วารสารครุศาสตร์
ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖) หน้า ๒๒๙-๒๔๔
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The Learning Approach of a Royal Teacher,
a Great Artist of Siam
มัทนียา พงศ์สุวรรณ และคณะ

บทคัดย่อ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ ทรงเป็นปราชญ์หรืออัจฉริยบุคคล
ที่ ร อบรู ้ แ ละมี พ ระปรี ช าสามารถอย่ า งอั ศ จรรย์ ใ นศิ ล ปะทุ ก สาขา ทั้ ง ด้ า นจิ ต รกรรมและลายเส้ น
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ประณีตศิลปกรรม วรรณกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ ความรอบรู้และ
พระปรีชาสามารถด้านต่างๆ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
เกิดจากการที่ทรงเรียนรู้ ฝึกหัด ทดลองและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามอัธยาศัยตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โปรดการเป็นนักเรียนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่
สนพระทัย ทรงเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาและต่อเนื่องตลอดพระชนม์ชีพ ทรงใช้หลากหลายวิธีในการเรียนรู้
ทั้งการจดบันทึก วาดภาพประกอบ รวมทั้งทรงใช้ลายพระหัตถ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้กับบัณฑิตผู้ใฝ่ใจ
ในวิทยาอย่างเดียวกัน หรือทีท่ รงเรียกว่าเพือ่ นนักเรียน สิง่ ทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเรียนรู้และบันทึกไว้เป็นแหล่งข้อมูลส�ำคัญและมีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
ของคนรุ่นหลังเป็นอย่างยิ่ง

Abstract
H.R.H. Prince Narisaranuvatiwongse was highly intuitive of and knowledgeable about
all disciplines of traditional Thai art, including painting, sketch, sculpture, architecture, crafting,
literature, music, and performance. His wisdom and well-roundedness were derived from his
own continual study, practice, experiment and development since a very young age. H.R.H.
Prince Narisaranuvatiwongse was in favor of learning things of his interests and he was an
continuous and life-long learner. To acquire knowledge, H.R.H. Prince Narisaranuvatiwongse
utilized multiple learning approaches including taking notes, drawing pictures and diagrams,
and exchanging letters with similar-interest graduates or classmates. Knowledge which H.R.H.
Prince Narisaranuvatiwongse learned and recorded has been a crucial learning resource for
the academic studies of younger generations.
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บทน�ำ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวดั ติวงศ์ ทรงรอบรูแ้ ละมีพระปรีชา
สามารถในทางศิ ล ปกรรมแทบทุ ก แขนง ทั้ ง
จิตรกรรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ ตลอดจนโบราณคดี ประวัติศาสตร์
วรรณคดี อั ก ษรศาสตร์ และนิ รุ ก ติ ศ าสตร์
พระปรีชาสามารถดังกล่าวปรากฏในพระนาม
ตามพระสุ พ รรณบั ฏ เมื่ อ ครั้ ง พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้เลือ่ นกรม
เป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระนริศรานุวดั ติวงศ์ ซึง่ พระธรรมธัชมุนี (ประยูร)
วัดเทพศิรินทราวาส เป็นผู้แปลไว้ ดังนี้
“…สรรพศิลปสิทธิวิทยาธร …ทรงด�ำรงไว้
ซึ่งความส�ำเร็จและความรอบรู้ในสรรพศิลปะ
สุรจิตรกรศุภโกศล ทรงเป็นจิตรกรผูเ้ ก่งกล้า
สามารถจัดเจนเป็นเลิศ
ประพนธ์ปรีชาชาญโบราณคดี ทรงปรีชา
ญาณในการประพันธ์แลในโบราณคดี
สังคีตวาทิตวิธีวิจารณ์… ทรงจัดวิธีแห่ง
ดนตรีการฟ้อนร�ำขับร้องและท�ำนองเพลง...”
(หม่อมเจ้าหญิงดวงจิตร จิตรพงศ์, ๒๕๓๑: ๖๕)
ตัวอย่างผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่ง
เป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่องป็นอย่างยิ่งคือ
พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดังที่
พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) กล่าว
สรรเสริญพระปรีชาสามารถไว้ว่า
“...เพี ย งแต่ พ ระอุ โ บสถวั ด เบญจมบพิ ต ร
อย่างเดียว ก็พอจะกล่าวได้เต็มปากว่าพระองค์
เป็นยอดสถาปัตยศิลปินในแบบที่เป็นศิลปไทย...”
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยา
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นริ ศ รานุ วั ด ติ ว งศ์ แ ละพระยาอนุ ม านราชธน
(ยง เสฐียรโกเศศ), ๒๕๐๖ก: (๙))
นอกจากนี้ ยังทรงออกแบบพระเมรุมาศ
และพระเมรุ ส� ำ หรั บ พระราชวงศ์ ซึ่ ง เป็ น แบบ
อย่างให้แก่สถาปนิกรุน่ หลังได้ศกึ ษา ทรงออกแบบ
พัดรองหรือตาลปัตรไว้กว่า ๗๐ แบบ ในส่วน
ของผลงานเพลง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงนิพนธ์
เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงตับ เช่น ตับแม่ศรี
ทรงเครื่อง ตับเรื่องขอมด�ำดิน และโดยเฉพาะ
เพลงเขมรไทรโยค กล่าวได้ว่าเป็นเพลงที่ได้รับ
ความนิยมอย่างสูง ทั้งในเนื้อร้องและท�ำนองเดิม
ซึ่งนับได้ว่าเป็นเพลงอมตะแห่งวงการดนตรีไทย
นอกจากนี้ ยังทรงมีสว่ นร่วมสร้างละครดึกด�ำบรรพ์
ซึ่งเป็นละครร�ำอย่างใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงรับหน้าที่ถึง ๕
แผนกด้วยกันในการสร้างละครดึกด�ำบรรพ์ ได้แก่
การเลือกเฟ้นปรับปรุงท�ำนองเพลง การออกแบบ
ฉาก การแต่งหน้าและแต่งกายตัวละคร การก�ำกับ
การแสดง และการแต่งบทละคร (รืน่ ฤทัย สัจจพันธุ,์
๒๕๔๔: ๑๐๓)
จากพระปรีชาสามารถที่ปรากฏ องค์การ
ศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศยกย่อง
ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ทรงเป็นบุคคลส�ำคัญของโลก
ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๐๖ นับเป็นบุคคลไทยคนที่ ๒
ที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งดั ง กล่ า ว โดยได้ ป ระกาศ
พระเกียรติคุณถวายสดุดี ๑๐๐ ปีประสูติ พระบิดา
แห่งช่างศิลป์กรุงสยาม นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ยังทรงได้รับยกย่องเทิดทูนว่าทรงเป็นสมเด็จครู
ของงานช่างทั้งปวง ทรงเป็นนายช่างใหญ่แห่ง
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กรุงสยาม ทรงเป็นยอดศิลปิน ทรงเป็นรัตนศิลปิน
เป็นต้น
พระปรีชาสามารถหลากหลายสาขาของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ดังกล่าวข้างต้น เกิดจากการที่
ทรงเรียนรู้ ฝึกหัดและพัฒนาในประเทศสยาม โดย
มิได้ไปศึกษาวิชาการในต่างประเทศเช่นเจ้านาย
พระองค์อื่นๆ ในสมัยนั้น จากพระประวัติและ
ผลงานต่างๆ ที่ปรากฏ แสดงให้เห็นถึงพระปรีชา
ญาณที่เกิดจากการที่ทรงใฝ่ศึกษาหาความรู้ใน
ประเทศภายใต้บริบทของสังคมในเวลานั้น พร้อม
กับทรงมีวธิ กี ารเรียนรูเ้ ฉพาะพระองค์ซงึ่ มีพนื้ ฐาน
จากการโปรดทีจ่ ะเป็นนักเรียน เรียนรูท้ กุ ทีท่ กุ เวลา
สม�่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดพระชนม์ชีพ

