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เริ่มต้นที่ 
โรงเรียนศิลปศึกษา
                   

ก่อนการเปิดสอนคณะโบราณคดีอย่าง
เป็นทางการ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปิด
สอนแผนกเตรียมโบราณคดีข้ึนในโรงเรียน
ศิลปศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2496 แรงผลักดันหน่ึง
มาจากในขณะนั้นกรมศิลปากรขาดบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถทางโบราณคดี การขุด
แต่งบูรณะโบราณสถาน รวมถึงการจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสถาน เนื่องจากบุคคลากรส่วนใหญ่ที่
เข้ามารบัราชการในกรมศลิปากรไม่มีความรูด้้าน
โบราณคดีมาก่อน หลวงรณสทิธพิชิยั อธกิารบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงมานิต วัลลิโภดม 
ต�าแหน่งหัวหน้ากองโบราณคดี ในเวลานั้น จึง
ได้ร่วมกนัพิจารณาเร่ืองการเปิดแผนกโบราณคดี
ในโรงเรียนศิลปศึกษาขึ้น

การเรียนการสอนของแผนกเตรียม
โบราณคดีในระยะแรกได้ใช้ห ้องปฏิบัติงาน
ศิลปะของมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านหลังกรม
ศิลปากร และกองหัตถศิลป กรมศิลปากรเป็น
สถานที่ศึกษา เพราะต้องใช้ข้าราชการในกอง
หัตถศิลปเป็นอาจารย์สอน ถัดมาในปี พ.ศ. 
2497 จึงได้ย้ายมาเรียนท่ีอาคารกระทรวง
คมนาคมเดิม ในพื้นที่ของวังหน้า (บริเวณโรง
ละครแห่งชาติปัจจุบัน) 

อาจารย์ที่สอนในแผนกเตรียมโบราณคดี
ส่วนหนึ่งใช้อาจารย์จากข้าราชการของกรม
ศลิปากร เช่น ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดศิ  
ดศิกลุ, จริา จนัทรานนท์นยัวินจิ (อาจารย์จริา จงกล),  
แสง มณวิฑูรย์ รวมถึงศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี 
เป็นต้น

ตั้งคณะโบราณคดี 
สูพ่ืน้ทีม่หาวทิยาลยัศลิปากร
                            

โดยมีจุดมุ่งหมายหลักให้เป็นคณะวิชาที่
ผลิตข้าราชการด้านโบราณคดีของกรมศิลปากร 
หลักสูตรและการเรียนการสอนในระยะแรกนั้น
จึงเน้นหนักไปในด้านการผลิตนักวิชาการสาขา
โบราณคดีเป็นส�าคัญ

โดยในระยะแรกสุดเป็นหลักสูตรอนปุรญิญา 
ต่อมาจึงขยายการศกึษาถงึระดบัปรญิญาตรี และ
ในปี พ.ศ. 2503 คณะโบราณคดีได้ย้ายจาก
โรงเรียนศิลปศึกษาเดิมมาท�าการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ตรงพื้นที่ที่เคยเป็น
บริเวณของวังกลาง และวังตะวันออก โดยใช้
อาคารร่วมกับคณะจิตรกรรมและประติมากรรม 
และคณะสถาปัตยกรรมไทย (ปัจจบุนัเป็นอาคาร
ของคณะจติรกรรม ประตมิากรรม และภาพพมิพ์) 

ถึงต�าหนักพรรณราย 
วังท่าพระ
         

พ.ศ. 2507 มหาวทิยาลยัศิลปากร ขยาย
พื้นที่การเรียนการสอนเพิ่มเติมจากบริเวณวัง
กลางและวังตะวันออก เข้ามาใช้พื้นที่บริเวณ 
“วังท่าพระ” เป็นสถานศึกษา คณะโบราณคดี
จึงได้ย้ายมาท�าการเรียนการสอนท่ีอาคาร 2 
หลัง ของวังท่าพระ คือต�าหนักพรรณราย และ
ต�าหนักใหญ่

