พระราชวินิจฉัยให้งานศิลปกรรมงามตามขนบช่าง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาประดับลงบานประตูหอพระมณเฑียรธรรม

พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นปี มหามงคลที่ส มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
พระชนมายุครบ ๕ รอบในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ยังความปลื้มปีติโสมนัสมาสู่ปวงข้าราชการกรมศิลปากร
และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้ วยพระองค์ทรงเป็น องค์ อุปถัมภ์ ในงานด้านศิลปวั ฒนธรรมของชาติไทย
หลายแขนง ซึ่งรวมถึง ด้านศิลปกรรมสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อันเป็นพระมหากรุ ณาธิคุ ณแก่ปวงชนชาวไทย
และหน่วยงานที่รับผิ ดชอบด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดังเช่น สานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ มีหน้าที่ธารง รักษา และสืบทอดงานศิ ลปกรรมไทยที่เป็น เอกลัก ษณ์ข องชาติ
ดาเนินงานด้านผดุงรัก ษา ฟื้นฟู และสืบทอดศิลปะวิทยาการด้านช่างฝี มือด้านช่าง และงานศิลปะในการบูรณะ
ซ่อมแซม เพื่ ออนุรักษ์งานศิลปกรรมที่มีคุ ณค่าของชาติ ปฏิบัติงานด้านการออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปกรรม
ไทย ทั้งแบบประเพณีร่วมสมัย และศิลปะแบบประยุกต์
กรมศิลปากร โดยสานักช่างสิบหมู่ ได้ดาเนินงานเพื่อสนองพระราชดาริของสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ในการจัดสร้างบานประตูประดับมุ ก ณ หอพระมณเฑียรธรรม ภายในวัด
พระศรีรั ตนศาสาดรามขึ้นใหม่จานวน ๑ คู่ ด้วยพระองค์ทรงห่ว งใยบานประตูประดับมุก คู่เ ดิม ที่ต้องกราแดด
และถูกละอองฝน จนทาให้ลวดลายมุ กเสื่อ มสภาพเกิด ความทรุ ดโทรม และทรงห่วงใยว่าต่อไปเยาวชนรุ่นใหม่
อาจจะไม่ มีโอกาสได้เห็นงานช่างศิ ลป์อันงดงามของบานประตูคู่นี้ที่ประกอบไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรม ซึ่งมี
คุณค่าทางประวัติ ศาสตร์ของประเทศชาติ

สานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เริ่มดาเนินการจัดสร้างเมื่อต้น พุทธศั กราช ๒๕๕๐ ดาเนินงานจัด สร้าง
ด้วยความประณีต วิจิตรบรรจง และละเอีย ดอ่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัสดุที่นามาใช้ ปฏิบัติงาน ได้แก่ หอย
โข่งมุก ซึ่งเป็นหอยชนิด หนึ่งที่ มีความแวววาวในตัว ต้องนามาขัดหินปูน ออก แล้วนามาขัดเจียนให้ มีขนาดบาง
จนได้ขนาดที่เหมาะสม จากนั้นนามาฉลุลวดลาย และประดับลวดลายมุก ลงบนบานประตู โดยใช้กรรมวิธีและ
วัสดุแบบโบราณ คือใช้ยางรักเป็น ตัวประสานพื้น และถมลายด้วยยางรัก ผสมสมุกกะลา ปล่อยให้แห้ งสนิททีล ะ
ชั้นจนเต็ม จึงขัดแต่งผิวหน้าลายด้วยกระดาษทรายน้าจนเนื้อรักสมุก ที่ทับบนตั วลายมุกออกหมด จนปรากฏ
ลวดลายประดั บมุก ครบทั้งบาน นากระดาษทรายอย่างละเอียดมากๆ มาขัดจนเรียบ และขั ดมันโดยใช้ผ้านุ่มชุบ
ด้วยสมุก เขากวางบดละเอียด(เขากวางแก่นามาเผาไฟจนเป็นถ่านสีขาว)มาขัดบนผิวงานให้ เป็นมัน ถ้าปรากฏ
จุดใดไม่ เป็นมัน แสดงว่ายังต้ องขัด เพิ่ มด้วยกระดาษทรายละเอีย ดและทดสอบด้วยสมุกเขากวางใหม่จนผิ วเป็น
มัน ใช้ยางรักน้าเกลี้ยงชโลมทั่ว ผิวแล้วเช็ ดถอนยางรักออก แล้วขัดถูด้วยผ้าให้เ กิดความร้อน จนได้ผิวงานมัน
วาว เรียบร้อยสวยงาม

ลวดลายชุดอุณาโลมที่ใจกลางบุษบกที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาประดับลงบานประตู หอพระมณเฑียรธรรม

