
 

ทีม่าแหง่ตรามหาวทิยาลยัมหดิล 

ชาญณรงค ์พุม่บา้นเชา่ 
   

 

หากจะกลา่วถงึทีม่าของตราของมหาวทิยาลยัในประเทศไทยนัน้ ทกุคนยอ่มจะ
ภาคภมูใิจในสญัลักษณ์แหง่สถาบนัของตนเอง แตส่ าหรับมหาวทิยาลัยมหดิลแลว้ มใิชเ่ป็น
เพยีงแตค่วามภาคภมูใิจเทา่นัน้ หากยังแสดงถงึความจงรักภักดอียา่งลกึซึง้ตอ่ราชสกลุ 
“มหดิล” ราชสกลุแหง่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัถงึสองพระองค ์ อนักอ่ใหเ้กดิความ
ส านกึในพระมหากรณุาธคิณุและพระกรณุาธคิณุของพระบรมวงศานุวงศใ์นราชสกลุมหดิล
ทกุพระองคท์ีท่รงพระราชทาน แกพ่วกเราชาวมหาวทิยาลยัมหดิลอยา่งหาทีส่ดุมไิด ้

นับตัง้แตว่นัที ่ 2 มนีาคม 2512 เป็นตน้มา มหาวทิยาลยัแพทยศาสตรไ์ดรั้บ พระมหา

กรณุาธคิณุโปรดเกลา้พระราชทานนามมหาวทิยาลยั “มหดิล” อนัเป็นพระนามาภไิธยแหง่
สมเด็จพระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก ดังพระราชปรารภความตอนหนึง่
วา่“โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุมหาวทิยาลยัแพทยศาสตรใ์หเ้ป็นมหาวทิยาลยัที่

สมบรูณ ์จงึใหจ้ดัต ัง้เป็นมหาวทิยาลยัใหมเ่รยีกวา่ “มหาวทิยาลยัมหดิล” มขีอบเขต
ด าเนนิงานกวา้งขวางยิง่ข ึน้”(ราชกจิจานุเบกษา ฉบบัพเิศษ เลม่ที ่86 ตอนที ่7 หนา้ที ่5 

– ผูเ้ขยีน) 

  

 

ราชกจิจานุเบกษา ฉบบัพเิศษ เลม่ที ่86 ตอนที ่7 หนา้ที ่5 

 



หลังจากนัน้ลว่งมาได ้ 53 วนั ศาสตราจารยน์ายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท ์ อธกิารบดี

มหาวทิยาลยัมหดิลในขณะนัน้ ไดเ้รยีกประชมุคณบดเีพือ่ก าหนดตรามหาวทิยาลัยโดยที่
ประชมุมมีตใิหอ้ญัเชญิตราสว่นพระองคม์าเป็นตน้แบบตรามหาวทิยาลัย และไดม้หีนังสอื
จากมหาวทิยาลยัมหดิล ที ่สร.2301/5596 ลงวันที ่23 เมษายน 2512 เรือ่ง ขอพระราชทาน

ตรามหาวทิยาลัยมหดิล ทลู ราชเลขาธกิาร ความวา่ 

“ตามทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูไ่ดพ้ระราชทานพระนาม “มหดิล” เป็นชือ่

มหาวทิยาลยัแลว้น ัน้ บดันี ้ มหาวทิยาลยัมหดิล มคีวามจ าเป็นตอ้งใชต้รา
มหาวทิยาลยัใหม ่ ทีป่ระชมุคณบดจีงึไดป้ระชมุปรกึษาหารอืกนัและมมีตเิป็นเอก
ฉนัทเ์ห็นสมควรอญัเชญิตราสว่นพระองคข์องสมเด็จพระราชบดิาฯ (พระยศ
ขณะน ัน้-ผูเ้ขยีน) ซึง่ทรงใชเ้ป็นประจ าในหนงัสอืสว่นพระองค ์ มาเป็นตรา
มหาวทิยาลยัมหดิล ดงัทีไ่ดแ้นบเสนอมาพรอ้มกบัหนงัสอืนี ้ 1 เลม่ดว้ยแลว้ แตท่ ี่

