั่งเม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มี
รับสั่งถามพลอากาศตรีอาวุธ  เงินชูกลิ่น   อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้น  และนายเสรี   หวังในธรรม ถึงความ
คืบหน้าในการจัดท าระบ าไดโนเสาร์ ดังนั้นกรมศิลปากรจึงเร่งด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันถวาย
ทอดพระเนตรในโอกาสเสด็จฯ มาทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจ าปี ๒๕๔๔  เม่ือ
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ ระบ าไดโนเสาร์ดังกล่าว นายเสรี หวังในธรรม เป็นผู้แต่งเพลงและประดิษฐ์
ท่าร า มีนายทรงศักด์ิ  ประทุมสินธุ์ อาจารย์พิเศษด้านนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เป็นผู้ช่วย และ
นายปกรณ์  พรพิสุทธ์ิ   นายฐิตินัญ  ศิลปประกร   นายจรัญ  พูลลาภ  นายฤทธิเทพ  เถาว์หิรัญ เป็นผู้ช่วยฝึกซ้อม 
นายสุเทพ  แก้วดวงใหญ่ และนางสาวอรพินท์  อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย  ซ่ึงการแสดงใน
ครั้งนั้นเป็นที่พอพระราชหฤทัยยิ่ง แต่ยังมีข้อบกพร่องในเรื่องหัวไดโนเสาร์ ที่พระองค์ทรงโปรดให้แก้ไข กรม
ศิลปากรจึงได้ด าเนินการตามพระราชประสงค์จนการแสดงชุดดังกล่าวมีความสมบูรณ์และงดงาม 
 

 
การแสดงระบ าไดโนเสาร์ 
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การแสดงโขนหน้าจอ  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริให้จัดการแสดงโขนหน้าจอแบบโบราณ 
ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักศิลปะการแสดงโขนทีมี่มาแต่อดีตซ่ึงหาชมได้ยากและทรงคุณค่า
ควรแก่การอนุรักษ์ ดังนั้นในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจ าปี  ๒๕๔๔  
กรมศิลปากรจึงสนองพระราชด าริ จัดการแสดงโขนหน้าจอครั้งแรก ณ บริเวณสังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร และในปีต่อมา กรมศิลปากรได้จัดการแสดงโขนหน้าจออีกครั้ง ณ โรงละครแห่งชาติ และส านัก
การสังคีตจัดวงปีพาทย์บรรเลงประกอบการแสดง ได้แก่ ดนตรีบ้านปลายเนิน และวงดนตรีของข้าราชการกลุ่ม
ดุริยางค์ไทย การแสดงโขนแบบโบราณนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ มา
ทอดพระเนตรและทรงระนาดเอกทั้งสองครั้ง  

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงระนาดเอกร่วมกับนักดนตรีกิตติมศักด์ิของวงดนตรี 

บ้านปลายเนินในการแสดงโขนหน้าจอ เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน ศึกทศกัณฐ์ขาดเศียรขาดกร  ณ โรงละครแห่งชาติ                  
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๕ 

 
การแสดงละครใน 

ต่อมาพุทธศักราช ๒๕๕๒  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริ ให้จัดแสดง
ละครในเนื่องใน เนื่องในวาระครบรอบวันสวรรคตสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 
เพ่ือฟ้ืนฟูการแสดงละครในที่มีมาแต่โบราณ กรมศิลปากรจึงสนองพระราชด าริ  จัดการแสดงละครในเรื่องอิเหนา 
ตอนบวงสรวง ณ วังสระปทุม   เม่ือวันที่ ๑๗  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒    
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การแสดงละครในเร่ืองอิเหนา  ตอนบวงสรวง เมื่อวันท่ี ๑๗  ธันวาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๒ ณ วังสระปทุม 