อาจารย์ผู้สอนในช่วงแรกของคณะโบราณคดี  
มีฐานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หรือเป็น
ข้าราชการในกรมศลิปากร เช่น ชนิ อยูด่ ีผูส้อน 
วิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บังเอิญ 
มาประณตี, ปรีชา กาญจนาคม, พเยาว์ อศัวเดชา,  
ศรีศักด์ วัลลิโภดม, พันธุ์ทิพย์ ณ สงขลา,  
สทุธลิกัษณ์ ไชยสตุ และมนตร ีอมุะวชิน ีเป็นต้น 
คณาจารณ์เหล่านี้เป็นผู้บุกเบิกยุคเร่ิมต้นของ
คณะโบราณคดี บางท่านได้ไปศึกษาต่อในสาขา
เฉพาะทางและกลับมาเป็นอาจารย์ รวมถึงเป็น
ผู้วางรากฐานแนวทางพัฒนาไปเป็นสาขาภาค
วิชาต่างๆ

2498
          
•H คณะโบราณคดไีด้ก่อตัง้ขึน้อย่างเป็นทางการ  
เป็นคณะวิชาที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยม ีศาสตราจารย์ หลวงบรบิาลบรุภีณัฑ์ เป็น
คณบดีคนแรก หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี แบ่ง
เป็น 4 หมวดวิชา คือ 1. หมวดโบราณคดีและ 
ประวัติศาสตร์ 2. หมวดศิลปกรรม 3. หมวด
ภาษาตะวันตก 4. หมวดภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก สถานท่ีเรียนของคณะโบราณคดี
ยังอยู ่ที่ โรงเรียนศิลปศึกษา คือที่อาคาร
กระทรวงคมนาคมเดิม รวมถึงในบางส่วนของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อแรกตั้ง
คณะขึ้นนั้น ยังไม่มีอาจารย์ประจ�า อาจารย์ท่ี
สอนส่วนใหญ่ เป็นข้าราชการจากกรมศิลปากร 
และอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ

นกัเรยีนศลิปศึกษารุน่ที ่4 ปี พ.ศ. 2499 ถ่ายข้างตึกเรยีน
ทีอ่าคารกระทรวงคมนาคมเดิม
ทีม่า : ชุมนมุศษิย์เก่าศิลปศกึษา ช่างศิลป 28 : เลือกตัง้
นายกสมาคมและกรรมการบริหารแสดงมุทติาจติ 
อาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข ในวาระเกษียณอายุราชการ. 
กรงุเทพฯ : อมรินทร์การพมิพ์, 2528.
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2498
-

2508

ตึกเรียนโรงเรียนศิลปศึกษา อาคารกระทรวงคมนาคมเดิม พ.ศ. 2497
ทีม่า : สมาคมศิษย์เก่า ศลิปศกึษา-ช่างศลิป : ทีร่ะลกึ 40 ปี ศลิปศกึษา-ช่างศลิป. กรงุเทพฯ : สมาคมศษิย์เก่า ศลิปศกึษา-ช่างศลิป, 2536. 

ตกึเรียนหลงัสดุท้ายก่อนถูกรือ้เพือ่สร้างโรงละครแห่งชาติ
เมือ่ราว พ.ศ. 2502
ที่มา : ชุมนุมศิษย์เก่าศิลปศึกษา ช่างศิลป 28 : เลือกตั้งนายกสมาคมและ
กรรมการบรหิารแสดงมทิุตาจติ อาจารย์สวสัดิ ์ตนัตสิขุ ในวาระเกษยีณอายุ
ราชการ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2528.

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  
ครัง้ทรงพระเยาว์
ที่มา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.

ศาสตราจารย์ หลวงบรบิาลบุรพัีนธ์ 
คณบดีคนแรกของคณะโบราณคดี
ที่มา : หนังสือต้อนรับนักศึกษา
คณะโบราณคดี . กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2507.