ประชมุยงัสงสยัวา่มงกฎุในตราน ัน้ จะยงัไมเ่ป็นทีถ่กูตอ้ง จงึทลูมาเพือ่ขอไดโ้ปรด
น าความกราบบงัคมทลูพระกรณุาขอพระบรมราชวนิจิฉยัเร ือ่งพระมงกฎุและขอพระ
บรมราชานญุาตใชต้ราดงักลา่วเป็นตราประจ ามหาวทิยาลยัมหดิลตอ่ไป การจะควร
ประการใดสดุแลว้แตจ่ะทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ” 

  

 

จดหมายจากมหาวทิยาลยัมหดิล เร ือ่ง ขอพระราชทานตรามหาวทิยาลยัมหดิล 



ซึง่แบบรา่งตราทีม่หาวทิยาลัยมหดิลแนบเสนอไปทลูเกลา้ฯ ในครัง้นัน้ เมือ่คน้เอกสาร
จากงานจัดเก็บและรักษาเอกสาร กองกลาง ส านักงานอธกิารบด ีพบแฟ้มเลขที ่4.1.1 ทีม่า

ของส ี ตรา ตน้ไมส้ญัลักษณ์มหาวทิยาลัยมหดิล ซึง่มเีอกสารบนัทกึขอ้ความ หัวกระดาษ
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช ธนบรุ ีลงวนัที ่18 เมษายน 2512 ความวา่ 

“เสนอทา่นอธกิารบด ี ทา่นคณบดคีณุหมอสดุไดเ้สนอตราของมหาวทิยาลยัและ

ยนืยนัวา่ไดข้ยายมาจากหวักระดาษจดหมายของทา่น (สมเด็จพระบรมราชชนก-
ผูเ้ขยีน) โดยไมม่กีารเปลีย่นแปลง ลงชือ่ กษาน จาตกิวนชิ” และศาสตราจารย์

นายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท ์ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยมหดิล ในขณะนัน้ทา่นไดส้ัง่การ
ดังตอ่ไปนี ้

  

ศาสตราจารยน์ายแพทยช์ชัวาล โอ
สถานนท ์ 

อธกิารบดคีนแรกของ
มหาวทิยาลยัมหดิล 

ศาสตราจารยน์ายแพทยส์ดุ แสง
วเิชยีร 

อดตีคณบดคีณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

“ศาสตราจารยส์ดุ กรณุาใหเ้จา้หนา้ทีเ่ขยีนลงบนกระดาษทีห่นาพอสมควรสกั 3 

แผน่ เพือ่ถวายในหลวงทอดพระเนตร 1 สมเด็จพระราชชนน ี1 และเพือ่ท า Block 1 เมือ่

ทรงเห็นดว้ย ลงชือ่ ชชัวาล โอสถานนท ์ 18 เมษายน 2512 ” และอกีขอ้ความหนึง่

วา่ “ศาสตราจารยส์วสัด ิ ์ ลองตดิตอ่คณุทวสีนัตว์า่จะตอ้งเขา้เฝ้าหรอืสง่แบบตราไป

ถวายทอดพระเนตรฯ (ไดพ้ดูกบัศาสตราจารยก์ษานไวด้ว้ยแลว้) ลงชือ่ ชชัวาล โอ
สถานนท ์24 เมษายน 2512”ธนบรุ ี

  



 

เอกสารบนัทกึขอ้ความ หวักระดาษมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช 