 
การแสดงระบ าจตุรทิศวิจิตรไทยอาภรณ์ หรือระบ าผ้าไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน  มีงานเฉลิมฉลอง ๑๕๐ ปี พระราชสมภพสมเด็จ  
พระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้คณะนาฏศิลป์ ดนตรีไทยของส านักการสังคีต ตามเสด็จฯ ไปจัดการแสดง
นาฏศิลป์ ดนตรี  และมีพระราชด าริให้สร้างสรรค์ระบ าที่เก่ียวกับผ้าของไทยขึ้น ๑ ชุด  ในการนี้  นางสาววันทนีย์  
ม่วงบุญ นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ ในขณะนั้น  ได้ประพันธ์บทร้องและ ดร.สิริชัยชาญ  ฟักจ ารูญ 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บรรจุเพลงขึ้นใหม่ โดยสมมติให้ผู้แสดงเป็น หญิงชาวไทยทั้ง ๔ ภาค ได้แก่ 
ภาคเหนือ  ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้  ซ่ึงแต่งกายประจ าภาค ร่ายร าตามท่วงท านอง จังหวะเพลง และบทร้องที่ มี
เนื้อหาแสดงถึงที่มาความงามของสีและลวดลายต่างๆ ของผ้าไทยในท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดก
หัตถกรรม มีชื่อว่า “ระบ าจตุรทิศวิจิตรไทยอาภรณ์” หรือ “ระบ าผ้าไทย ๔ ภาค” 

 
การแสดงระบ าจตุรทิศวิจิตรไทยอาภรณ์ หรือระบ าผ้าไทย ๔ ภาค 
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การจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน 
               พุทธศักราช ๒๕๔๙  เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   ทรงครองสิริ
ราชสมบัติครบ ๖๐ ปี กรมศิลปากรได้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนแบบโบราณให้มีเอกลักษณ์เป็นมาตรฐานของกรม
ศิลปากร  โดยสนองตามพระราชเสาวนยี์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และแนวพระราชด าริ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชด าริ ให้ยึดตามแบบของกรม
มหรสพเป็นหลัก ในส่วนของลวดลายเครื่องแต่งกายให้เลือกใช้ลวดลายที่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และการ
ปักลวดลายไม่ควรชิดติดกันเกินไปเพราะจะท าให้ไม่สามารถมองเห็นลวดลายได้ชัดเจน  
 

 

 
การปักลวดลายท่ีมีลักษณะตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ด้านดนตรี 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   มีพระราชด าริ ให้ ฟ้ืนฟูการบรรเลงดนตรีในงาน

อวมงคลที่มีมาแต่โบราณและแบบโบราณราชประเพณี ได้แก่ การประโคมย่ ายาม  การบรรเลงเพลงเรื่อง เพลงฉิ่ง
พระฉันเช้า (ภัตตาหารเช้า) และเพลงฉิ่งพระฉันเพล (ภัตตาหารเพล ) อีกทั้งโปรดให้รวบรวมเพลงเรื่องจากส านักต่าง  ๆ 
ดังนี้ 

 
การประโคมย่ ายาม และการบรรเลงเพลงเรื่องประเภทเพลงฉิ่ง 

เม่ือครั้งงานพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในพุทธศักราช ๒๕๓๙ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระประสงค์ให้น าวงปีพพาทย์นางหงส์ของกรมศิลปากรเข้าร่วมวงประโคม (วงสังข์
แตร วงปีพไฉน – กลองชนะ) ของส านักพระราชวัง   จึงมีพระราชด าริกับ ดร. สิริชัยชาญ  ฟักจ ารูญ  อดีตอธิบดีกรม
ศิลปากร ในขณะที่ถวายการบรรเลงดนตรีไทยในงานไหว้ครูช่าง ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน รับสั่งให้น าวงปีพ
พาทย์นางหงส์ ไปร่วมประโคมย่ ายาม ต่อจากวงประโคมของงานเครื่องสูง ส านักพระราชวัง ครั้งนั้นส านักสังคีตได้น าวง
ปีพาทย์นางหงส์เข้าร่วมในการประโคมย่ ายาม เพ่ือสนองพระราชด าริ ดังนี้  

ประโคมย่ ายาม ครั้งที่ ๑ เวลา ๐๖.๐๐ น.  
ประโคมย่ ายาม ครั้งที่ ๒ เวลา ๑๒.๐๐ น.  
ประโคมย่ ายาม ครั้งที่ ๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.  
ประโคมย่ ายาม ครั้งที่ ๔ เวลา ๒๑.๐๐ น.  
ประโคมย่ ายาม ครั้งที่ ๕ เวลา ๒๔.๐๐ น. 

