เริ่มต้นที่
โรงเรียนศิลปศึกษา
ก่อนการเปิดสอนคณะโบราณคดีอย่าง
เป็ น ทางการ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรได้ เ ปิ ด
สอนแผนกเตรี ย มโบราณคดี ขึ้ น ในโรงเรี ย น
ศิลปศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2496 แรงผลักดันหนึ่ง
มาจากในขณะนั้นกรมศิลปากรขาดบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถทางโบราณคดี การขุด
แต่งบูรณะโบราณสถาน รวมถึงการจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสถาน เนื่องจากบุคคลากรส่วนใหญ่ที่
เข้ามารับราชการในกรมศิลปากรไม่มคี วามรูด้ า้ น
โบราณคดีมาก่อน หลวงรณสิทธิพชิ ยั อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงมานิต วัลลิโภดม
ต�ำแหน่งหัวหน้ากองโบราณคดี ในเวลานั้น จึง
ได้รว่ มกันพิจารณาเรือ่ งการเปิดแผนกโบราณคดี
ในโรงเรียนศิลปศึกษาขึ้น
การเรี ย นการสอนของแผนกเตรี ย ม
โบราณคดี ใ นระยะแรกได้ ใ ช้ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ง าน
ศิลปะของมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านหลังกรม
ศิลปากร และกองหัตถศิลป กรมศิลปากรเป็น
สถานที่ศึกษา เพราะต้องใช้ข้าราชการในกอง
หัตถศิลปเป็นอาจารย์สอน ถัดมาในปี พ.ศ.
2497 จึ ง ได้ ย ้ า ยมาเรี ย นที่ อ าคารกระทรวง
คมนาคมเดิม ในพื้นที่ของวังหน้า (บริเวณโรง
ละครแห่งชาติปัจจุบัน)
อาจารย์ที่สอนในแผนกเตรียมโบราณคดี
ส่ ว นหนึ่ ง ใช้ อ าจารย์ จ ากข้ า ราชการของกรม
ศิลปากร เช่น ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ
ดิศกุล, จิรา จันทรานนท์นยั วินจิ (อาจารย์จริ า จงกล),
แสง มณวิฑูรย์ รวมถึงศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี
เป็นต้น

ตั้งคณะโบราณคดี
สูพ
่ น
ื้ ทีม
่ หาวิทยาลัยศิลปากร

โดยมีจุดมุ่งหมายหลักให้เป็นคณะวิชาที่
ผลิตข้าราชการด้านโบราณคดีของกรมศิลปากร
หลักสูตรและการเรียนการสอนในระยะแรกนั้น
จึงเน้นหนักไปในด้านการผลิตนักวิชาการสาขา
โบราณคดีเป็นส�ำคัญ
โดยในระยะแรกสุดเป็นหลักสูตรอนุปริญญา
ต่อมาจึงขยายการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี และ
ในปี พ.ศ. 2503 คณะโบราณคดีได้ย้ายจาก
โรงเรียนศิลปศึกษาเดิมมาท�ำการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ตรงพื้นที่ที่เคยเป็น
บริเวณของวังกลาง และวังตะวันออก โดยใช้
อาคารร่วมกับคณะจิตรกรรมและประติมากรรม
และคณะสถาปัตยกรรมไทย (ปัจจุบนั เป็นอาคาร
ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์)

ถึงต�ำหนักพรรณราย
วังท่าพระ
พ.ศ. 2507 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยาย
พื้นที่การเรียนการสอนเพิ่มเติมจากบริเวณวัง
กลางและวังตะวันออก เข้ามาใช้พ้ืนที่บริเวณ
“วังท่าพระ” เป็นสถานศึกษา คณะโบราณคดี
จึงได้ย้ายมาท�ำการเรียนการสอนที่อาคาร 2
หลัง ของวังท่าพระ คือต�ำหนักพรรณราย และ
ต�ำหนักใหญ่
อาจารย์ผสู้ อนในช่วงแรกของคณะโบราณคดี
มีฐานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หรือเป็น
ข้าราชการในกรมศิลปากร เช่น ชิน อยูด่ ี ผูส้ อน
วิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บังเอิญ
มาประณีต, ปรีชา กาญจนาคม, พเยาว์ อัศวเดชา,
ศรีศักด์ วัลลิโภดม, พันธุ์ทิพย์ ณ สงขลา,
สุทธิลกั ษณ์ ไชยสุต และมนตรี อุมะวิชนี เป็นต้น
คณาจารณ์เหล่านี้เป็นผู้บุกเบิกยุคเริ่มต้นของ
คณะโบราณคดี บางท่านได้ไปศึกษาต่อในสาขา
เฉพาะทางและกลับมาเป็นอาจารย์ รวมถึงเป็น
ผู้วางรากฐานแนวทางพัฒนาไปเป็นสาขาภาค
วิชาต่างๆ