ซึง่ในแฟ้มเอกสารดังกลา่วนัน้ยังไดพ้บตรามหาวทิยาลัยมหดิลแบบแรกที่
มหาวทิยาลยัมหดิลไดม้อบหมายใหน้ายแพทยนั์นทวนั พรหมผลนิ ผูอ้ านวยการโรงเรยีน
ชา่งภาพทางการแพทย ์(โรงเรยีนเวชนทัิศน ์สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร ์คณะ
แพทยศาสตรศริริาชพยาบาลในปัจจบุนั-ผูเ้ขยีน) เป็นผูอ้อกแบบ โดยมอีาจารยก์อง สมงิชยั 
อาจารยโ์รงเรยีนชา่งภาพทางการแพทยเ์ป็นผูช้ว่ยรา่งแบบ ซึง่แบบตราดังกลา่วไดน้ าตรา
ของมหาวทิยาลัยแพทยศ์าสตร ์ ซึง่เดมิเป็นตรางพัูนคบเพลงิในวงกลมซอ้นสองวง ระหวา่ง
วงกลมมภีาษาบาลเีขยีนดว้ยอกัษรไทยวา่ “อตฺตาน  อปุม กเร” ครึง่ลา่งมคี า

วา่ “มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร”์ ค่ันดว้ยลายดอกประจ ายาม น ามาปรับใชโ้ดยน าตรางู

พันคบเพลงิออก แลว้อญัเชญิตราสว่นพระองคข์องสมเด็จพระราชบดิาเขา้แทน และเปลีย่น
ชือ่มหาวทิยาลัยจาก มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร ์เป็น มหาวทิยาลยัมหดิล โดยใหค้ง

ภาษาบาลคี าวา่“อตฺตาน  อปุม กเร”ไว ้ เมือ่ออกแบบเสร็จแลว้จงึน าเสนอทลูเกลา้ฯ เพือ่ขอ
พระบรมราชวนิจิฉัย 



  

ตรามหาวทิยาลยัแพทยศาสตร ์ ตรามหาวทิยาลยัมหดิลแบบแรก 
ออกแบบโดย นายแพทยน์นัทวนั พรหม

ผลนิ 
และอาจารยก์อง สมงิชยั 

 

และจากการสอบถาม ศาสตราจารยพ์เิศษ นายแพทยส์รรใจ แสงวเิชยีร ทีป่รกึษาคณบดี
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ผูเ้ชีย่วชาญในพระราชกรณียกจิสมเด็จพระบรมราชชนก 
ไดใ้หข้อ้มลูวา่ ตราทีเ่สนอทลูเกลา้ถวายในคร ัง้น ัน้เป็นตราประจ าพระองค ์ ซึง่เป็น

ตราประทบัในหนงัสอืสว่นพระองคแ์ละสมดุบนัทกึค าสอนในสมเด็จพระบรมราช
ชนก และตราประจ าพระองคน์ีน้ ัน้ถอืเป็นตราประจ าพระองคข์ององคผ์ูเ้ป็นตน้ราช
สกลุ “มหดิล” จงึถอืวา่ตรานีเ้ป็นตราประจ าราชสกลุมหดิลอกีดว้ย 

เหตทุีต่รามหาวทิยาลัยมหดิลแบบแรกยังคงมอียูจ่นถงึปัจจบุนันัน้ สบืเนื่องมาจาก
ศาสตราจารยน์ายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท ์อธกิารบดคีนแรกของมหาวทิยาลัยมหดิล ไดม้ี
ด ารใิหศ้าสตราจารยน์ายแพทยสดุ แสงวเิชยีร จัดท าตราดังกลา่วเป็น 3 ตรา อดัลงบน