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ขณะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดนิทรรศการพิเ ศษ เนื่องในวันอนุรักษ์ มรดกไทยเรื่อง “งานช่างหลวง” ณ พระที่
นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภั ณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทรงพระกรุ ณาประดับลวดลายชุดสุดท้ายบนบานประตู
บานใหม่ และคณะช่างนากลับ มาดาเนินการต่อจนกระทั่งแล้ว เสร็จในพุท ธศักราช ๒๕๕๕ รวมระยะเวลา
ดาเนินงานทั้งสิ้น ๕ ปี

ปัจจุบัน สานักช่างสิบหมู่อยู่ในระหว่างการดาเนินการซ่อ มอนุรัก ษ์บานประตูบานเก่า เพื่อ เสริมความ
สมบูรณ์ สวยงาม ด้วยกระบวนการวิธีแบบโบราณ ณ สานักช่างสิบหมู่ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ก่อนที่จะเก็บรัก ษาไว้ที่ พิพิธภั ณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่ อให้ประชาชนได้ศึ กษารูปแบบ
ศิลปกรรมของโบราณวั ตถุอัน มีค่าของชาติ ต่อไป
เนื่องในพุทธศักราช ๒๕๕๘ อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๕ รอบ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี สานักช่างสิบหมู่ได้ มีโอกาสรับสนองเบื้องพระยุค ลบาทอีกวาระหนึ่ง โดย
นายสมชาย ศุภลักษณ์อาไพพร ตาแหน่งนายช่างศิลปกรรมอาวุโส สังกัดสานักช่างสิ บหมู่ กรมศิลปากร ได้รับ
มอบหมายให้ออกแบบตราสัญลัก ษณ์ เพื่อใช้ เป็นตราสัญลัก ษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติส มเด็จ พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้นาความกราบบัง คมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้มีตราสัญลัก ษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อ มพระราชทาน
ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิ มพระเกียรติ ฯ ที่ออกแบบโดยสานักช่า งสิบ หมู่ เพื่อใช้ในกิจ กรรมต่างๆ ต่อไป

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ความหมายตราสั ญลั ก ษณ์
อักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ภายในกรอบสุพรรณเบญจเพชรรั ตน์ อักษร ส สีม่วงชาดแก่ อักษร ธ สี
ขาวบนพื้นสีม่ว งครามอ่ อน เป็นสีวัน พระราชสมภพ ดวงเพชรรัตน์ ๕ ดวง หมายถึง ทรงเจริญพระชนมายุ ๕
รอบ อักษรนามาภิไธย สธ อยู่ภายใต้พระชฎาพระกลี บปัก พระยี่ก่าทอง ไม่ประกอบพระกรรเจียกจร เบื้องหลั ง
พระชฎา มีพระบวรเศวตฉัตร (พระสัตตปฎลเศวตฉัตร) คือ ฉัตรขาว ๗ ชั้น แต่ละชั้น มีระบายขลิบทองแผ่ลวด
๓ ชั้น ชั้นล่างสุด ห้อยอุบ ะจาปาทอง เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชกุ มารี ทั้งสอง
ข้างกรอบ พระนามาภิ ไธยมีรูป เทพยดาพระกรหนึ่งประคองเชิญพระสัต ตปฎลเศวตฉั ตร พระกรหนึ่ งกระชับ
เถาว์บัวทองไว้ ขัดพระขรรค์ ทรงเศวตพัสตราภรณ์ เขียนทอง เทพยดาข้างเลข ๖ (ด้านซ้าย) ทรงพระชฎาเดิน
หน ปักพระยี่ก่าดอกไม้ทอง ทัดพระกรรเจียกจร และเทพยดาข้างเลข ๐ (ด้านขวา) ทรงพระชฎามหากฐิน
(พระชฎาห้ายอด) ปักพระยี่ก่าดอกไม้ท อง ทัด พระกรรเจียกจร หมายถึง เทพยดาทรงมาบริรักษ์ เฉลิมฉลองใน
มหามงคลกาลนี้ ให้ทรงเจริญ พระสิริสวั สดิ์ พูลพิพัฒน์พระเกียรติย ศยิ่ง พ้นสิ่งสรรพทุก ข์โรคันตรายทั้งปวง อนึ่ง
เถาว์บัวทอง หมายถึง ทรงเนาวนิเวศน์ นามว่า "สระปทุ ม " ใต้กรอบพระนามาภิไธย มีเลขมหามงคลว่า “ทรง
พระเจริญ พระชนมายุ ๖๐ พรรษา” บนพื้นสีห งสบาท (ส้มอ่ อนหรือสีเท้าหงส์ ) เป็นสีวัน พฤหัสบดี ในคัมภีร์
พระไสยศาสตร์ ว่าเป็นมงคลอายุของวันพระราชสมภพ ถัดลงมามีเ ชิงลายถมสี หงชาด (ชมพู ) เขียนอักษรไทย
ยอดสีทองว่า “ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ" และ " ๒ เมษายน ๒๕๕๘ " บนทองลายพื้น สีขาวถัดลงมา สะท้อน
ถึงทรงเชี่ยวชาญ ด้านอักษรโบราณและการโบราณคดีทั้งปวง