10จากโรงเรียนศิลปศึกษาแผนกเตรียมโบราณคดี 
สู่คณะโบราณคดีที่ต�าหนักพรรณราย

อาคารกระทรวงคมนาคมเดิม ตัง้อยู่บรเิวณใกล้กับพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ 
หน้าอนุสาวรย์ีทหารอาสา (เชงิสะพานสมเดจ็พระป่ินเกล้าในปัจจบุนั) ใช้เป็น
ทีท่�าการเรยีนการสอนของคณะโบราณคดนัีบแต่สมยัเป็นแผนกวชิา จนถึง
ในระยะแรกตัง้คณะ
ทีม่า : http://www.oknation.net/blog/surasakc/2010/04/28/entry-1
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2498
          
•I สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ประสตูเิมือ่วนั
ที ่2 เมษายน พ.ศ. 2498 เป็นพระราชธดิาองค์ที ่2 ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหั่ว และสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินนีาถ

•H คณะโบราณคดีได้บรรจุวิชาก่อนประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาค
ปฏบิตัไิว้ในหลกัสตูรเป็นครัง้แรก โดยมผีูส้อนท่านแรกคอื ศาสตราจารย์
ชนิ อยูดี่

•H ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี ได้รับเลือกให้เป็นภาคีของสมาคมโบราณ
ชีววิทยา ประเทศอินเดีย

•I จดัต้ังคณะสถาปัตยกรรมไทย (ปัจจบุนัคอืคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
ขึ้นเป็นคณะวิชาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

2499
          
•I จัดตั้งคณะมัณฑนศิลป์ขึ้นเป็นคณะวิชาที่ 4 ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

•L นิคม มูสิกะคามะ หนึ่งในศิษย์เก่าดีเด่น ผู้มีบทบาทเป็นที่รู้จักใน
แวดวงโบราณคดี ตัดสินใจที่จะเข้าเรียนแผนกเตรียมโบราณคดี โดย
มีจุดเร่ิมต้นจากการเห็นราชรถที่ทางราชการเตรียมจัดงานถวายพระ
เพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันวัสสาฯที่ท้องสนามหลวง ต่อมาจึงได้
เข้าเรียนในคณะโบราณคดีปี 2501 เป็นรุ่นที่ 4 ของคณะ

•I พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรม
ราชเทวี พระพันวัสสาอยัยกิาเจ้า ทีท้่องสนามหลวง 22 เมษายน พ.ศ. 
2499

นกัศึกษาคณะโบราณคด ีปีที ่1 พ.ศ. 2498 สมศกัดิ ์รตันกลุ,  
พลูศกัด์ิ มงคลเสถยีร, สนุนัท์ บรูณะเขต, ยพุเยาว์ อาวธุกรรม
ปรีชา, รัตน์ศิริ รัตนธาดากุล, บังเอิญ อุทัยศิลป์, ประยงค์ 
มายะการ, ธรรมนูญ อัตถากร (และ มานิต จิตภักดี ไม่ได้
อยู่ในภาพ)
ที่มา : พิธีไหว้ครูและต้อนรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2497.

บริเวณที่ตั้งโรงเรียนศิลปศึกษาและส่วนขยายของอาคารเรียน
ที่มา : “แผนผังแสดงที่ตั้งอาคารและบริเวณของกรมศิลปากร” 

เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ, ผจ.ศธ. 0701/630, 
ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ



          21          

ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี
ผู้บุกเบิกการเรียนการสอนวิชาก่อนประวัติศาสตร์
ที่มา : ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2529.

การขุดค้นทางโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ของนักศึกษาโบราณคดีรุ่น 8 ที่บ้านนาดี จ. ขอนแก่น มกราคม 2508
ที่มา : Wannee Vardhanabhuti

(ภาพขวา)
เตรียมปีที่ 1 คณะโบราณคดี พ.ศ. 2498 (แถว
บน) จันหอม ถาวรรณรง, ศิลป์ทรง นีละคุปต์, 
มะเม็ด ชัยบาว (แถวกลาง) จันทิวา ฉายะรถี, 
สนิท เย็นเป็นสุข, สมนึก พวงสมบัติ, สุทธิลักษณ์ 
ไชยสุต (แถวหน้า) ประทีป รัศมีโรจน์, จรีย์ แสง
หิรัญ, อรทัย อินทราภัย
ทีม่า : พธีิไหว้ครแูละต้อนรบัน้องใหม่ มหาวทิยาลยั
ศลิปากร. กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2497

(ภาพซ้าย)
นกัศกึษาคณะโบราณคด ีราวรุน่ที ่2 พ.ศ. 2499 
ซ้ายมอืคือ อาจารย์พเยาว์ นาคเวก (นามสกุลเดมิ  
อัศวเดชา)
ที่มา : พีรพน พิสณุพงศ์

ศาสตราจารย์ชนิ อยูด่ ีบดิาแห่งวชิาก่อนประวตัศิาสตร์ไทย ขณะลงมือ 
ขดุค้นทางวิชาการโบราณคดด้ีวยตนเอง ณ ถ�า้พระ ไทรโยค จ. กาญจนบรุี
ที่มา : ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2529.