กระดาษทีห่นาพอตามเอกสารบนัทกึขอ้ความหัวกระดาษมหาวทิยาลัยแพทยศาสตรต์ามที่
กลา่วไวข้า้งตน้แลว้นัน้ โดยตราทีม่อียูใ่นปัจจบุนันีค้อืตราทีใ่ชใ้นการจัดท าบล็อก และน า
ตราทีจ่ะไปจัดท าบล็อกนัน้เก็บรักษาไวท้ีน่ายอรา่ม สทิธสิารบิตุร ผูอ้ านวยการกองกลาง 
ส านักงานอธกิารบดมีหาวทิยาลัยมหดิล ในขณะนัน้ ตามเอกสารบนัทกึขอ้ความหัวกระดาษ 
“นันทวัน พรหมผลนิ พบ. แผนกกายวภิาคศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล” ความ
วา่ 

“25 เมษายน 2512 

เรยีน คณุอรา่ม ครบั 

อาจารยห์มอสวสัดิ ์ สกลุไทย ไดส้ ัง่ใหอ้ดัแลว้ใหเ้อามาไวท้ ีค่ณุอรา่ม บอกวา่
ส าหรบัเก็บไว ้เผือ่จะมใีครๆ เขาตอ้งการ 

ใครๆ ในทีน่ ี ้ ผมก็ไมแ่นใ่จวา่คอืใครๆ จะใหแ้นล่องถามอาจารยห์มอสวสัดิด์อูกีที
ก็แลว้กนันะครบั 

ลงชือ่ นทัวนั พรหมผลนิ” 

  



 

เอกสารบนัทกึขอ้ความหวั
กระดาษ 

“นนัทวนั พรหมผลนิ พบ.  

แผนกกายวภิาคศาสตร ์ 

คณะแพทยศาสตรศริริาช
พยาบาล” 

  

  

ซึง่อาจจะกลา่วไดว้า่ ณ ปัจจบุนันี ้ค าวา่ใคร ๆ ของศาสตราจารยน์ายแพทยส์วัสดิ ์สกลุ
ไทย ในสมัยนัน้ ทา่นก็อาจจะหมายถงึพวกเราชาวมหาวทิยาลัยมหดิลในรุน่หลังจากทา่นอกี 
40 ปี ตอ่มาแลว้ก็เป็นได ้ เพราะเอกสารชิน้ทีท่า่นไดส้ัง่ใหเ้ก็บไวนั้น้ ปัจจบุนัเป็นเอกสาร

ประวัตศิาสตรท์ีค่วรคา่แกค่วามภาคภมูใิจยิง่ของพวกเรามหาวทิยาลยัมหดิล 

สว่นตรามหาวทิยาลัยสองตราแรกทีศ่าสตราจารยน์ายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท ์
อธกิารบดคีนแรกของมหาวทิยาลัยมหดิล ไดม้ดี ารใิหจั้ดท านัน้ คาดวา่จะสง่ไปถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวหนึง่ตรา และถวายสมเด็จพระราชชนน ี (สมเด็จพระศรนีครนิท
ราพระบรมราชชนน ี พระยศขณะนัน้-ผูเ้ขยีน) อกีหนึง่ตรา ดังเอกสารหนังสอืจาก
มหาวทิยาลยัมหดิล ที ่สร.2301/9328 ลงวันที ่19 มถินุายน 2512 เรือ่ง การเขา้เฝ้าสมเด็จ

พระราชชนนฯี เรยีน ม.ร.ว.ดศินัดดา ดศิกลุ ความวา่ 

“ตามทีผู่แ้ทนมหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่ประกอบดว้ยอธกิารบด ี ,รองอธกิารบดแีละ

คณบดบีณัฑติวทิยาลยั ไดม้โีอกาสเขา้เฝ้าสมเด็จพระราชชนนฯี เมือ่วนัจนัทร ์ที ่ 16 

มถินุายน 2512 ณ พระราชวงัไกลกงัวล น ัน้ นบัเป็นพระกรณุาอยา่งยิง่ ทาง

มหาวทิยาลยัใครข่อความกรณุาไดโ้ปรดกราบทลูเป็นการยนืยนัอกีคร ัง้หนึง่วา่ 

1. ขออญัเชญิสมเด็จพระราชชนนฯี ใหท้รงเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการ

สง่เสรมิมหาวทิยาลยัมหดิล 

2. ขอพระราชทานค าปรกึษาเร ือ่งตรามหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่ควรจะมคีวาม

แตกตา่งกบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

3. ขอพระราชทานสปีระจ ามหาวทิยาลยั 

 

ทัง้นี้สบืเนื่องจากทีป่ระชมุ
คณบดไีดม้มีตเิป็นเอกฉันทว์า่ 



 

ใครข่อพระราชทานสทีีส่มเด็จ
พระราชบดิาฯ ทรงโปรดเป็น
พเิศษ เพือ่จะไดน้ ามาใชเ้ป็นสี

ประจ ามหาวทิยาลัยมหดิลสบืไป 

จงึเรยีนมาเพือ่ไดโ้ปรดน า
ความกราบทลูพระกรณุาทราบ
ฝ่าพระบาทและทรงพจิารณา
และขอไดโ้ปรดตอบใหท้ราบ
ดว้ย จะเป็นพระคณุยิง่” 

  

จดหมายจาก
มหาวทิยาลยัมหดิล  

เร ือ่ง การเขา้เฝ้าสมเด็จพระ
ราชชนน ีฯ 

  

  

ตอ่มาเมือ่วนัที ่23 มถินุายน 2512 มหีนังสอืจากวังสระปทมุ ลงนามโดย หมอ่มราชวงศ์

ดศินัดดา ดศิกลุ เลขานุการในพระองคฯ์ เรยีน ทา่นอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยมหดิล เรือ่ง ขอ
ประทานกราบทลูเชญิสมเด็จพระราชชนน ี ฯ เป็นประธานคณะกรรมการสง่เสรมิ
มหาวทิยาลยัมหดิล ฯ ความวา่ 

“ตามหนังสอืทีอ่า้งถงึ ขอใหค้วามขึน้กราบทลูสมเด็จพระราชชนนีศรสีงัวาล เกีย่วกบั

มหาวทิยาลยัมหดิล นัน้ 

ไดน้ าความขึน้กราบทลูแลว้ ทรงยนิดรัีบเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการสง่เสรมิ
มหาวทิยาลัยมหดิลดังทีไ่ดก้ราบทลูเชญิมา ส าหรับเรือ่งสนัีน้ ทรงโปรดสนี ้าเงนิเป็นสปีระจ า
มหาวทิยาลัย สว่นจะเป็นสนี ้าเงนิแกห่รอืน ้าเงนิออ่นนัน้ ไดม้กีระแสพระด ารัสเป็นการภายใน
กบัทา่นอธกิารบดเีมือ่วันเขา้เฝ้าแลว้ 

อนึง่ เร ือ่งขอพระราชทานค าปรกึษาเกีย่วกบัตราประจ ามหาวทิยาลยัน ัน้ ทรง
มอบเร ือ่งไวท้ ีส่ านกัราชเลขาธกิารเรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหท้า่นไดต้ดิตอ่กบัส านกัราช
เลขาธกิารเพือ่ด าเนนิการตอ่ไป” 

  



 

จดหมายจากราชเลขานุการในพระองค ์สมเด็จพระราชชนนศีรสีงัวาลย ์(พระยศใน

ขณะนัน้-ผูเ้ขยีน)  

เร ือ่ง ขอประทานกราบทลูเชญิสมเด็จพระราชชนน ีฯ 

เป็นประธานคณะกรรมการสง่เสรมิมหาวทิยาลยัมหดิล ฯ 

สว่นตราอกีหนึง่ทีไ่ดเ้สนอทลูเกลา้ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเพือ่ขอ พระบรม
ราชวนิจิฉัยไปนัน้ ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ พระราชทานแกห่มอ่มราชวงศม์ติรารณุ 
เกษมศร ี สถาปนกิพเิศษประจ าส านักพระราชวังเพือ่เป็นตน้แบบในการปรับแกไ้ขตรแีละพระ
มหามงกฏุของตราใหเ้ป็นแบบไทย (จากหนังสอืชา่งหลวง ผลงานสถาปัตยกรรมไทย ของ
หมอ่มราชวงศม์ติรารณุ เกษมศร ีหนา้ 319 และหนา้ 395 -ผูเ้ขยีน) 