ต่อมาในพุทธศักราช  ๒๕๕๑  กรมศิลปากรได้รับมอบหมายให้น าวงปีพพาทย์นางหงส์ร่วมประโคม  ในงานสวดพระ
อธิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจ้า พ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒน า กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  อีกครั้ง 
ก าหนดการประโคมย่ ายามทุก ๓ ชั่วโมง (รวม ๗ ครั้ง) แต่ให้เว้นการประโคม เวลา ๐๓.๐๐ น. และมีพระราชด าริ
ให้ฟ้ืนฟูการบรรเลงดนตรีในการฉันภัตตาหารเช้า แล้วให้จดบันทึกเพลงที่บรรเลงประกอบพระราชพิธีที่ เก่ียวเนื่อง
กับงานพระศพ พร้อมทั้งให้จัดท าหนังสือ “โน้ตเพลงในการพระศพ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ด้วย 

ในหนังสือเล่มดังกล่าว มีข้อมูลเก่ียวกับเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพ  
เพลงฉิ่งพระฉัน (ภัตตาหารเช้า)  พิธีบวงสรวงอัญเชิญเวชไชยันต์ราชรถและราชรถน้อย และเครื่องประกอบออก
ซ่อม  พิธีบวงสรวงเจ้าที่บูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและพิธียกเสาเอกพระเมรุ  พร้อมทั้งน าโน้ตเพลงที่คณะกรรมการจดบันทึก   
และตรวจสอบโน้ตเพลงไทยที่บันทึกเป็นโน้ตสากล เม่ือพุทธศักราช ๒๔๗๙ – ๒๔๘๓  มาเป็นฐานข้อมูลในการ
บรรเลงงานในพระราชพิธี  นับเป็นครั้งแรกที่น าโน้ตเหล่านี้มาศึกษาเพ่ือการบรรเลงในงานพระราชพิธี โดยน า
โน้ตเพลงไทยที่จดบันทึกด้วยลายมือมาจัดท าเป็นส าเนาเอกสาร แสดงให้เห็นลายมือที่จดบันทึก และจัดพิมพ์ใหม่
ให้เกิดความชัดเจน  พร้อมซีดีเพลงที่ใช้ในการพิธีดังกล่าวทุกเพลง 
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 ครั้นในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  เม่ือพุทธศักราช
๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริให้กลุ่มดุริยางค์ไทย  ส านั กการสังคีต  
เข้าร่วมประโคมย่ ายามด้วย ก าหนดการประโคมย่ ายามทุก ๓  ชั่วโมง (รวม ๖ ครั้ง) แต่ให้เว้นการประโคมเวลา 
๐๓.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. เพ่ือลดภาระงาน พร้อมทั้งมีพระราชด าริให้กลุ่มดุริยางค์ไทย  ส านักการสังคีต ศึกษาเพลง
เรื่องเพลงฉิ่งพระฉันเพล  และให้บรรเลงเพลงฉิ่งพระฉันเพลขณะพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล (เพลงเรื่องเพลงฉิ่งพระ
ฉันเพล ประกอบด้วย เพลงกระบอก เพลงแมลงวันทอง เพลงกระบอกทอง เพลงตะท่าล่า  เพลงท่าน้ า เพลงฟองน้ า 
เพลงฝัพงน้ า เพลงมีลม เพลงคลื่นกระทบฝัพง เพลงทะเลบ้า เพลงลอยถาด เพลงพระยาพายเรือ  เพลงมัดตีนหมู  
เพลงแขกก้ิงโครงและรัวเพลงฉิ่ง) และในงานออกพระเมรุโปรดเกล้าฯ ให้น าวงบัวลอย  วงปีพพาทย์นางหงส์เ ครื่อง
ใหญ่ของส านักการสังคีต และวงปีพพาทย์มอญของบ้านพาทยโกศล มาบรรเลงในวันพระราชทานเพลิงพระศพด้วย 
 