ทรงได้รบั การศึกษาตามแบบทีจ่ ดั ส�ำหรับ
พระราชวงศ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ พระนามเดิม พระองค์
เจ้ า จิ ต รเจริ ญ เป็ น พระราชโอรสองค์ ที่ ๖๒
(กรมศิลปากร, ๒๕๓๖: ๕๒) ในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติในพระบรมมหา
ราชวัง เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๐๖
เวลาเทีย่ งคืนล่วงแล้วกับ ๓๐ นาที หม่อมเจ้าหญิง
พรรณราย (แฉ่) ในสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ เป็นพระมารดา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ ทรงด�ำรงพระชนม์ชีพในช่วง
ปี พ.ศ. ๒๔๐๖-๒๔๙๐
เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ พระองค์เจ้าจิตร
เจริญทรงเรียนหนังสือชั้นต้นกับครอกป้าเพชร
หรือหม่อมเจ้าหญิงสารพัดเพชร ซึ่งเป็นพระธิดา

พระองค์หนึ่งของสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ จนเมื่อมีความรู้
อ่านออกเขียนได้ เรียกว่าขึ้นสมุดแล้ว ก็ได้ทรง
ศึกษาวิชาชั้นสูงขึ้นไปกับพระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร) เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๕ ได้ทรงเข้า
ศึกษาในโรงเรียนทหารมหาดเล็ก ซึ่งโปรดเกล้าฯ
ให้จดั ตัง้ ขึน้ ให้พระบรมวงศานุวงศ์และบุตรหลาน
ข้าราชการได้เข้าศึกษาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
นั้นมีครูเป็นฝรั่งชื่อ ฟรานซิส ยอร์ช แปตเตอร์ซัน
ส่วนภาษาไทย พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย
อาจารยางกูร) แต่เมื่อยังเป็นหลวงสารประเสริฐ
เป็นผู้สอน โรงเรียนนั้นเรียกว่า คะเด็ดทหาร
มหาดเล็ก
เมื่อมีพระชันษา ๑๓ ปี ก็ได้ทรงผนวชเป็น
สามเณร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่าง
ที่ทรงผนวชอยู่นั้นได้ทรงหัดเทศน์มหาชาติตาม
ประเพณี การเทศน์มหาชาตินี้ทรงสนพระทัย
มาแต่ทรงพระเยาว์ โปรดเล่นเป็นพระเทศน์อยู่
เสมอ ต่อมาเมื่อทรงลาผนวชสามเณร ก็ได้เริ่ม
ทรงศึกษาวิชาส�ำหรับขัตติย ทีว่ งั สมเด็จเจ้าฟ้ากรม
พระยาบ�ำราบปรปักษ์ มีการขีม่ า้ การใช้อาวุธต่างๆ
เช่น ยิงปืน ฟันดาบ เป็นต้น นอกจากนั้น ก็ทรง
พระเมตตาสอนโบราณคดี ราชประเพณี ประทาน
ด้วยพระองค์เอง จนทรงได้ความรู้ในวิชาเหล่า
นั้นเป็นหลักท�ำราชการต่อมา และตรัสอวดว่า
เป็นคนโปรด (หม่อมเจ้าหญิงดวงจิตร จิตรพงศ์,
๒๕๓๗: ๖)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริ ศ รานุ วั ด ติ ว งศ์ ได้ ท รงเล่ า ประทาน
พระโอรสธิดาถึงการเรียนในสมัยของพระองค์ทา่ น
ไว้ ซึง่ พระธิดา คือ หม่อมเจ้าหญิงดวงจิตร จิตรพงศ์
ทรงเล่าประทานแก่หลานๆ ของท่านในหนังสือ
ป้าป้อนหลานว่า
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“เสด็จปู่ (หมายถึง สมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ผู้เขียน) เคยทรงอธิบายประทานว่า วิชาส�ำหรับ
ราชกุ ม ารในสมั ย ของท่ า นนั้ น ได้ แ ก่ หนั ง สื อ
ทั้งภาษาไทย ภาษามคธ แล้วต่อมาก็ภาษาต่าง
ประเทศทางยุโรป ศึกษาฉันทลักษณ์ หัดแต่ง
ร้อยแก้วร้อยกรอง เรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองอันเป็น
ประวัตศิ าสตร์โบราณคดี ภูมศิ าสตร์ การปกครอง
ต�ำราพิชยั สงคราม ฝึกหัดบังคับช้าง บังคับม้า การ
ต่อสูด้ ว้ ยใช้อาวุธต่างๆ การช่างแขนงต่างๆ ตลอด
จนวิชาแพทย์ ในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้นต้อง
เรียนทุกวิชา แต่ถ้าพระองค์ใดโปรดทางวิชาใดก็
ทรงศึกษาหนักไปทางวิชานั้นจนเชี่ยวชาญตาม
พระอัธยาศัย” (หม่อมเจ้าหญิงดวงจิตร จิตรพงศ์,
๒๕๔๑: ๑๓๒)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ ขณะด�ำรงพระยศเป็น
พระองค์เจ้าจิตรเจริญทรงผนวชเป็นพระภิกษุ
ในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๔๒๗ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวดั ติวงศ์, ๒๕๐๖: ๒๔) เมือ่ ลาผนวช
ก็ถือว่าส�ำเร็จการศึกษา สามารถรับราชการได้
การผนวชเป็นสามเณรและพระภิกษุเพื่อเรียน
พระธรรมและฝึกหัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาส�ำหรับชายไทย
ในสมัยนั้น

ทรงสนพระทัยใฝ่เรียนรูด้ ว้ ยพระองค์เอง
นอกจากสมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หรือพระองค์
เจ้าจิตรเจริญ ทรงได้รับการศึกษาส�ำหรับพระเจ้า
ลูกเธอดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทรงสนพระทัยใฝ่
เรียนรู้ด้วยพระองค์เอง โดยเฉพาะด้านการเขียน
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ภาพและดนตรี เห็ น ได้ จ ากเมื่ อ ครั้ ง ที่ ยั ง ทรง
พระเยาว์ ได้ทรงรับมอบหมายให้มหี น้าทีไ่ ปทรงจุด
เทียนแทนพระองค์ในพระราชพิธเี ล็กๆ น้อยๆ ทีไ่ ม่
ส�ำคัญ และไปประเคนของเลี้ยงพระฉันเวรทุกวัน
พระฉันเวรนั้น คือ พระสงฆ์ที่ทรงนิมนต์เปลี่ยน
เวรกันวันละ ๕ รูป เข้ามาฉันอาหารที่พระที่นั่ง
ดุสติ าภิรมย์ เมือ่ ทรงประเคนแล้วก็สนิ้ หน้าที่ เสด็จ
ไปเที่ยวได้ตามพระทัย (หม่อมเจ้าหญิงดวงจิตร
จิตรพงศ์, ๒๕๓๑: ๕๑) การเสด็จไปเที่ยวนั้น อย่าง
หนึง่ คือการทีเ่ สด็จไปทอดพระเนตรภาพเขียนบน
พระระเบียงวัดพระศรีรตั นศาสดารามหรือวัดพระ
แก้ว ดังที่ทรงเขียนเล่าพระประวัติของพระองค์
เองในสมัยนั้นว่า
“วิชาเขียนนั้นตั้งแต่ฉันยังเล็กๆ อยู่ก็ให้
นึกรักเปนก�ำลัง พอดีกันที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรัส มอบหมายให้เปน
หน้ า ที่ เ ลี้ ย งพระฉั น เวร คื อ พระฉั น ทุ ก วั น บน
พระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ แต่พอประเคนส�ำรับแก่
พระแล้วก็เตร่ไป ไปอยู่แก่พวกปี่พาทย์นั้นอย่าง
หนึ่ง ซึ่งจะพรรณนาทีหลัง แม้ไม่อย่างนั้นก็เข้า
วั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม เดิ น ดู พ ระระเบี ย ง
เสียรอบหนึ่งแล้วก็จ�ำเอาอะไรมา ครั้นกลับมา
ถึงเรือนก็เขียนสิง่ ทีจ่ ำ� มานัน้ ไว้ ในการเขียนก็งา่ ยๆ
ใช้ดนิ สอขาวเขียนกับบานตูซ้ งึ่ เขาแขวะผนังเรือน
ท�ำบานทาสีน�้ำเงินด้วยสีน�้ำมันปิดไว้ ขอให้เข้าใจ
ว่ารูปนั้นไม่เหมือนเลย เปนแต่ได้เค้าว่า รูปนั้น
เปนอยู่อย่างนั้นเท่านั้น…”
(หม่อมราชวงศ์โต จิตรพงศ์, ๒๕๕๐: ๒)
จากข้อความดังกล่าว ท�ำให้ทราบว่าสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศ์ ทรงเริ่มต้นเรียนรู้การเขียนภาพด้วย
พระองค์เอง โดยการเสด็จไปทอดพระเนตรภาพ