18

2498
• คณะโบราณคดีได้กอ่ ตัง้ ขึน้ อย่างเป็นทางการ
เป็นคณะวิชาที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมี ศาสตราจารย์ หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์ เป็น
คณบดีคนแรก หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี แบ่ง
เป็น 4 หมวดวิชา คือ 1. หมวดโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ 2. หมวดศิลปกรรม 3. หมวด
ภาษาตะวันตก 4. หมวดภาษาไทยและภาษา
ตะวั น ออก สถานที่ เ รี ย นของคณะโบราณคดี
ยั ง อยู ่ ที่ โ รงเรี ย นศิ ล ปศึ ก ษา คื อ ที่ อ าคาร
กระทรวงคมนาคมเดิม รวมถึงในบางส่วนของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อแรกตั้ง
คณะขึ้นนั้น ยังไม่มีอาจารย์ประจ�ำ อาจารย์ที่
สอนส่วนใหญ่ เป็นข้าราชการจากกรมศิลปากร
และอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ

H

นักเรียนศิลปศึกษารุน่ ที่ 4 ปี พ.ศ. 2499 ถ่ายข้างตึกเรียน
ทีอ่ าคารกระทรวงคมนาคมเดิม
ทีม่ า : ชุมนุมศิษย์เก่าศิลปศึกษา ช่างศิลป 28 : เลือกตัง้
นายกสมาคมและกรรมการบริหารแสดงมุทติ าจิต
อาจารย์ ส วั ส ดิ์ ตั น ติ สุ ข ในวาระเกษี ย ณอายุ ร าชการ.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2528.

2498
2508

จากโรงเรียนศิลปศึกษาแผนกเตรียมโบราณคดี
สู่คณะโบราณคดีที่ตำ�หนักพรรณราย

10

ตึกเรียนโรงเรียนศิลปศึกษา อาคารกระทรวงคมนาคมเดิม พ.ศ. 2497
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทีม่ า : สมาคมศิษย์เก่า ศิลปศึกษา-ช่างศิลป : ทีร่ ะลึก 40 ปี ศิลปศึกษา-ช่างศิลป. กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่า ศิลปศึกษา-ช่างศิลป, 2536. ครัง้ ทรงพระเยาว์
ที่มา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุ ม ารี กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.

ศาสตราจารย์ หลวงบริบาลบุรพี นั ธ์
คณบดีคนแรกของคณะโบราณคดี
ที่มา : หนังสือต้อนรับนักศึกษา
คณะโบราณคดี . กรุ ง เทพฯ :
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2507.

ตึกเรียนหลังสุดท้ายก่อนถูกรือ้ เพือ่ สร้างโรงละครแห่งชาติ
เมือ่ ราว พ.ศ. 2502
ที่มา : ชุมนุมศิษย์เก่าศิลปศึกษา ช่างศิลป 28 : เลือกตั้งนายกสมาคมและ
กรรมการบริหารแสดงมุทติ าจิต อาจารย์สวัสดิ์ ตันติสขุ ในวาระเกษียณอายุ
ราชการ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2528.
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อาคารกระทรวงคมนาคมเดิม ตัง้ อยูบ่ ริเวณใกล้กบั พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
หน้าอนุสาวรียท์ หารอาสา (เชิงสะพานสมเด็จพระปิน่ เกล้าในปัจจุบนั ) ใช้เป็น
ทีท่ ำ� การเรียนการสอนของคณะโบราณคดีนบั แต่สมัยเป็นแผนกวิชา จนถึง
ในระยะแรกตัง้ คณะ
ทีม่ า : http://www.oknation.net/blog/surasakc/2010/04/28/entry-1

2498
•I สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประสูตเิ มือ่ วัน
ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 เป็นพระราชธิดาองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ
• คณะโบราณคดีได้บรรจุวิชาก่อนประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาค
ปฏิบตั ไิ ว้ในหลักสูตรเป็นครัง้ แรก โดยมีผสู้ อนท่านแรกคือ ศาสตราจารย์
ชิน อยูด่ ี