นกัวชิาการยคุแรกๆ ทีม่บีทบาทส�าคญัต่อวงการประวตัศิาสตร์โบราณคด ี(จากซ้าย) อาจารย์ชิน อยูด่ ีอาจารย์มานติย์ 
วัลลิโภดม (ท่านตรงกลางไม่ทราบชื่อ) อาจารย์ตรี อมาตยกุล และอาจารย์ขจร สุขพานิช
ที่มา :  ศรีศักร วัลลิโภดม. รอยต่อทางโบราณคดีจากความทรงจ�า. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2530.



          22          

2500
          
•H โรงเรียนศิลปศึกษาได้ยุบแผนกโบราณคดีลง 
แล้วรวมแผนกจติรกรรม ประตมิากรรม และแผนก
ช่างสิบหมู่เข้าด้วยกัน เป็น “แผนกเตรียมศิลป”  
แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนศิลปศึกษาเตรียม
มหาวิทยาลัยศิลปากร” ที่ต่อมาได้กลายเป็น 
“โรงเรียนช่างศิลป” สังกัดกรมศิลปากร ย้ายไป 
อยู่วังหน้าเม่ือปี 2504 และยกฐานะขึ้นเป็น 
“วิทยาลัยช่างศิลป” ในปี 2518

•I 16 กนัยายน 2500 จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์  
ก่อรฐัประหารยดึอ�านาจ จอมพล ป. พิบูลสงคราม  
และคณะรัฐประหารได้แต่งตัง้ นายพจน์ สารสนิ 
ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ ต่อมาหลังจัด
ให้มีการเลือกตั้ง จอมพลถนอม กิตติขจร จึง
ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ในปี 2501  
ถัดมา จอมพลสฤษดิ์ ก็ได้ก่อรัฐประหารยึด
อ�านาจ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี 
(ซึ่งพร้อมใจลาออก) อีกครั้ง

2502
          
•I รฐับาลกมัพชูา ยืน่ฟ้องต่อศาลโลก หรอื ศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court 
of Justice) ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
เรียกร้องกรรมสิทธิ์เหนือเขาพระวิหาร ในเขต  
อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ ของไทย ว่า
ประเทศไทยละเมดิอธปิไตยเหนอืเขาพระวหิารซ่ึง
เป็นของกมัพชูา ตัง้แต่ปี 2497 เป็นต้นมา และ
ขอเรียกร้องให้คืนอธิปไตยเหนือเขาพระวิหาร 
แก่กัมพูชา

2503
          
•H คณะโบราณคดีย ้ายจากตึกกระทรวง
คมนาคมเก่า มาท�าการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร บริเวณที่เคยเป็นวัง
กลางและวังตะวันออก โดยใช้อาคารร่วมกับ
คณะจิตรกรรมและประติมากรรม และคณะ
สถาปัตยกรรมไทย ปัจจุบันเป็นอาคารของคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

•H พ.ศ. 2503 - 2505 คณะส�ารวจเรื่องราว 
ก่อนประวัติศาสตร์ไทย - เดนมาร์ค ได้เชิญ  
ศ. นายแพทย์สุด แสงวิเชียร และ ศ. ชิน อยู่ดี 
ให้ไปร่วมการขุดค้นทีบ้่านเก่า จ. กาญจนบรุี 
โดยช่วงการขดุค้นระยะที ่2 (2504 – 2505) 
นกัเรยีนโบราณคดีได้ร่วมฝึกอบรมเรยีนรูเ้ทคนคิ
การขุดค้นโบราณคดีภาคปฏิบัติของสาขาก่อน
ประวัตศิาสตร์อย่างเป็นระบบครัง้แรก

แผนผังมหาวิทยาลัยศิลปากร หลังการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2501 แสดงให้เห็นคณะ
โบราณคดเีรยีนอาคารเดียวกบัคณะสถาปัตยกรรมไทย
ที่มา : ระ อินพันทัง และอภิรดี เกษมศุข,บรรณาธิการ. รุ่งสุริยาแห่งสถาปัตยกรรมสมัย
ใหม่ในวังท่าพระ. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549.