การเรียนรู้ของสมเด็จครู ผู้ทรงเป็นนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม

ทรงจดจ�ำ และทรงฝึกหัดเขียนภาพจากความทรงจ�ำ
และเนื่ อ งจากโปรดการเขี ย นภาพมาก ต่ อ มา
จึงได้ทรงเพิม่ การฝึกฝนเรียนรูก้ ารเขียนภาพ ด้วย
การพกสมุดไว้ติดพระองค์ส�ำหรับเขียนภาพต่างๆ
ดังที่ได้ทรงเขียนเล่าว่า
“เมื่อได้เขียนบานตู้อย่างที่เล่ามาแล้วนั้น
ได้ เ หนเจ้ า นายชั้ น เดี ย วกั น ที่ ท ่ า นแก่ อ ายุ ก ว่ า
ท่านเขียนรูปอะไรต่ออะไรก็ให้นึกชอบใจ ถึงกับ
มีสมุดเล่มหนึ่งพกไปเขียนอะไรต่ออะไร…”
(หม่อมราชวงศ์โต จิตรพงศ์, ๒๕๕๐: ๒)
นอกจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเรียนรู้และ
ฝึ ก ฝนการเขี ย นภาพด้ ว ยพระองค์ เ อง ยั ง ทรง
พยายามเรียนรูจ้ ากบุคคลผูม้ คี วามรู้ เช่น ฝรัง่ ชาว
ออสเตรีย ชื่อนายไปยา ซึ่งทรงเขียนเล่าไว้ว่า
“... ครั้ ง หนึ่ ง เมื่ อ ฉั น ยั ง เล็ ก ๆ มี ฝ รั่ ง ชาว
ออสเตรียคนหนึ่ง ชื่อนายไปยา เข้ามาบวชเป็น
เณรอยู่ที่ส�ำนักพระมหาเอี่ยมวัดพิชัยญาติ ครั้น
สึกออกมาก็มาถวายตัวเป็นมหาดเล็ก นายไปยา
คนนั้นเป็นช่างเขียน จึ่งตรัสสั่งให้เขียนพื้นที่ทุก
สถาน เล่นเอาฉันอลิ้มอเลี่ย ประจบเขาแทบตาย
ด้วยอยากได้วิชาของเขา...”
(หม่อมราชวงศ์โต จิตรพงศ์, ๒๕๕๐: ๓)
จากข้อความข้างต้นที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรง
เขียนถึงพระองค์เองนั้น แสดงให้เห็นว่าทรงมี
ความต้องการเรียนรู้ด้านช่างเขียนเป็นอย่างมาก
และเมื่อทรงผนวชสามเณร ก็เป็นโอกาสที่ท�ำให้
ทรงพบกับพระครูปั้น วัดบวรนิเวศ ซึ่งเป็นช่าง
เขียน ความต้องการเรียนรูด้ า้ นการเขียนภาพของ
พระองค์กม็ ไิ ด้ลดลงแต่ประการใด ยังทรงต้องการ
เรียนรู้ด้านการเขียนภาพ ถึงกับต้องพาพระองค์

เข้าไปใกล้ชิดผู้มีความรู้ด้านช่าง ดังที่ทรงเขียน
เล่าพระประวัติของพระองค์เองและทรงเล่าว่า
ทรงติดพระครูปั้น ดังนี้
“...เมือ่ บวชเณร ฉันติดพระครูปน้ั วัดบวรนิเวศ
ด้วยท่านเป็นช่างเขียน เมื่อสึกออกมา มาอยู่
ในกรมพระคลังข้างที่ ฉันคิดว่าแม่จะไม่ให้ติด จึง
เอานายสายมาให้ นายสายนัน้ เป็นช่างฝีมอื ดี เป็น
ลูกหลวงราชนุจิตร เรียกกว่าปลัดส่าง...”
(หม่อมราชวงศ์โต จิตรพงศ์, ๒๕๕๐: ๓)
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย
พระมารดาเห็นว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ สนพระทัยใน
การเขียนภาพอย่างจริงจัง จึงได้ทรงจัดนายสายซึง่
เป็นช่างฝีมือดี เป็นพระบุตรพระนมของพระองค์
เจ้ามงคลเลิศมาถวายการสอน
นอกเหนื อ จากความสนพระทั ย ด้ า นการ
เขียนภาพของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์แล้ว ในส่วนของ
ดนตรีหรือที่ทรงเรียกว่าปี่พาทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเสด็ จ ไปเที่ ย วตามพระทั ย หลั ง จาก
ประเคนเสร็จแล้ว คือเสด็จไปเข้าวงปี่พาทย์ซึ่ง
ประโคมพระฉัน ทรงฟังหนักเข้าก็ขอลองตีฉิ่ง
ตีฉาบบ้าง ในที่สุดทรงหัดกลองแขกได้ แต่ตอน
นั้นยังทรงเล่นปี่พาทย์ไม่ได้ สมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า กรมพระยานริ ศ รานุ วั ด ติ ว งศ์
ทรงเขียนเล่าว่า
“ทีนจี้ ะกล่าวทางถึงปีพ่ าทย์ อันได้กล่าวอ้าง
ไว้แล้วข้างต้นนั้น เมื่อลงมาที่วงปี่พาทย์เมื่อฉัน
เวรนั้น ไม่ได้เรียนทางปี่พาทย์มิได้ แต่เรียนกลอง
แขก ส่วนทางปีพ่ าทย์นนั้ ยังไม่กระดิกหู เพราะเปน
ของลเอียดมาก...”
(หม่อมราชวงศ์โต จิตรพงศ์, ๒๕๕๐: ๔)
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มัทนียา พงศ์สุวรรณ และคณะ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวดั ติวงศ์ ทรงเรียนรูก้ ารเล่นเครือ่ ง
ดนตรีชนิดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง วิธีการเรียนรู้คือ
ทรงฟังแล้วจดจ�ำมาฝึกด้วยพระองค์เอง บางครั้ง
ก็ทรงขอเรียนจากผู้ที่มีความรู้ ดังที่ได้ทรงเขียน
เล่าถึงพระประวัติของพระองค์ว่า
“…จนโตแล้ ว ได้ ฟ ั ง แตรวงทหารเขาเป่ า
เพลงไทยน�ำแถว จึงชอบใจจ�ำเขา แม้กระนั้นก็
เป็นแต่ไล่ได้ดว้ ยปากเท่านัน้ แล้วได้ยนิ เขาเป่าขลุย่
จึ่งไปหาขลุ่ยมาคล�ำนิ้วมันก็น�ำให้รู้ว่าเขาเป่ากัน
อย่างไรก็เป่าได้ ทีหลังเด็กคนใช้คนหนึง่ เขาสีซอได้
เขาว่าถ้าเขาสีซอแล้วจะเข้ากันได้ดี แต่เวลานัน้ ซอ
เขาก็ไม่ได้เอาไว้ในที่อยู่ จึ่งให้เขาไปเอามาแล้วก็
สีและเป่าเข้ากัน ทีหลังอยากสีซอให้เป็นบ้าง จึ่ง
ขอเรียนจากเขา เขาก็สอนให้...”
(หม่อมราชวงศ์โต จิตรพงศ์, ๒๕๕๐: ๔)
ด้านการฝึกซอนัน้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้ า ฟ้ า กรมพระยานริ ศ รานุ วั ด ติ ว งศ์ ได้ ท รง
หัดซอกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษม
ศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติและครูถึก
ส�ำหรับใช้ในการแสดงเป็นนางนอซาตอล เรื่อง
นิทราชาคริต ขณะที่มีพระชันษาได้ ๑๖ ปี
การเรียนรูต้ ามแบบดังกล่าวข้างต้น เป็นการ
เรียนรู้ในช่วงที่ยังทรงพระเยาว์ สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ทรงเรียนรูด้ ว้ ยการสังเกตและฝึกหัดด้วยพระองค์
เอง นอกจากนี้ เมื่อสนพระทัยในเรื่องใดหรือ
ทรงพบใครที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สน
พระทัยก็จะขอเรียนรูจ้ ากบุคคลเหล่านัน้ ความสน
พระทัยใฝ่เรียนรู้มิได้หยุดนิ่ง แต่ทรงเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ เหตุผลส�ำคัญคือโปรดการ
เป็นนักเรียน