H

• ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี ได้รับเลือกให้เป็นภาคีของสมาคมโบราณ
ชีววิทยา ประเทศอินเดีย

H

•I จัดตัง้ คณะสถาปัตยกรรมไทย (ปัจจุบนั คือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
ขึ้นเป็นคณะวิชาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

2499
•I จัดตั้งคณะมัณฑนศิลป์ขึ้นเป็นคณะวิชาที่ 4 ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
•L นิคม มูสิกะคามะ หนึ่งในศิษย์เก่าดีเด่น ผู้มีบทบาทเป็นที่รู้จักใน
แวดวงโบราณคดี ตัดสินใจที่จะเข้าเรียนแผนกเตรียมโบราณคดี โดย
มีจุดเริ่มต้นจากการเห็นราชรถที่ทางราชการเตรียมจัดงานถวายพระ
เพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันวัสสาฯที่ท้องสนามหลวง ต่อมาจึงได้
เข้าเรียนในคณะโบราณคดีปี 2501 เป็นรุ่นที่ 4 ของคณะ
•I พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรม
ราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทีท่ อ้ งสนามหลวง 22 เมษายน พ.ศ.
2499

บริเวณที่ตั้งโรงเรียนศิลปศึกษาและส่วนขยายของอาคารเรียน
ที่มา : “แผนผังแสดงที่ตั้งอาคารและบริเวณของกรมศิลปากร”
เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ, ผจ.ศธ. 0701/630,
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นักศึกษาคณะโบราณคดี ปีที่ 1 พ.ศ. 2498 สมศักดิ์ รัตนกุล,
พูลศักดิ์ มงคลเสถียร, สุนนั ท์ บูรณะเขต, ยุพเยาว์ อาวุธกรรม
ปรีชา, รัตน์ศิริ รัตนธาดากุล, บังเอิญ อุทัยศิลป์, ประยงค์
มายะการ, ธรรมนูญ อัตถากร (และ มานิต จิตภักดี ไม่ได้
อยู่ในภาพ)
ที่มา : พิธีไหว้ครูและต้อนรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2497.
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ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี
การขุดค้นทางโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ของนักศึกษาโบราณคดีรุ่น 8 ที่บ้านนาดี จ. ขอนแก่น มกราคม 2508
ผู้บุกเบิกการเรียนการสอนวิชาก่อนประวัติศาสตร์
ที่มา : Wannee Vardhanabhuti
ที่มา : ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2529.

นักวิชาการยุคแรกๆ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อวงการประวัตศิ าสตร์โบราณคดี (จากซ้าย) อาจารย์ชนิ อยูด่ ี อาจารย์มานิตย์ ศาสตราจารย์ชนิ อยูด่ ี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัตศิ าสตร์ไทย ขณะลงมือ
วัลลิโภดม (ท่านตรงกลางไม่ทราบชื่อ) อาจารย์ตรี อมาตยกุล และอาจารย์ขจร สุขพานิช
ขุดค้นทางวิชาการโบราณคดีดว้ ยตนเอง ณ ถ�ำ้ พระ ไทรโยค จ. กาญจนบุรี
ที่มา : ศรีศักร วัลลิโภดม. รอยต่อทางโบราณคดีจากความทรงจ�ำ. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2530.
ที่มา : ชิน อยูด่ ี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2529.
(ภาพซ้าย)
นักศึกษาคณะโบราณคดี ราวรุน่ ที่ 2 พ.ศ. 2499
ซ้ายมือคือ อาจารย์พเยาว์ นาคเวก (นามสกุลเดิม
อัศวเดชา)
ที่มา : พีรพน พิสณุพงศ์
(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
ทีม่ า : พิธไี หว้ครูและต้อนรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2497
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2500
• โรงเรียนศิลปศึกษาได้ยุบแผนกโบราณคดีลง
แล้วรวมแผนกจิตรกรรม ประติมากรรม และแผนก
ช่างสิบหมู่เข้าด้วยกัน เป็น “แผนกเตรียมศิลป”
แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนศิลปศึกษาเตรียม
มหาวิทยาลัยศิลปากร” ที่ต่อมาได้กลายเป็น
“โรงเรียนช่างศิลป” สังกัดกรมศิลปากร ย้ายไป
อยู่วังหน้าเมื่อปี 2504 และยกฐานะขึ้นเป็น
“วิทยาลัยช่างศิลป” ในปี 2518