พระราชวงับวรสถานมงคลหรือวงัหน้า สถานทีต่ัง้ของโรงเรยีนช่างศลิป
https://www.gotoknow.org/posts/303334

สมัยที่คณะโบราณฯ ยังใช้พื้นที่
เรียนร่วมกับคณะสถาปัตย์และ
จิตรกรรมฯ บริเวณวังกลาง
และวังตะวันออก ทุกคณะต้อง
ใช้ประตูทางเข้า-ออกด้านกรม
ศลิปากร ซึง่เป็นประตเูดยีวของ
มหาวิทยาลัย ก่อนจะย้ายไปใช้
ประตวูงัท่าพระในเวลาต่อมา
ทีม่า : พรีพน พสิณพุงศ์
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หลมุขดุค้นท่ีบ้านเก่า ต. จระเข้เผอืก อ. เมอืง จ. กาญจนบรุ ีโดยคณะส�ารวจไทย-เดนมาร์กร่วมกบักรมศลิปากร พ.ศ. 2503-2505
ทีม่า : Archaeological Excavation in Thailand. Copenhagen: Munksgaard, 1967-1969.

คนงานและนกัศกึษาคณะโบราณคด ีขณะปฏบัิตงิานในหลมุขุดค้นท่ีบ้านเก่า จ. กาญจนบรีุ 
พ.ศ. 2504-2505
ที่มา : ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ. พิมพ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี 16 ต.ค. 2529.

คณะส�ารวจ และขุดค้นแหล่งโบราณคด ีถ่ายรปูร่วมกนัทีส่ถานรีถไฟบ้านเก่า ต. จระเข้
เผอืก อ. เมอืง จ. กาญจนบุรี 
ที่มา : Archaeological Excavation in Thailand. Copenhagen: Munksgaard, 
1967-1969.
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ปราสาทพิมาย ก่อนบูรณะ เมื่อปี พ.ศ. 2505
ที่มา : หนังสือ Bernard Philippe Groslier, หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงแปลสรุป และหม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ ทรง
ตรวจแก้. การซ่อมปราสาทหินพิมาย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2506.

2505
          
•H รองศาสตราจารย์ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม ได้
เข้ามาเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ที่คณะ
โบราณคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 - 2509 ก่อน
จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ และกลับมาวาง
แนวทางหลักสูตรสาขาวิชามานุษยวิทยาร่วมกับ 
ศาสตราจารย์ปรานี วงษ์เทศ

•L รับน้องใหม่คณะโบราณคดีที่ต่างจังหวัดเป็น 
ครัง้แรก จดัขึน้ทีป่ราสาทหนิพิมาย จ. นครราชสมีา

•I วันที่ 15 มิถุนายน 2505 ศาลโลกตัดสิน
ให้กมัพูชาเป็นฝ่ายชนะคดีปราสาทพระวหิาร ให้
ตวัปราสาทตกเป็นกรรมสทิธิข์องประเทศกมัพชูา

2506
          
•H คณะโบราณคดีขยายการศึกษาถึงระดับ
ปริญญาตรี มี 4 หมวดวิชา ได้แก่ 
1. หมวดโบราณคด ี2. หมวดโบราณคดสีมยัก่อน
ประวตัศิาสตร์ 3. หมวดวชิาภาษาตะวนัออก และ  
4. หมวดวิชาภาษาตะวันตก