234

โปรดการเป็นนักเรียน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ โปรดการเป็นนักเรียน
เพื่อเรียนรู้สิ่งที่สนพระทัยและเป็นประโยชน์ต่อ
การทรงงานด้านต่างๆ ลายพระหัตถ์ทมี่ ถี งึ พระยา
อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) แสดงให้เห็นว่า
โปรดการเป็นนักเรียน ใฝ่พระทัยในการเรียนรูม้ าก
ไม่โปรดที่จะตั้งตัวเป็นศาสดาหรือเป็นผู้รู้ ดังนี้
“ท่ า นกั บ ฉั น เขี ย นหนั ง สื อ แสดงความรู ้
ความเห็นแก่กันนั้น เปนทางที่พอใจฉันอย่างยิ่ง
เพราะฉันนึกว่าฉันเปนนักเรียน ต้องการเรียนให้
รู้อะไรมากออกไปเสมอ เพราะฉะนั้นฉันจึ่งบอก
ท่านว่า ฉันไม่เปนศาสดา ด้วยหากว่าตั้งตัวเปน
ศาสดาแล้วก็ต้องเปนผู้รอบรู้ ใครมาถามอะไร
ที่ ไ ม่ รู ้ ก็ ต ้ อ งขี้ ป ดไปให้ และใครติ ว ่ า อะไรผิ ด ก็
ต้องฉุน เปนทางตัดความรู้ของตนเอง”
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริ ศ รานุ วั ด ติ ว งศ์ และพระยาอนุ ม านราชธน
(ยง เสฐียรโกเศศ), ๒๕๐๖ค: ๗๕)
เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ สนพระทัยเรื่องใด
ก็ทรงมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาให้รู้ในเรื่องนั้นๆ
และแม้ว่าบางเรื่องจะมิใช่เรื่องที่สนพระทัยนัก
แต่ก็ทรงเรียนรู้ ด้วยทรงมีพระด�ำริว่า คงจะเป็น
ประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อย

ครูของสมเด็จครู
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงถือว่าผลงานเป็นครู
เพราะทรงศึกษาเรียนรู้จากผลงานที่ดีเพื่อเป็น
แนวทางในการทรงงานของพระองค์ หรือเป็น
สะพานทางความรู้ ผลงานบางชิ้นไม่ทรงทราบ
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ชือ่ ช่างผูส้ ร้าง ดังนัน้ จึงทรงตัง้ ชือ่ ให้แก่ผลงานชิน้
นัน้ ๆ เช่น ครูตมู้ กุ ครูวดั เซิงหวาย ครูบานมุก ครูดำ 
�
ครูหน้ากาก ครูพิราพ โดยได้ทรงกล่าวถึงเหตุผล
ซึ่งเป็นที่มาของแต่ละชื่อ ดังนี้
“...ตู้มุกคู่นั้นเป็นชุดเดียวกันกับพระแท่น
บรรทมมุก จึงทึกเอาว่าเป็นตู้ที่เก็บพระสมุดข้างที่
ลายที่ตู้นั้นท�ำดีเหลือเกิน ดูเพลินจนจ�ำฝีมือได้ ที่
เกล้ากระหม่อมเรียกว่าครูตู้มุกนั้นก็เพราะตู้คู่นี้
ด้วยไม่ทราบว่าท่านครูผู้ให้ลายท่านชื่อไร ชื่อตั้ง
ให้ท่านอย่างนี้มีหลายชื่อ เช่นครูวัดเซิงหวาย นั่น
ได้ตู้ฝีมือท่านมา ด้วยสมเด็จพระวันรัต (ฑิต) ให้
ท่าน บอกว่าได้มาจากวัดเซิงหวายกรุงเก่า จึงได้
เรียกชือ่ ว่าครูวดั เซิงหวาย... นอกจากนีย้ งั มีครูบาน
มุกอีก นั่นหมายถึงผู้ที่ให้ลายบานมุกที่วัดบรมพุทธาราม และวิหารพระชินราช นี่ว่าด้วยช่าง
เขียน ส่วนช่างปั้นก็มีอีกคนหนึ่งเกล้ากระหม่อม
เรียกว่าครูดำ� นัน่ เพราะได้หวั โขนฝีมอื ท่านมา เป็น
หัวทศกรรฐ์ เขาลงรักด�ำไว้ทั้งหัว ไม่ได้ปิดทอง
เขียนสี เพราะว่าเก่าจนใส่ไม่ได้แล้ว ซ่อมแซม
ปุปะตั้งไว้บูชาเป็นครูเท่านั้น ฝีมือครูด�ำนี้พบในที่
อีกหลายแห่ง สันนิษฐานได้ว่าเป็นช่างครั้งรัชกาล
ที่ ๑ อีกมือหนึง่ เกล้ากระหม่อมเรียกว่าครูหน้ากาก
เพราะได้ฝีมือของท่านมาเดิมเป็นหัวโขนทศกรรฐ์
แต่พังหมดแล้วยังเหลือแต่ใบหน้าดุจหน้ากาก
มือนี้ไม่เห็นที่ไหนอีกเข้าใจว่าเป็นคนครั้งกรุงเก่า
อีกมือหนึง่ เกล้ากระหม่อมเรียกว่าครูพริ าพ เพราะ
ท่านท�ำหัวโขนหัวพิราพไว้หลายตัว พบฝีมือท่าน
บ่อยๆ สันนิษฐานว่าเป็นช่างครั้งรัชกาลที่ ๒ ต้อง
ขออภัยแก่ท่านผู้เป็นครูเหล่านี้ ที่ตั้งชื่อให้ท่าน
แต่พอเรียกเข้าใจ ด้วยไม่ทราบว่าท่านชื่อไรหรือ
เป็นที่อะไรจริงๆ...” (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ,
๒๕๐๔ก: ๑๑๒-๑๑๔)
ในสมัยทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ ยังมีพระชนม์อยู่ ทุก
วันที่ ๒๘ เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูตินั้น
จะทรงจัดงานฉลองเป็นประจ�ำทุกปี แล้วมีงาน
ต่อเนื่องยืดยาวไปเป็น ๒-๓ วันเสมอ ที่ส�ำคัญคือ
ในโอกาสนี้ได้ทรงจัดให้มีพิธีไหว้ครูอีกประการ
หนึ่งด้วย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเล่าถึงการไหว้ครู
ของพระองค์ท่านไว้ว่า
“การไหว้ ค รู เ กล้ า กระหม่ อ มก็ ไ หว้ ไหว้
เสมอทุกวันเกิดจะเป็นวันพฤหัสบดีหรือมิใช่ก็ช่าง
การไหว้นั้นก็แปลกกว่าเขาทั้งหลาย ไหว้ฝีมือคน
ที่เราจ�ำอย่างท่านเป็นครู สุดแต่จะหาฝีมือของ
ท่านมาตั้งไหว้ได้ ถึงไม่รู้จักชื่อท่านก็นึกตั้งเรียก
เอาตามชอบใจ เช่น ครูวัดเชิงหวาย ครูด�ำดั่ง
เคยกราบทูลมานั้นเป็นต้น ไม่ได้ตั้งให้ท่านเป็น
ฤษี…”
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, ๒๕๐๔ง:
๒๒๗)
ครูของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริ ศ รานุ วั ด ติ ว งศ์ ที่ ท รงไหว้ นั้ น
ประกอบด้วย ครูที่มีชีวิต และครูไม่มีชีวิต ซึ่ง
หม่อมเจ้าหญิงดวงจิตร จิตรพงศ์ พระธิดาใน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวดั ติวงศ์ ทรงเขียนเล่าไว้ถงึ ครูของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ว่า