H

•I 16 กันยายน 2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ก่อรัฐประหารยึดอ�ำนาจ จอมพล ป. พิบลู สงคราม
และคณะรัฐประหารได้แต่งตัง้ นายพจน์ สารสิน
ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ ต่อมาหลังจัด
ให้มีการเลือกตั้ง จอมพลถนอม กิตติขจร จึง
ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ในปี 2501
ถัดมา จอมพลสฤษดิ์ ก็ได้ก่อรัฐประหารยึด
อ�ำนาจ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี
(ซึ่งพร้อมใจลาออก) อีกครั้ง

พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า สถานทีต่ งั้ ของโรงเรียนช่างศิลป
https://www.gotoknow.org/posts/303334

2502
•I รัฐบาลกัมพูชา ยืน่ ฟ้องต่อศาลโลก หรือ ศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court
of Justice) ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
เรียกร้องกรรมสิทธิ์เหนือเขาพระวิหาร ในเขต
อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ ของไทย ว่า
ประเทศไทยละเมิดอธิปไตยเหนือเขาพระวิหารซึง่
เป็นของกัมพูชา ตัง้ แต่ปี 2497 เป็นต้นมา และ
ขอเรียกร้องให้คืนอธิปไตยเหนือเขาพระวิหาร
แก่กัมพูชา

2503
• คณะโบราณคดี ย ้ า ยจากตึ ก กระทรวง
คมนาคมเก่ า มาท� ำ การเรี ย นการสอนใน
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร บริ เ วณที่ เ คยเป็ น วั ง
กลางและวังตะวันออก โดยใช้อาคารร่วมกับ
คณะจิ ต รกรรมและประติ ม ากรรม และคณะ
สถาปัตยกรรมไทย ปัจจุบันเป็นอาคารของคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

H

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

• พ.ศ. 2503 - 2505 คณะส�ำรวจเรื่องราว
ก่อนประวัติศาสตร์ไทย - เดนมาร์ค ได้เชิญ
ศ. นายแพทย์สุด แสงวิเชียร และ ศ. ชิน อยู่ดี
ให้ไปร่วมการขุดค้นทีบ่ า้ นเก่า จ. กาญจนบุรี
โดยช่วงการขุดค้นระยะที่ 2 (2504 – 2505)
นักเรียนโบราณคดีได้รว่ มฝึกอบรมเรียนรูเ้ ทคนิค
การขุดค้นโบราณคดีภาคปฏิบัติของสาขาก่อน
ประวัตศิ าสตร์อย่างเป็นระบบครัง้ แรก

H
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สมัยที่คณะโบราณฯ ยังใช้พื้นที่
เรียนร่วมกับคณะสถาปัตย์และ
จิ ต รกรรมฯ บริ เ วณวั ง กลาง
และวังตะวันออก ทุกคณะต้อง
ใช้ประตูทางเข้า-ออกด้านกรม
ศิลปากร ซึง่ เป็นประตูเดียวของ
มหาวิทยาลัย ก่อนจะย้ายไปใช้
ประตูวงั ท่าพระในเวลาต่อมา
ทีม่ า : พีรพน พิสณุพงศ์

หลุมขุดค้นทีบ่ า้ นเก่า ต. จระเข้เผือก อ. เมือง จ. กาญจนบุรี โดยคณะส�ำรวจไทย-เดนมาร์กร่วมกับกรมศิลปากร พ.ศ. 2503-2505
ทีม่ า : Archaeological Excavation in Thailand. Copenhagen: Munksgaard, 1967-1969.

คณะส�ำรวจ และขุดค้นแหล่งโบราณคดี ถ่ายรูปร่วมกันทีส่ ถานีรถไฟบ้านเก่า ต. จระเข้
เผือก อ. เมือง จ. กาญจนบุรี
ที่มา : Archaeological Excavation in Thailand. Copenhagen: Munksgaard,
1967-1969.