•H จุดเร่ิมต้นของผลงานประพันธ์ชิ้นส�าคัญของ 
ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล มี
ที่มาจากการแสดงปาฐกถาที่คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงหลังจากการ
บรรยายในครั้งนั้น ศาสตราจารย์เพ็ชรี สุมิตร 
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ได้ชกัชวนให้เรยีบเรยีง
ปาฐกถาดังกล่าวขึ้น ต่อมาจึงได้เกิดเป็นหนังสือ
ชุดที่ถือเป็นคู่มือพื้นฐานส�าคัญส�าหรับนักศึกษา
และผู้ที่สนใจในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ คือ 
เรื่อง “ศิลปะในประเทศไทย”, “ศิลปะอินเดีย” 
และ “ประวตัย่ิอศลิปะลงักา ชวา ขอม” ซ่ึงต่อมา 
สองเล่มหลังได้รวมออกมาเป็นหนังสือเรื่อง 
“ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง อินเดีย 
ลังกา ชวา จาม ขอม พม่า ลาว” ที่ได้เพิ่ม
ศลิปะจาม พม่า ลาว เข้ามาให้ครบตามชือ่ศลิปะ
ประเทศใกล้เคียง

ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่บนผาเป้ยตาดี ยอดเขาพระวิหาร
ที่มา : สุจิตต์ วงษ์เทศ. ปราสาทพระวิหาร ท�าไม? มาจากไหน. กรุงเทพ : กองทุนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ, 2551.
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ค�าบรรยาย ศิลปลังกา ชวา ขอม ฉบับพิมพ์ 2506 ที่ท่าน
อาจารย์ทรงเรียบเรียงขึ้นตามค�าชักชวนของ ศ.เพ็ชรี

หนงัสอืประวตัศิาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียงฯ ของศาสตราจารย์  
มจ.สภุทัรดศิ ดศิกลุ ฉบบัพมิพ์ครัง้ที ่2 ปรบัปรงุใหม่ พ.ศ. 2540

ศิลปะอินเดีย พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2534 หนังสือศิลปในประเทศไทย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2518
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2507
          
•H คณะโบราณคดีมีอาคารเรียนเป็นของตัว
เองอย่างเป็นทางการ โดยย้ายมาใช้ต�าหนัก 
2 หลัง ของวังท่าพระ ได้แก่ ต�าหนักใหญ่หลัง
ท้องพระโรงและต�าหนักพรรณราย เป็นสถาน
ที่ท�าการเรียนการสอน

•H พ.ศ. 2507 เป็นครั้งแรกที่คณะโบราณคดี
น�านักศึกษาออกฝึกขุดค้นภาคสนามเอง โดย
อาจารย์ปรีชา กาญจนาคม ประกาศรับสมัคร
นักศึกษาเพื่อไปขุดค้น มีนักศึกษาอาสาสมัคร
ทั้งหญิงและชายตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3 ราว 50 คน 
ไปขดุค้นเตาเผาถ้วยชามสงัคโลกทีบ้่านเกาะน้อย  
อ. ศรีสัชชนาลัย จ. สุโขทัย

•H จัดสัมมนาทางประวัติศาสตร์โบราณคดีขึ้น
ครั้งแรก ในหัวข้อ “บรรพบุรุษของไทยเป็น
ใคร” เมือ่วันที ่12 ธันวาคม 2507 ได้รบัความ
สนใจจากบุคคลภายนอกเป็นจ�านวนมาก โดย
บุคคลส�าคัญในการริเริ่มคือ อาจารย์ไฮแรม วูด
วาร์ด (Hiram Woodward) อาจารย์สอนภาษา
องักฤษในคณะโบราณคด ีอาจารย์นิสา เชนะกุล 
และอาจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม อาจารย์ประจ�า
คณะโบราณคดี 

•L ตั้งแต่ราว พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา น่าจะเริ่ม
มีการแต่งเพลงคณะโบราณคดีมาเป็นระยะๆ ผู้
ซ่ึงมีบทบาทในการแต่งเพลงช่วงระยะแรก คือ 
สุจิตต์ วงษ์เทศ (เข้าเรียนในคณะโบราณคดี 
พ.ศ. 2507-2513) เพลงที่แต่งไว้ในช่วงที่เป็น
นักศึกษา ได้แก่ เพลงไม่มีน�้าตา (ภายหลังรู้จัก
กันในชื่อ โบราณคดีไม่มีน�้าตา), เพลงรีบไป
ท�างาน (ภายหลังรู้จักกันในชื่อ เพลงโบราณคดี 
2), เพลงอยุธยา, เพลงลพบุรี และ เพลงสุโขทัย 

•L เริ่มมีกรรมการนักศึกษาคณะโบราณคด ี
โดยมีพิสิฐ เจริญวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะ

(บนซ้าย) ระเบียงชั้นบนต�าหนักพรรณราย (บนขวา) ต�าหนักพรรณรายใน
ปัจจุบัน (ล่าง) บริเวณลานอิฐแดงระหว่างต�าหนักพรรณรายและต�าหนักใหญ่
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แผนผังแสดงต�าแหน่งที่ตั้งคณะโบราณคดีที่ต�าหนักพรรณราย
ที่มา : ระ อินพันทัง และอภิรดี เกษมศุข,บรรณาธิการ. รุ่งสุริยาแห่งสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ใน
วังท่าพระ. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549.