235

มัทนียา พงศ์สุวรรณ และคณะ

“สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศฯ ทรงสน
พระทัยในวิชาช่างต่างๆ กับทั้งดนตรี มาแต่ยัง
ทรงพระเยาว์ ตรัสเล่าไว้ว่า “เห็นใครเป็นช่างก็ไป
ประจบประแจงเขาเกือบตาย เพราะอยากได้วิชา
ของเขา” เมื่ออยากจะทรงศึกษาวิชาใดจากผู้ใด ก็
จะเสด็จไปหาเขาจนถึงบ้าน ขอเรียนวิชาเหล่านั้น
โดยอ่อนน้อม แลเมื่อเขามีใจอารีกราบทูลแนะน�ำ
ถวาย ได้ทรงน�ำความรู้นั้นๆ มาใช้ ณ ที่ใด ก็จะ
ทรงยกย่องเกียรติคุณของผู้นั้นให้ปรากฏ ว่าเป็น
ผู้ถ่ายทอดวิชาถวายอยู่เป็นนิจ นอกจากช่างที่มี
ชีวิตอยู่แล้ว ยังทรงศึกษาจากศิลปวัตถุ ซึ่งเป็น
ฝีมือช่างโบราณท�ำไว้ด้วย ช่างเหล่านั้นจะมีนาม
ว่ากระไรก็ไม่มีใครทราบ แต่ด้วยความนิยมนับถือ
ฝีมอื ของท่าน ซึง่ ถ้ามีปรากฏอยูท่ ใี่ ด ก็จะท�ำทรงจ�ำ
ได้ทันที จึงทรงตั้งชื่อท่านเหล่านั้นไว้ ตามสิ่งของ
ทีท่ รงพบเป็นครัง้ แรก…” (หม่อมเจ้าหญิงดวงจิตร
จิตรพงศ์, ม.ป.ป.: ๑๗)
ดังนัน้ ครูทมี่ ชี วี ติ คือ ผูท้ สี่ มเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้
เสด็จไปพบเพื่อทรงขอเรียนรู้วิชาต่างๆ ที่ครูผู้นั้น
มีความรู้ความสามารถ ครูที่ไม่มีชีวิต คือ ศิลป
วัตถุซึ่งเป็นฝีมือของช่างโบราณที่สร้างไว้ สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ไม่ทรงทราบชื่อของช่างเหล่านั้น แต่
ด้วยความนับถือฝีมือและผลงาน พระองค์ท่านจึง
ทรงตั้งชื่อครูตามผลงานที่ทรงพบเป็นครั้งแรกดัง
เช่นที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ครูของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มิได้จ�ำกัดเฉพาะครูที่เป็นคนไทย แม้
ชาวต่างชาติกท็ รงนับถือเป็นครู และในการไหว้ครู
ก็ทรงระลึกถึงพระคุณของครู ซึ่งหม่อมเจ้าหญิง
ดวงจิตร จิตรพงศ์ ทรงเขียนเล่าไว้ดังนี้

236

“…ทรงยกย่องช่างเหล่านี้ว่ามีสติปัญญา
ความสามารถเหนือกว่า ต้องนับว่าเป็นครู ควร
ไหว้ได้ ทรงระลึกถึงบุญคุณของบุคคลที่ได้อุสาห
ลงแรงสร้างสรรค์ผลงานไว้ ให้เป็นประโยชน์แก่
อนุชนรุ่นหลัง ได้อาศัยเรียนรู้เป็นแบบอย่าง มิใช่
เฉพาะแต่ช่าง หากรวมทั้งท่านผู้เชี่ยวชาญในวิชา
แขนงอืน่ เช่น การดนตรี หรือผูท้ แ่ี ต่งหนังสือต�ำรา
ขึ้นไว้ให้ได้ใช้เป็นหลักเล่าเรียน ไม่ว่าจะเป็นไทย
หรือชาวต่างประเทศ เช่น อาจารย์ชิลเดอร์ และ
อาจารย์โมเนียร์ วิลเลียมส์ ผูซ้ งึ่ ได้แต่งพจนานุกรม
ภาษาบาลีและสันสกฤตขึ้นไว้ได้เป็นประโยชน์แก่
นักเรียนภาษาบาลีและสันสกฤตทั้งปวง เป็นต้น”
(หม่อมเจ้าหญิงดวงจิตร จิตรพงศ์, ม.ป.ป.: ๑๘)

โปรดการจดบันทึกและวาดภาพประกอบ
เพื่อการเรียนรู้
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ โปรดการจดบันทึกมาก
เห็นได้จากจดหมายเหตุรายวัน ซึ่งทรงบันทึกทุก
วันตลอดระยะเวลากว่า ๕๐ ปี หม่อมเจ้าหญิง
ดวงจิตร จิตรพงศ์ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรง
เขียนเล่าไว้ในค�ำน�ำของหนังสือไปชวา ซึ่งสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วั ด ติ ว งศ์ ทรงบั น ทึ ก เมื่ อ คราวเสด็ จ ไปชวา
เป็นการส่วนพระองค์ ว่า
“สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์
เด็จพ่อของข้าพเจ้า ทรงบันทึกจดหมายเหตุรายวัน
ไว้เป็นประจ�ำมาช้านานเท่าทีพ่ บต้นฉบับซึง่ ยังมิได้
ผุสูญหายไปเสียแล้ว ก็อยู่ในราวพระชันษาได้ ๒๐
ปีเศษ แรกๆ ทรงบันทึกไว้สั้นๆ ในปฏิทินหรือ
สมุดเล็กๆ ที่พกติดพระองค์อยู่เสมอ ต่อเมื่อมี
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เหตุการณ์พเิ ศษเช่นเสด็จไปราชการหรือประพาส
ส่วนพระองค์ที่ไหนๆ จึงทรงจดเป็นรายงานโดย
ละเอียด... ภายหลังตั้งแต่ขึ้นปี พ.ศ.๒๔๖๒ ได้ทรง
รับสมุดอนุทินซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาเทววงศ์
วโรปการทรงแจกแก่ผทู้ ไี่ ปสรงน�ำ้ สงกรานต์ จึงได้
เริม่ ทรงจดในสมุดเล่มนัน้ โดยละเอียดเป็นต้นมา...”
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์, ๒๕๑๔: ค�ำน�ำ)
จากค�ำน�ำดังกล่าวท�ำให้ทราบว่า สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศ์ ทรงเริ่มบันทึกมาตั้งแต่ยังทรงอยู่ใน
วัยหนุ่มและเป็นช่วงต้นของการทรงงานราชการ
หม่อมเจ้าหญิงดวงจิตร จิตรพงศ์ ทรงเขียนเล่าไว้
ในค�ำน�ำของหนังสือไปชวาถึงสิ่งที่สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ทรงบันทึกเป็นประจ�ำทุกวันว่า
“...สิ่งที่ทรงบันทึกไว้เป็นประจ�ำทุกวันจัดได้
ว่าเป็นสถิติ ก็คืออุณหภูมิสูงสุดต�่ำสุดของอากาศ
และน�้ำหนักพระองค์ซึ่งทรงตรวจสอบในเวลา
บรรทมตื่นทุกวัน นอกจากนั้นก็ทรงจดเวลาและ
จ�ำนวนของน�้ำฝนที่ตกแต่ละครั้งไว้ตลอดปี ที่วังมี
กระป๋องท�ำด้วยทองเหลืองมีหูจับ มีฐานไม้รองรับ
กันล้ม ตัง้ ไว้กลางแจ้งใกล้ทปี่ ระทับเป็นประจ�ำ ทัง้
สามสิง่ นีข้ า้ พเจ้าเคยเห็นทรงปฏิบตั เิ สมอมาตัง้ แต่
เล็กๆ จนเติบโตพอทีจ่ ะช่วยสนองพระเดชพระคุณ
ได้...ในปีใดเกิดน�้ำท่วมก็ทรงจดรายงานระดับน�้ำ
ไว้โดยละเอียด หรือเมื่อมีเหตุภัยเกิดขึ้นพิเศษทั้ง
ในและนอกประเทศ เช่น ไฟไหม้แผ่นดินไหว เกิด
พายุ ณ ที่ใดๆ ก็ทรงบันทึกไว้มิได้ขาด นอกจาก
นั้นก็ทรงบันทึกกิจธุระประจ�ำวันเช่นเสด็จไปไหน
ผู้ใดมาเฝ้า มีลายพระหัตถ์ติดต่อกับใครตลอดมา
บางคราวก็ทรงตัดข่าวรูปภาพปิดไว้ ตลอดจนทรง
เขียนรูปคร่าวๆ ของสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรเห็นไว้