คนงานและนักศึกษาคณะโบราณคดี ขณะปฏิบตั งิ านในหลุมขุดค้นทีบ่ า้ นเก่า จ. กาญจนบุรี
พ.ศ. 2504-2505
ที่มา : ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ. พิมพ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี 16 ต.ค. 2529.
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2505
H
• รองศาสตราจารย์ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม ได้
เข้ า มาเป็ น อาจารย์ ส อนประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ค ณะ
โบราณคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 - 2509 ก่อน
จะไปศึ ก ษาต่ อ ต่ า งประเทศ และกลั บ มาวาง
แนวทางหลักสูตรสาขาวิชามานุษยวิทยาร่วมกับ
ศาสตราจารย์ปรานี วงษ์เทศ

•L รับน้องใหม่คณะโบราณคดีที่ต่างจังหวัดเป็น
ครัง้ แรก จัดขึน้ ทีป่ ราสาทหินพิมาย จ. นครราชสีมา
•I วันที่ 15 มิถุนายน 2505 ศาลโลกตัดสิน
ให้กมั พูชาเป็นฝ่ายชนะคดีปราสาทพระวิหาร ให้
ตัวปราสาทตกเป็นกรรมสิทธิข์ องประเทศกัมพูชา

2506
H
• คณะโบราณคดี ข ยายการศึ ก ษาถึ ง ระดั บ
ปริญญาตรี มี 4 หมวดวิชา ได้แก่
1. หมวดโบราณคดี 2. หมวดโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัตศิ าสตร์ 3. หมวดวิชาภาษาตะวันออก และ
4. หมวดวิชาภาษาตะวันตก
H
• จุดเริ่มต้นของผลงานประพันธ์ชิ้นส�ำคัญของ
ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล มี
ที่มาจากการแสดงปาฐกถาที่คณะศิลปศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ซึ่ ง หลั ง จากการ
บรรยายในครั้งนั้น ศาสตราจารย์เพ็ชรี สุมิตร
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ได้ชกั ชวนให้เรียบเรียง
ปาฐกถาดังกล่าวขึ้น ต่อมาจึงได้เกิดเป็นหนังสือ
ชุดที่ถือเป็นคู่มือพื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับนักศึกษา
และผู้ท่ีสนใจในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ คือ
เรื่อง “ศิลปะในประเทศไทย”, “ศิลปะอินเดีย”
และ “ประวัตยิ อ่ ศิลปะลังกา ชวา ขอม” ซึง่ ต่อมา
สองเล่ ม หลั ง ได้ ร วมออกมาเป็ น หนั ง สื อ เรื่ อ ง
“ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง อินเดีย
ลังกา ชวา จาม ขอม พม่า ลาว” ที่ได้เพิ่ม
ศิลปะจาม พม่า ลาว เข้ามาให้ครบตามชือ่ ศิลปะ
ประเทศใกล้เคียง

ปราสาทพิมาย ก่อนบูรณะ เมื่อปี พ.ศ. 2505
ที่มา : หนังสือ Bernard Philippe Groslier, หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงแปลสรุป และหม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ ทรง
ตรวจแก้. การซ่อมปราสาทหินพิมาย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2506.

ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่บนผาเป้ยตาดี ยอดเขาพระวิหาร
ที่มา : สุจิตต์ วงษ์เทศ. ปราสาทพระวิหาร ท�ำไม? มาจากไหน. กรุงเทพ : กองทุนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ, 2551.
24

ค�ำบรรยาย ศิลปลังกา ชวา ขอม ฉบับพิมพ์ 2506 ที่ท่าน หนังสือประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะประเทศใกล้เคียงฯ ของศาสตราจารย์
อาจารย์ทรงเรียบเรียงขึ้นตามค�ำชักชวนของ ศ.เพ็ชรี
มจ.สุภทั รดิศ ดิศกุล ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2 ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2540

ศิลปะอินเดีย พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2534

หนังสือศิลปในประเทศไทย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2518
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2507
• คณะโบราณคดีมีอาคารเรียนเป็นของตัว
เองอย่างเป็นทางการ โดยย้ายมาใช้ต�ำหนัก
2 หลัง ของวังท่าพระ ได้แก่ ต�ำหนักใหญ่หลัง
ท้องพระโรงและต�ำหนักพรรณราย เป็นสถาน
ที่ท�ำการเรียนการสอน

H

• พ.ศ. 2507 เป็นครั้งแรกที่คณะโบราณคดี
น�ำนักศึกษาออกฝึกขุดค้นภาคสนามเอง โดย
อาจารย์ปรีชา กาญจนาคม ประกาศรับสมัคร
นักศึกษาเพื่อไปขุดค้น มีนักศึกษาอาสาสมัคร
ทั้งหญิงและชายตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3 ราว 50 คน
ไปขุดค้นเตาเผาถ้วยชามสังคโลกทีบ่ า้ นเกาะน้อย
อ. ศรีสัชชนาลัย จ. สุโขทัย