 

ตรามหาวทิยาลยัมหดิล ออกแบบโดยหมอ่มราชวงศม์ติรารณุ เกษมศร ี

 

หมอ่มราชวงศม์ติรารณุ เกษมศร ี
สถาปนกิพเิศษประจ าส านกัพระราชวงั 

แลว้จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานแกม่หาวทิยาลยัมหดิล ตามจดหมาย
ส านักราชเลขาธกิาร ที ่รล 0002/2979 ลงวันที ่29 กรกฎาคม 2512 เรือ่ง พระราชทานตรา

มหาวทิยาลยัมหดิล ความวา่ 

“ตามทีม่หาวทิยาลยัมหดิลขอใหน้ าความกราบบงัคมทลูพระกรณุา ขอ

พระราชทาน ตรามหาวทิยาลยั ความแจง้อยูแ่ลว้น ัน้ ความทราบฝ่าละอองธลุพีระ



บาทแลว้ ทรงพระกรณุา โปรดเกลา้ฯ พระราชทานตรามหาวทิยาลยั ตามแบบตราที่
แนบมาพรอ้มหนงัสอืนี”้ 

  

 

จดหมายส านกัราชเลขาธกิาร เร ือ่ง พระราชทานตรามหาวทิยาลยัมหดิล 

  

และทัง้หมดนี้คอืเหตแุหง่ทีม่าของการพระราชทานตรามหาวทิยาลยัมหดิล นับเป็นพระ
มหากรณุาธคิณุอยา่งหาทีส่ดุมไิดท้ีท่รงโปรดเกลา้ฯ พระราชทานตราประจ าพระองคข์อง
สมเด็จพระมหติาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก ใหแ้กพ่วกเราชาว
มหาวทิยาลยัมหดิล แสดงใหเ้ห็นถงึน ้าพระราชหฤทัยอนัประกอบไปดว้ยพระเมตตาทีท่รง
พระราชทานแกช่าวมหาวทิยาลัยมหดิลอยา่งหาทีส่ดุมไิด ้ ดังความในพระบรมราโชวาทที่
พระราชทานแกช่าวมหาวทิยาลัยมหดิล ในโอกาสเสด็จฯ ทรงดนตรเีป็นการสว่นพระองค ์ณ 
สวนอมัพร พระราชวังดสุติ เมือ่วันเสาร ์ที ่29 กรกฏาคม 2513 ตอนหนึง่วา่ 

“และโดยเฉพาะผูท้ ีศ่กึษาในมหาวทิยาลยัแหง่นี ้ก็ถอืตา่งเป็นลกูของทา่น ก็นบัวา่

เรามสี ิง่ท ีใ่กลเ้คยีงกนั เพราะวา่เป็นลกูของทา่นเหมอืนกนัและนบัไดด้ว้ยวา่มพี ีน่อ้ง
จ านวนมากนา่ชืน่ใจ คนทีเ่ป็นพีน่อ้งกนัควรชว่ยกนัเสมอ มคีวามสามคัคกีนั 
เพือ่ท ีจ่ะใหว้งศต์ระกลูชือ่เสยีงของตนด ี สรา้งสรรคใ์หท้ าประโยชนใ์หส้ว่นรวมมี
ความเจรญิกา้วหนา้” 



พวกเราชาวมหาวทิยาลัยมหดิทกุคนควรนอ้มน าพระบรมราโชวาทในครัง้นี ้ ใสไ่ว ้ เหนอื
เกลา้เหนือกระหมอ่มตราบนจินรัินดร ์
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