ประกอบการบันทึกในที่ที่จ�ำเป็นด้วย...” (สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, ๒๕๑๔: ค�ำน�ำ)
ในการวัดปริมาณน�ำ้ ฝนแต่ละครัง้ นัน้ สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงประดิษฐ์เครื่องมือง่ายๆ ที่ทรงคิด
ขึ้นใช้เอง แม้ในการเสด็จไปประทับแรมที่อื่น ยัง
ทรงบันทึกน�ำ้ หนักพระองค์ อุณหภูมสิ งิ่ เหล่านีม้ ไิ ด้
ขาด เวลาทีป่ ระทับอยูก่ บั วังก็ไม่มเี รือ่ งน่าสนใจนัก
แต่ถ้าเสด็จประพาส หรือไปตรวจราชการก็จะมี
เรื่องที่ให้ความรู้ด้วยทรงพรรณนาถึงสิ่งที่เสด็จไป
เห็นมาอย่างถี่ถ้วน โดยทรงบันทึกทุกวันเช่นเดียว
กับจดหมายเหตุรายวัน ซึ่งเรียกว่าจดหมายระยะ
ทาง จดหมายระยะทางได้มีการจัดพิมพ์ส่วนหนึ่ง
ได้แก่ บันทึกเรื่องการเสด็จไปดูกิจการต่างๆ ใน
แหลมมลายูและประเทศพม่า เที่ยวเมืองพม่า
จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก จดหมายระยะทาง
ไปราชบุรี จดหมายระยะทางไปแหลมมลายู ร.ศ.
๑๒๑ และไปชวา
สิง่ ทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกไว้นั้นเป็น
ประโยชน์ต่อการทรงงานด้านต่างๆ ของพระองค์
ดั ง เช่ น เมื่ อ ครั้ ง ที่ ท รงด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เสนาบดี
กระทรวงโยธาธิการ เสด็จไปตรวจราชการใน
มณฑลราชบุรี ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๑๓ มีนาคม
ร.ศ.๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๕) เพื่อทอดพระเนตรการวาง
สายโทรเลขและทางรถไฟสายใต้ ซึง่ ได้ดำ� เนินงาน
ไปจนถึ ง จั ง หวั ด เพชรบุ รี แ ล้ ว ในการเสด็ จ ไป
มณฑลราชบุรี ทรงหาโอกาสแวะทอดพระเนตร
วัดวาอาราม และโบราณสถานเพือ่ เป็นผลพลอยได้
ในการที่จะทรงศึกษาวิชาช่างและโบราณคดีไป
ด้วย และได้ทรงเขียนไว้ในสมุดบางๆ ส�ำหรับเด็ก
นักเรียนหัดเขียนหนังสือ และปรากฏว่าได้ทรงน�ำ
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ลวดลายบางอย่างที่ทรงพบ มาใช้เป็นแนวความ
คิดในการออกแบบวัดเบญจมบพิตร และน�ำเสียง
นกร้องมาแต่งเพลง “แม่ศรีทรงเครื่อง” เป็นต้น
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์, ๒๕๑๖: ค�ำน�ำ) การบันทึก
ดังกล่าวของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริ ศ รานุ วั ด ติ ว งศ์ ทรงบั น ทึ ก ด้ ว ย
ข้อความและบางอย่างทรงเขียนภาพประกอบ
ไว้ดว้ ย ซึง่ สิง่ ทีท่ รงบันทึกไว้นนั้ มิได้สญ
ู เปล่า แต่ทรง
น�ำมาใช้ประโยชน์ในการคิดทรงงานด้านต่างๆ
นอกจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ ทรงบันทึกประจ�ำวัน
และบันทึกจดหมายระยะทางเมือ่ เสด็จไปประพาส
หรือไปราชการแล้ว ยังทรงบันทึกข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าเก็บไว้ ดังที่ปรากฏว่าในปี พ.ศ.
๒๕๔๒ พระทายาทได้คน้ พบสมุด ๒ เล่ม ซึง่ สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเขียนไว้ที่หน้าปกว่า พงษาวดาร
ย่อย จึงได้จดั พิมพ์เป็นทีร่ ะลึกในงานวันนริศ วันที่
๒๘ เมษายน ปีเดียวกันนัน้ หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา
จิตรพงศ์ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้ทรงเขียน
ไว้ในค�ำน�ำว่า
“...ได้พบสมุดเก่าๆ ๒ เล่ม ซึง่ หม่อมเจ้ายาใจ
จิ ต รพงศ์ ทรงเก็ บ ไว้ หน้ า ปกมี ล ายพระหั ต ถ์
สมเด็ จ ฯ เจ้ า ฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ทรงเขียนไว้ว่า “พงษาวดารย่อย” ภายในทรงจด
ข้อความจากต�ำนานและคัดจากพงศาวดารรัชกาล
ที่ ๑ เป็นต้นมา เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างและ
ปฏิสงั ขรณ์วดั พระพุทธรูปส�ำคัญ พระโกฐ ราชรถ
ตลอดจนเรือพระที่นั่ง จดปีจุลศักราชก�ำกับไว้
ด้วย...” (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์, ๒๕๔๒: ค�ำน�ำ)
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จากสมุดทัง้ ๒ เล่มดังกล่าวทีส่ มเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ทรงบันทึกไว้นั้น แสดงให้เห็นว่า เมื่อทรงศึกษา
ข้อมูลใดแล้วและทรงเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็จะ
ทรงบันทึกไว้ส�ำหรับการค้นคว้า
นอกจากนี้ แม้ ใ นเวลาที่ ส มเด็ จ พระเจ้ า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
บรรทม หากทรงนึกอะไรได้ก็จะทรงจดไว้ ดังนั้น
จึงทรงน�ำดินสอไปไว้ข้างแท่นบรรทม ด้วยระยะ
เวลาที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวดั ติวงศ์ ทรงบันทึกประจ�ำวันและ
จดหมายระยะทางบันทึกมาอย่างต่อเนื่องหลาย
สิบปี สมุดบันทึกดังกล่าวจึงมีจ�ำนวนมาก ส่วนที่
พิมพ์เผยแพร่ออกมาเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่ก็เป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับการศึกษาค้นคว้า
ของคนรุ่นหลังเป็นอย่างมาก การบันทึกดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โปรดการจดบันทึก
มาก และทรงใช้ประโยชน์จากการบันทึกดังกล่าว
เพื่ อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า และเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งต่ า งๆ ที่
สนพระทัย

ทรงใช้ลายพระหัตถ์ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลต่างๆ
ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ด�ำรงพระชนม์ชีพ
อยู ่ นั้ น การติ ด ต่ อ ที่ ส ะดวกและเป็ น ที่ นิ ย มคื อ
การเขี ย นจดหมายติ ด ต่ อ กั น สมเด็ จ พระเจ้ า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ทรงมี ล ายพระหั ต ถ์ ติ ด ต่ อ กั บ บุ ค คลต่ า งๆ โดย
เฉพาะในช่วงที่เสด็จย้ายมาประทับอยู่ที่ต�ำหนัก
ปลายเนิน คลองเตย ทรงมีเครื่องหย่อนพระทัย

การเรียนรู้ของสมเด็จครู ผู้ทรงเป็นนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม

หนักไปในทางศึกษาค้นคว้าวิทยาการ มีศัพท์และ
ภาษาซึ่งก�ำลังเสื่อมสูญ ตลอดทั้งประวัติศาสตร์
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ แล้วทรงติดต่อ
แลกเปลี่ยนความรู้กับบัณฑิตผู้ใฝ่ใจในวิทยาอย่าง
เดียวกัน ซึ่งทรงเรียกว่า “เพื่อนนักเรียน” เป็น
ส่วนมาก (หม่อมราชวงศ์โต จิตรพงศ์, ๒๕๕๐: ๔๓)
เพื่อนนักเรียนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มีทั้ง
พระสงฆ์ พระราชวงศ์ ข้าราชการ รวมถึงศิลปิน
และช่างชาวต่างประเทศ เพื่อนนักเรียนที่ส�ำคัญ
พระองค์ ห นึ่ ง คื อ สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ซึ่งมีลายพระหัตถ์
ติดต่อถึงกันด้วยเรื่องต่างๆ ทุกสัปดาห์ เรียกว่า
หนังสือเวร จดหมายเวร หรือที่รู้จักกันว่า สาส์น
สมเด็จ ทรงเขียนทุกสัปดาห์เป็นเวลาหลายสิบปี
เริ่ ม แต่ ป ี พ.ศ. ๒๔๕๗ และแม้ ก ระทั่ ง ในปี
พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึง่ เป็นปีทสี่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ เสด็จออกไปประทับ
อยู่ ณ เกาะปีนัง ก็ยังทรงมีลายพระหัตถ์ไปมา
อย่างสม�่ำเสมอ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ซึ่ง
เป็นฉบับสุดท้ายที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้ า ฟ้ า กรมพระยานริ ศ รานุ วั ด ติ ว งศ์ ท รงเขี ย น
ในคืนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๖ เพื่อให้
น�ำไปส่งในวันรุง่ ขึน้ แต่วนั รุง่ ขึน้ ก็เป็นวันทีส่ มเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
สิ้นพระชนม์ ลายพระหัตถ์ที่มีถึงกัน ทรงโต้ตอบ
วิจารณ์ ประทานค�ำอธิบายเกี่ยวกับวิชาการด้าน
ต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี
ศิลปะ และอักษรศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเพ็ญพิมล
(วามานนท์) เชี่ยวนาวิน (๒๕๒๑: ค) ได้วิเคราะห์
เนื้อหาสาส์นสมเด็จเพื่อใช้อ้างอิงและประกอบ
การวิจัย พบว่า มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมทั้ง
๑๐ หมวดของระบบแผนการจั ด หมู ่ ท ศนิ ย ม

ของดิวอี้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปกรรม
วิจิตรศิลป มัฑณศิลป์ ภาษาศาสตร์ ภูมิศาสตร์
และประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องที่ปรากฏมากเป็น
อั น ดั บ ต้ น ๆ เนื่ อ งจากทั้ ง สองพระองค์ ท รง
สนพระทัยร่วมกันในเรื่องเหล่านี้
ลายพระหั ต ถ์ ห รื อ จดหมายเวรระหว่ า ง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทีท่ รงมีถงึ กันนัน้ ทรง
เก็ บ ไว้ อ ย่ า งเป็ น ระเบี ย บ ทุ ก ครั้ ง ที่ ท รงมี ล าย
พระหั ต ถ์ แ ต่ ล ะพระองค์ จ ะมี ฉ บั บ ส� ำ เนาส่ ว น
พระองค์เก็บไว้อีกด้วย ดังนั้นแต่ละพระองค์จึงมี
ลายพระหัตถ์ของพระองค์เองและลายพระหัตถ์
ที่ ไ ด้ รั บ จากอี ก พระองค์ ห นึ่ ง นอกจากนี้ ลาย
พระหัตถ์ในส่วนที่ทรงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่
เพื่อนนักเรียนท่านอื่นๆ ก็โปรดให้คัดส�ำเนาส่งไป
ให้เพือ่ นนักเรียนเหล่านัน้ ได้อา่ นอีกด้วย นอกจากนี้
พระโอรสธิ ด าที่ อ ยู ่ ใ กล้ ชิ ด พระองค์ ท ่ า นต่ า งมี
โอกาสได้อ่าน และต่างรู้สึกสนุกกับเรื่องราวใน
ลายพระหัตถ์เหล่านัน้ ดังลายพระหัตถ์ของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ว่า
“...หญิงพูน (หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
พระธิ ด าในสมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรม
พระยาด�ำรงราชานุภาพ-ผู้เขียน) มีความเห็นว่า
จดหมายทีม่ ไี ปมาในระหว่างพระองค์ทา่ น (สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์-ผู้เขียน) กับหม่อมฉัน (สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ-ผูเ้ ขียน)
จะเปนของส�ำคัญในทางความรู้ ขอให้เก็บรักษา
ไว้ส�ำหรับพิมพ์ในอนาคต นี่เปนความเห็นของผู้
อื่น มันจะมีราคาเพียงไรก็ประมาณไม่ได้เอง แต่ก็

239

มัทนียา พงศ์สุวรรณ และคณะ

ควรจะเขียนกันให้เรื่อยไปอย่างนี้ เพราะให้ความ
รื่นเริงบันเทิงใจได้จริงๆ เข้าใจว่าเหมือนกันทั้ง
๒ ฝ่าย” (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, ๒๕๓๖:
๑๘๔)
คุณค่าของลายพระหัตถ์ดงั กล่าว ศาสตราจารย์
พิเศษจุลทัศน์ พยาฆรานนท์ ได้เขียนถึงในส่วนที่
เกี่ยวกับการช่างว่า
“...เป็นหนังสือทีม่ ผี แู้ นะน�ำว่า “ถ้าจะเรียนรู้
จักเรื่องช่างของไทย ควรที่จะอ่านเรื่องสาส์น
สมเด็จ”… ผมก็พากเพียรไปหามาอ่าน อ่านไป
แล้วก็ได้ประโยชน์จากในนั้นมากคือ ได้ความรู้ทั้ง
ในเรื่องช่างตรงๆ ทั้งในเรื่องประวัติความเป็นมา
ของช่าง และวิชาช่างต่างๆตลอดจนรู้จักช่างซึ่ง
เกิดก่อนเราขึ้นไปเป็นหลายสิบปี เป็นร้อยปีก็มี
นั บ ว่ า เป็ น คุ ณู ป การมากที เ ดี ย ว” (จุ ล ทั ศ น์
พยาฆรานนท์, ๒๕๔๔: ๖๑)
นอกจากนี้ ส มเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ
เจ้ า ฟ้ า กรมพระยานริ ศ รานุ วั ด ติ ว งศ์ ยั ง มี ล าย
พระหัตถ์แลกเปลี่ยนความรู้กับบัณฑิตผู้ใฝ่ใจใน
วิทยาอย่างเดียวกัน เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนคร
สวรรค์วรพินิต (พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๘๑) ลายพระหัตถ์
ประทานความรูแ้ ก่บคุ คลต่างๆ อาทิ หม่อมเจ้าหญิง
พิลัยเลขา ดิศกุล (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๘๔) หม่อม
เจ้าหญิงพัฒนายุ ดิศกุล (พ.ศ.๒๔๗๖ และ พ.ศ.
๒๔๘๐) พระพินิจวรรณการ (แสง สาลิตุล) (พ.ศ.
๒๔๖๘) พระสารประเสริฐ (ตรีนาคะประทีป)
(พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๘) ลายพระหัตถ์ซึ่งเป็นที่รู้จัก
กั น มากอี ก ชุ ด หนึ่ ง คื อ ลายพระหั ต ถ์ ป ระทาน
ความรูแ้ ก่พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)
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(พ.ศ.๒๔๗๙-๒๔๘๖) ปัจจุบันลายพระหัตถ์และ
จดหมายดั ง กล่ า วได้ จั ด พิ ม พ์ ร วมเล่ ม เป็ น ชุ ด
จ�ำนวน ๕ เล่ม ชื่อว่าบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ
พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) เขียน
เล่าไว้ว่า
“…แต่เป็นคราวเคราะห์ดีของข้าพเจ้า ซึ่ง
ตกอยู่ในโอกาสที่เหมาะ ที่ได้พึ่งพระบารมี คือ
คุณสมบัติที่ท�ำให้ยิ่งใหญ่ แห่งสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ซึ่งพระองค์ท่านมีพระเมตตา ประทานความรู้
ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมไทยให้แก่ข้าพเจ้า
เป็ น คราวๆ โดยประทานโอกาสให้ ข ้ า พเจ้ า มี
หนังสือกราบทูลถามได้ แล้วตรัสตอบ คือท�ำให้
สว่างให้แจ้งแก่ข้าพเจ้า เป็นอย่างมีจดหมาย
โต้ตอบกัน เป็นดั่งนี้เรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๙
ถึง พ.ศ.๒๔๘๖...” (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และพระยา
อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), ๒๕๐๖ก: (๕))
เรื่องที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริ ศ รานุ วั ด ติ ว งศ์ มี ล ายพระหั ต ถ์
ติดต่อกับพระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ภาษา วั ฒ นธรรม
ประเพณี ข องไทย เรื่ อ งราวความรู ้ ที่ พ ระยา
อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) ได้รับประทาน
นั้นได้เป็นต้นเค้าในการเขียนเรื่องราวต่างๆ

ทรงเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาและทรงเรียนรู้
ตลอดชีวิต
สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเรียนรู้ทุกที่
ทุกเวลา พระนิสัยดังกล่าวปรากฏให้เห็นตั้งแต่
ทรงพระเยาว์ เมือ่ เสด็จไปทีใ่ ดก็โปรดทีจ่ ะเสด็จไป

การเรียนรู้ของสมเด็จครู ผู้ทรงเป็นนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม

ทอดพระเนตรสถานทีส่ ำ� คัญๆ ทีส่ นพระทัย ในช่วง
ที่โปรดดนตรีปี่พาทย์ เมื่อต้องโดยเสด็จพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ประพาสไทรโยค
ในปี พ.ศ. ๒๔๒๐ ก็ทรงน�ำผืนระนาดม้วนใส่เรือ
ไปด้วย และทรงน�ำออกมาฝึกซ้อมอยู่เสมอ ดังนี้
“สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัติวงศ์ ทรงมีพระนิสัยโปรดทาง
ดนตรีปี่พาทย์ ดังที่ทรงกล่าวว่า ยังทรงเล่นต่อมา
ด้วยใจรักดนตรี ขณะที่โดยเสด็จพระราชด�ำเนิน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ประพาส
ไทรโยค ใน พ.ศ. ๒๔๒๐ ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุ
๑๔ พรรษา ในการโดยเสด็จคราวนั้น ก็ยังคงน�ำ
เอาผืนระนาดเอกม้วนใส่เรือไปด้วย เวลาต้อง
พระประสงค์จะทรงตีก็คลี่ผืนระนาดนั้นผูกกับ
กราบเรือแทนรางระนาด นัยว่าทรงขยันในการ
ตีระนาดเสียด้วย ไม่ว่าขึ้นพักแห่งใด ถึงเวลาว่าง
ก็มักจะทรงตีระนาดเล่นเสมอๆ จนถึงแก่พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤติธาดา ซึ่งมักจะ
ประทั บ อยู ่ ด ้ ว ยกั น แทบทุ ก แห่ ง รั บ สั่ ง บ่ น ว่ า
“องค์จิตรนี่แหละตีระนาดหนวกหูพิลึก”” (พูนพิศ
อมาตยกุล, ๒๕๓๑: ๑๘)
และอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เมื่ อ สมเด็ จ พระเจ้ า บรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ เสด็จ
กลับจากปีนังเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ ถึงสถานีรถไฟสุไหง
ปตานี ก็ทรงคิดวิเคราะห์เรื่องชื่อของสถานีใน
ภาษาเขมรแลกเปลี่ ย นกั บ สมเด็ จ พระเจ้ า บรม
วงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ดังนี้
“กลับจากปีนังเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ เห็นมีสถานี
รถไฟในแขวงไทรบุรีชื่อว่า “สุไหง ปตานี” มีชื่อไป
พ้องกันเข้ากับเมืองปัตตานีของเรา จึงท�ำให้อยากรู้
ขึ้นว่า ปตานี แปลว่า ชาวนา ท�ำให้รู้ส�ำนึกขึ้นว่า
แต่กอ่ นเราเรียกเมืองปัตตานีวา่ เมืองตานีนนั้ ก็ไม่ผดิ

ถึงไม่เป็นภาษา ค�ำ  ตานี และ ปตานีก็ไปถูกทาง
อันเดียวกันเข้ากับเขมร ซึ่งค�ำแสร เขาแปลว่า
ส�ำแร แปลว่า ชาวนา ส�ำเหร่ ของเราก็เห็นจะ
เป็นค�ำเดียวกับ ส�ำแร นั่นเอง” (สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรง
ราชานุภาพ, ๒๕๐๔ข: ๓๐๐-๓๐๑)
ในช่วงเวลาก่อนที่จะบรรทม ก็ทรงอ่าน
หนังสือพิมพ์ แม้ว่าจะทรงมีพระชันษาถึง ๗๘ ปี
แล้วก็ตาม ดังที่ทรงเขียนเล่าว่า
“๑๓) อ่านหนังสือพิมพ์เห็นไม่ดี นึกโทษเอา
อะไรไปต่างๆ เป็นต้นว่า กระดาษมัว และตีพิมพ์
ไม่ติดดี แต่ที่แท้ก็คือตาแก่เกินไปเท่านั้นเอง ใน
ที่จะแก้ก็ใช้แว่นขยายส่องต่ออีกทีหนึ่ง เอาแว่น
ขยายไปไว้ในทีน่ อน ก็เพราะอ่านหนังสือพิมพ์กอ่ น
นอน...” (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, ๒๕๐๔ค:
๑๒๓)
แม้วา่ เมือ่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ พระชันษาจะสูงมาก
แล้ว ก็ไม่ได้ทรงเลิกการเรียนรู้ ดังลายพระหัตถ์ที่
ทรงมีถึงหม่อมเจ้าหญิงพิลัยเลขา ดิศกุล พระธิดา
ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรง
ราชานุภาพ ซึ่งได้ทรงตักเตือนเรื่องการเรียนรู้
และทรงกล่าวถึงการเรียนรู้ว่า
“จะตักเตือนว่า ที่เธอตั้งใจเรียนเพื่อรู้อะไร
ต่างๆ นัน้ ดีแล้ว จงอย่าได้ละทิง้ เสียเลย แม้อาว์เอง
เรียนมาแต่อายุยังน้อย จนอายุย่างเข้า ๗๕ แล้ว
ก็ยังเพิ่งจะรู้อะไรเข้าใหม่ๆ เสมอ ความรู้เปน
เครื่ อ งน� ำ ทางให้ เ กิ ด ความคิ ด พาให้ คิ ด อะไร
ถู ก จั ด ว่ า ท� ำ ให้ ฉ ลาดขึ้ น โดยไม่ มี ป ระมาณ”
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(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ และหม่อมเจ้าหญิงพิลัยเลขา
ดิศกุล, ๒๕๑๒: ๖๐)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวดั ติวงศ์ ทรงเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
และสม�ำ่ เสมอ ทรงเรียนรูท้ กุ ทีท่ กุ เวลา ไม่ได้เกีย่ ง
ว่าทรงมีพระชนม์มากแล้ว ควรจะหยุดการคิด
หรือเรียนรู้ กล่าวเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรง
ราชานุภาพ ทีท่ รงมีลายพระหัตถ์ไปมาระหว่างกัน
ลายพระหัตถ์ฉบับแรกเริ่มต้นในปี พ.ศ.๒๔๕๗
และลายพระหัตถ์ฉบับสุดท้ายที่ทรงมีถึงสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ลงพระนามเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๖
ซึ่งขณะนั้นทรงมีพระชันษาถึง ๘๐ ปี สาเหตุที่
เป็ น ลายพระหั ต ถ์ ฉ บั บ สุ ด ท้ า ย เพราะสมเด็ จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
สิ้นพระชนม์

สรุป
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงได้รับยกย่องเทิดทูน
ว่าทรงเป็นสมเด็จครูของงานช่างทั้งปวง การที่
ทรงได้รับการยกย่องดังกล่าว เนื่องจากผลงาน
ทั้งหลายที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงคิดท�ำขึ้นได้
เป็นแบบอย่างส�ำหรับการเรียนรู้ของคนรุ่นหลัง
หรือกล่าวได้ว่า ผลงานเป็นครูส�ำหรับคนรุ่นหลัง
นอกจากนี้ ลายพระหัตถ์และบันทึกต่างๆ ยังเป็น
แหล่งข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับการศึกษาค้นคว้า รวม
ถึงเป็นแหล่งอ้างอิงส�ำคัญ
จากพระประวั ติ แ ละแนวพระด� ำ ริ ต ่ า งๆ
ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ ที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้
เห็นว่า ไม่ใช่เฉพาะผลงานของสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า กรมพระยานริ ศ รานุ วั ด ติวงศ์ เท่านั้นที่เป็นครูส�ำหรับคนรุ่นหลัง แต่
แนวพระด�ำริและวิธีการเรียนรู้แบบต่างๆ ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ยังเป็นครูส�ำหรับคนรุ่นหลังที่
จะน�ำมาเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ได้อย่างดียิ่ง
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