H

• จัดสัมมนาทางประวัติศาสตร์โบราณคดีขึ้น
ครั้งแรก ในหัวข้อ “บรรพบุรุษของไทยเป็น
ใคร” เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2507 ได้รบั ความ
สนใจจากบุคคลภายนอกเป็นจ�ำนวนมาก โดย
บุคคลส�ำคัญในการริเริ่มคือ อาจารย์ไฮแรม วูด
วาร์ด (Hiram Woodward) อาจารย์สอนภาษา
อังกฤษในคณะโบราณคดี อาจารย์นสิ า เชนะกุล
และอาจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม อาจารย์ประจ�ำ
คณะโบราณคดี

H

•L ตั้งแต่ราว พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา น่าจะเริ่ม
มีการแต่งเพลงคณะโบราณคดีมาเป็นระยะๆ ผู้
ซึ่งมีบทบาทในการแต่งเพลงช่วงระยะแรก คือ
สุจิตต์ วงษ์เทศ (เข้าเรียนในคณะโบราณคดี
พ.ศ. 2507-2513) เพลงที่แต่งไว้ในช่วงที่เป็น
นักศึกษา ได้แก่ เพลงไม่มีน�้ำตา (ภายหลังรู้จัก
กันในชื่อ โบราณคดีไม่มีน�้ำตา), เพลงรีบไป
ท�ำงาน (ภายหลังรู้จักกันในชื่อ เพลงโบราณคดี
2), เพลงอยุธยา, เพลงลพบุรี และ เพลงสุโขทัย
•L เริ่ ม มี ก รรมการนั ก ศึ ก ษาคณะโบราณคดี
โดยมีพิสิฐ เจริญวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะ

(บนซ้าย) ระเบียงชั้นบนต�ำหนักพรรณราย (บนขวา) ต�ำหนักพรรณรายใน
ปัจจุบัน (ล่าง) บริเวณลานอิฐแดงระหว่างต�ำหนักพรรณรายและต�ำหนักใหญ่
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แผนผังแสดงต�ำแหน่งที่ตั้งคณะโบราณคดีที่ต�ำหนักพรรณราย
ภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณวังท่าพระ แสดงให้เห็นต�ำหนักพรรณราย และอาคารต่างๆ
ที่มา : ระ อินพันทัง และอภิรดี เกษมศุข,บรรณาธิการ. รุ่งสุริยาแห่งสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ใน ในบริเวณวังท่าพระ เมื่อปี พ.ศ. 2489
วังท่าพระ. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549.
ที่มา : ส่วนขยายจากภาพถ่ายทางอากาศชุด วิลเลี่ยม ฮันท์ , ภ.WH 2/146 , ส�ำนัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

นักศึกษาคณะโบราณคดีถ่ายกับป้ายคณะ บริเวณทางเข้าต�ำหนักพรรณรายข้างท้องพระโรงวัง ต�ำหนักใหญ่ด้านหลังท้องพระโรง
ท่าพระ ในสมัยที่ยังใช้เป็นสถานที่เรียน
ทีม่ า : วังท่าพระ : ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ 200 ปี. กรุงเทพฯ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ที่มา : โบราณคดี’19. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2519.
มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2554.

บรรยากาศในห้องเรียน
ที่มา : อมราลักษณ์ ฉ.วณิช
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บรรยากาศการเรียนที่ต�ำหนักพรรณรายในสมัยนั้น
ที่มา : อมราลักษณ์ ฉ.วณิช

ชั้นบนต�ำหนักพรรณราย
ที่มา : อมราลักษณ์ ฉ.วณิช

ข่าวการสัมมนาเรื่อง บรรพบุรุษของไทยเป็นใคร
ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย ฉบับวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2508
ทีม่ า : “อันเนือ่ งมาจากการสัมมนาทีค่ ณะโบราณคดี ศิลปากร” 2508 เอกสาร
กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.0701.48/72 ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

เตาเผาถ้วยชามสังคโลกที่เกาะน้อย ที่นักศึกษาขุดเสร็จแล้วเมื่อ พ.ศ. 2507
ที่มา : ปรีชา กาญจนาคม

28

รายชื่อคณะกรรมการนักศึกษา ปี 2507
ที่มา : โบราณคดี 2507. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2507.