นักศึกษาคณะโบราณคดีถ่ายกับป้ายคณะ บริเวณทางเข้าต�าหนักพรรณรายข้างท้องพระโรงวัง
ท่าพระ ในสมัยที่ยังใช้เป็นสถานที่เรียน 
ที่มา : โบราณคดี’19. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2519.

ต�าหนักใหญ่ด้านหลังท้องพระโรง
ทีม่า : วงัท่าพระ : ศนูย์กลางของช่างสปิป์หมู ่200 ปี. กรงุเทพฯ : ฝ่ายศลิปวฒันธรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2554.

ภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณวังท่าพระ แสดงให้เห็นต�าหนักพรรณราย และอาคารต่างๆ 
ในบริเวณวังท่าพระ เมื่อปี พ.ศ. 2489
ที่มา : ส่วนขยายจากภาพถ่ายทางอากาศชุด วิลเลี่ยม ฮันท์ , ภ.WH 2/146 , ส�านัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

บรรยากาศในห้องเรียน
ที่มา : อมราลักษณ์ ฉ.วณิช
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เตาเผาถ้วยชามสังคโลกที่เกาะน้อย ที่นักศึกษาขุดเสร็จแล้วเมื่อ พ.ศ. 2507 
ที่มา : ปรีชา กาญจนาคม

ชั้นบนต�าหนักพรรณราย
ที่มา : อมราลักษณ์ ฉ.วณิช

บรรยากาศการเรียนที่ต�าหนักพรรณรายในสมัยนั้น
ที่มา : อมราลักษณ์ ฉ.วณิช

ข่าวการสัมมนาเรื่อง บรรพบุรุษของไทยเป็นใคร 
ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย ฉบับวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2508
ทีม่า : “อนัเนือ่งมาจากการสมัมนาทีค่ณะโบราณคดี ศลิปากร” 2508 เอกสาร
กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.0701.48/72 ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
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อาจารย์ผู้สอนในช่วงแรกของคณะโบราณคดี มีฐานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หรือเป็นข้าราชการในกรมศิลปากร เช่น ชิน อยู่ดี ผู้สอนวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บังเอิญ 
มาประณีต, ปรีชา กาญจนาคม, พเยาว์ อัศวเดชา, ศรีศักด์ วัลลิโภดม, พันธุ์ทิพย์ ณ สงขลา, สุทธิลักษณ์ ไชยสุต และมนตรี อุมะวิชนี เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ศาสตราจารย์หม่อม
เจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล กล่าวถึงอย่างชื่นชมว่า เป็นผู้ที่เสียสละเข้ามาท�างานในคณะโบราณคดีตั้งแต่ยังคงเป็นต�าแหน่งลูกจ้าง ซึ่งท่านได้ส่งให้ไปเรียนต่อยังต่างประเทศเพื่อศึกษาหาความรู้ 
แล้วกลับมาสอนที่คณะโบราณคดีต่อไป
ที่มา : โบราณคดี 2507. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2507.

อาจารย์ประจ�าคณะโบราณคดี ช่วงปี 2507
1. อาจารย์มนตรี อมาตยกุล 2. อาจารย์ศรีศักด์ วัลลิโภดม 3. อาจารย์พเยาว์ อัศวเดชา 4. อาจารย์บังเอิญ มาประณีต 5. อาจารย์ Hiram Woodward 6. อาจารย์พันธุ์ทิพย์ ณ สงขลา  
7. อาจารย์สุทธิลักษณ์ ไชยสุต 8. อาจารย์ปรีชา กาญจนาคม 9. อาจารย์มนตรี อุมะวิชนี 10. อาจารย์พิบูล ศุภกิจวิเลขการ (ตามล�าดับจากแถวบนซ้าย)

พิสิฐ เจริญวงศ์ หัวหน้าคณะฯ
ที่มา : โบราณคดี 2507. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2507.