การรวบรวมเพลงเรื่อง 
 สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชด าริ กับนายบุญช่วย โสวัตร  
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือครั้งเสด็จฯ ไปทรงซ้อมการขับร้องเพลงไทยร่วมกับ  
วงดนตรีบ้านปลายเนิน  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เม่ือวันที่  ๑๕  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ว่า 
เพลงเรื่องเป็นงานศิลปะทีร่วมภูมิปัญญาของเพลงไทยอันส าคัญหมวดหนึ่ง จึงควรศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเพลง
เรื่องทีก่ระจัดกระจายอยู่ตามส านักต่าง ๆ  ให้ได้ความสมบูรณ์ ก่อนทีจ่ะเสื่อมสูญจนยากต่อการสืบค้น  
 ส านักการสังคีตจึงสนองพระราชด าริโดยจัดท าส าเนาเพลงเรื่องเฉพาะทางฆ้องเข้าไปกราบบังคมทูลถวาย 
จ านวน ๒๔ เรื่อง  ได้แก่ เพลงเรื่องกระเดียด เพลงเรื่องกระบอก เพลงเรื่องกะระหนะ เพลงเรื่องแขกมอญ     
เพลงเรื่องจิ้งจกทอง เพลงเรื่องจีนแส เพลงเรื่องจีนแส (ใหม่) เพลงฉิ่ง เพลงเรื่องฉิ่งตวงพระธาตุ เพลงเรื่องตะท่าล่า 
เพลงเรื่องตะนาว เพลงเรื่องทยอย เพลงเรื่องนกขม้ิน เพลงเรื่องฝรั่งคู่ เพลงเรื่องฝรั่งร าเท้า เพลงเรื่องพระรามเดินดง 
เพลงเรื่องพวงร้อยสร้อยสน เพลงเรื่องมอญแปลง เพลงเรื่องเวสสุกรรม เพลงเรื่องลงสรง เพลงเรื่องสารถี  เพลงเรื่องสีนวล 
เพลงเรื่องสี่ภาษาใต้ เพลงเรื่องสุรินทราหู 

 
คณะท างาน(นางสาววันทนีย์  ม่วงบุญ ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  นายเอนก   อาจมงักร  ดุริยางคศิลปินอาวุโส 

           และนางบุญตา  เขียนทองกุล ) น าพวงมาลัยและกล่องใส่โน้ตข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
          สยามบรมราชกุมารี 
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นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ส านักการ
สังคีต จัดการบรรยายประกอบการสาธิต เรื่องดนตรี - นาฏศิลป์  ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ณ อ าเภอเขาชะโงก จังหวัดนครนายก เป็นประจ าทุกปี 

ในโอกาสครบรอบ  ๑๐๐  ปี กรมศิลปากร เม่ือพุทธศักราช ๒๕๕๓ กรมศิลปากรได้จัดให้มีพิธี ไหว้ครูและ
สืบทอดผู้ประกอบพิธีไหว้ครูด้านโขน – ละคร ดนตรีและช่างขึ้น ซ่ึงนับเป็นครั้งแรกที่ได้จัดพิธีนี้ขึ้นอย่างเป็น
ทางการ  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในพิธี
ดังกล่าว เม่ือวันที่  ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 

 
                          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานครอบให้นายสิริชัยชาญ  ฟักจ ารูญ  
 เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย เพ่ือท าการครอบและมอบโองการไหว้ครูดนตรีไทยให้แก่ นายไพฑูรย์  เฉยเจริญ                    
                        นายล ายอง  โสวัตร  นายป๊ีบ  คงลายทอง   นายดุษฎี  มีป้อม และนายเอนก  อาจมงักร 

 

 
พระราชทานครอบให้นายสมบัติ แก้วสุจริต เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ เพ่ือท าการครอบและมอบโองการไหว้ครูให้แก่   

นายปกรณ์ พรพิสุทธ์ิ   นายสมรัตน์  ทองแท้ และนายรักชาติ ตุงคะบูรณะ  
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พระราชทานครอบให้พลอากาศตรีอาวุธ  เงินชูกล่ิน เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูช่าง เพ่ือท าการครอบและมอบโองการไหว้ครูให้แก่   
นายนิยม  กล่ินบุบผา  นายอ าพล  สัมมาวุฒธิ นายสตวัน  ฮ่มซ้าย  และนายสาคร  โสภา 

 

 
พระราชทานฉายพระรูปกับผู้รับครอบและผู้รับมอบให้เป็นผู้อ่านโองการไหว้ครู ฯ 

 