รายชื่อคณะกรรมการนักศึกษา ปี 2507
ที่มา : โบราณคดี 2507. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2507.
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2508
          
•L ตั้ง “ชุมนุมศึกษาวัฒนธรรม-โบราณคดี” 
เพ่ือเป็นที่รวมนักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่อง
โบราณคด ีประวตัศิาสตร์ และวัฒนธรรมไทย  
ใช้เวลาว่างจากการเรียนเพิ่มพูนความรู้จาก
การปาฐกถาหรือบรรยาย และออกส�ารวจ
ยังท้องที่ต่างๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางพบปะ
แลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่างนักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่าคณะโบราณคดี มี พิเศษ  
เจียจันทร์พงษ์ เป็นประธานชุมนุมคนแรก

•L เ กิ ดคณะกรรมการนั กศึ กษาคณะ
โบราณคดีอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 
2508 มีนายด�ารงสิทธิ ณ บางช้าง ด�ารง
ต�าแหน่งหัวหน้า โดยจัดด�าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของคณะโบราณคดี 
เช่น การจัดทัศนศึกษา งานท�าบุญเลี้ยงพระ 
งานรื่นเริงอื่นๆ เป็นต้น

•I 2508-2515 (บางแหล่งว่าเริ่มมีข่าวการ
หายตั้งแต่ 2504) กระแสข่าวดังเกี่ยวกับการ
ลักลอบน�าทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ของ
ปราสาทพนมรุ้ง จ. บุรรีมัย์ ออกนอกประเทศ 
จนในปี 2515 ศ. มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล และ 
อ. Hiram Woodward ได้ไปพบอยู่ที่สถาบัน
ชิคาโก สหรัฐอเมริกา จึงได้มีการด�าเนินการ
ทวงคืนทับหลังจนส�าเร็จในเวลาต่อมา

อาจารย์มานิต วัลลิโภดม (ด้านหน้าสุดขวามือชุดสีอ่อน) ผู้เป็นเจ้าของภาพทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ขณะยังอยู่ที่ปราสาท
พนมรุ้ง ครั้งถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาชุดส�ารวจและขุดตรวจดงแม่นางเมือง พ.ศ. 2508 มีมหาจิระเดช ไวยโกสิทธิ์  
ที่มาของตัวละครขุนเดช ยืนอยู่เบื้องขวาของอาจารย์มานิต
ที่มา : ณัฐภาวี สุศิวะ

ปกหนังสือที่พิมพ์เนื่องในวันแสดงผลงานของชุมนุม และอภิปรายเรื่อง “ลุ่มน�้าเจ้าพระยาในสมัยโบราณ” ในวันอาทิตย์ที่ 6 
มนีาคม 2509 ณ ท้องพระโรงวงัท่าพระ คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร ซ่ึงในเอกสารมรีายงานการส�ารวจและศกึษา
นอกสถานที่ใน จ. เชียงใหม่-ล�าพูน ของสมาชิกชุมนุมฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2508 รวมอยู่ด้วย
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ตราคณะกรรมการนักศึกษา
ที่มา : บทจร. ฉบับที่ 1 
(เดือนมกราคม – กุมภาพันธ, 2537).

ปราสาทพนมรุ้ง หลังบูรณะ ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2531
ที่มา : หอสมุดด�ารงราชานุภาพ

ภาพถ่ายทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์หรือวิษณุอนันตศายินปัทมนาภา เมื่อครั้งยังอยู่ที่ปราสาทหินพนมรุ้งในราวปี 2503 - 2504 
โดยอาจารย์มานิต วัลลิโภดม เป็นผู้บันทึกไว้ ที่ในเวลาต่อมาได้ใช้ภาพนี้เป็นหลักฐานหนึ่งในการยืนยันเพื่อขอทับหลังคืนจากสหรัฐอเมริกา

นิคม มูสิกะคามะ และคณะ. การตรวจพิสูจน์ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ปราสาทพนมรุ้ง. กรุงเทพฯ : ส�านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2542.