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

อาจารย์ประจ�ำคณะโบราณคดี 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�ำดับจากแถวบนซ้าย)
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�ำงานในคณะโบราณคดีตั้งแต่ยังคงเป็นต�ำแหน่งลูกจ้าง ซึ่งท่านได้ส่งให้ไปเรียนต่อยังต่างประเทศเพื่อศึกษาหาความรู้
แล้วกลับมาสอนที่คณะโบราณคดีต่อไป
ที่มา : โบราณคดี 2507. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2507.
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2508
•L ตั้ง “ชุมนุมศึกษาวัฒนธรรม-โบราณคดี”
เพื่อเป็นที่รวมนักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่อง
โบราณคดี ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมไทย
ใช้เวลาว่างจากการเรียนเพิ่มพูนความรู้จาก
การปาฐกถาหรือบรรยาย และออกส�ำรวจ
ยังท้องที่ต่างๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางพบปะ
แลกเปลี่ ย นด้ า นวิ ช าการระหว่ า งนั ก ศึ ก ษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่าคณะโบราณคดี มี พิเศษ
เจียจันทร์พงษ์ เป็นประธานชุมนุมคนแรก

•L เ กิ ด ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
โบราณคดี อ ย่ า งเป็ น ทางการในปี พ.ศ.
2508 มีนายด�ำรงสิทธิ ณ บางช้าง ด�ำรง
ต�ำแหน่งหัวหน้า โดยจัดด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของคณะโบราณคดี
เช่น การจัดทัศนศึกษา งานท�ำบุญเลี้ยงพระ
งานรื่นเริงอื่นๆ เป็นต้น
•I 2508-2515 (บางแหล่งว่าเริ่มมีข่าวการ
หายตั้งแต่ 2504) กระแสข่าวดังเกี่ยวกับการ
ลักลอบน�ำทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ของ
ปราสาทพนมรุง้ จ. บุรรี มั ย์ ออกนอกประเทศ
จนในปี 2515 ศ. มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล และ
อ. Hiram Woodward ได้ไปพบอยู่ที่สถาบัน
ชิคาโก สหรัฐอเมริกา จึงได้มีการด�ำเนินการ
ทวงคืนทับหลังจนส�ำเร็จในเวลาต่อมา
ปกหนังสือที่พิมพ์เนื่องในวันแสดงผลงานของชุมนุม และอภิปรายเรื่อง “ลุ่มน�้ำเจ้าพระยาในสมัยโบราณ” ในวันอาทิตย์ที่ 6
มีนาคม 2509 ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึง่ ในเอกสารมีรายงานการส�ำรวจและศึกษา
นอกสถานที่ใน จ. เชียงใหม่-ล�ำพูน ของสมาชิกชุมนุมฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2508 รวมอยู่ด้วย

อาจารย์มานิต วัลลิโภดม (ด้านหน้าสุดขวามือชุดสีอ่อน) ผู้เป็นเจ้าของภาพทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ขณะยังอยู่ที่ปราสาท
พนมรุ้ง ครั้งถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาชุดส�ำรวจและขุดตรวจดงแม่นางเมือง พ.ศ. 2508 มีมหาจิระเดช ไวยโกสิทธิ์
ที่มาของตัวละครขุนเดช ยืนอยู่เบื้องขวาของอาจารย์มานิต
ที่มา : ณัฐภาวี สุศิวะ
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ภาพถ่ายทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์หรือวิษณุอนันตศายินปัทมนาภา เมื่อครั้งยังอยู่ที่ปราสาทหินพนมรุ้งในราวปี 2503 - 2504
โดยอาจารย์มานิต วัลลิโภดม เป็นผู้บันทึกไว้ ที่ในเวลาต่อมาได้ใช้ภาพนี้เป็นหลักฐานหนึ่งในการยืนยันเพื่อขอทับหลังคืนจากสหรัฐอเมริกา
นิคม มูสิกะคามะ และคณะ. การตรวจพิสูจน์ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ปราสาทพนมรุ้ง. กรุงเทพฯ : ส�ำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2542.

ปราสาทพนมรุ้ง หลังบูรณะ ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2531
ที่มา : หอสมุดด�ำรงราชานุภาพ
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ตราคณะกรรมการนักศึกษา
ที่มา : บทจร. ฉบับที่ 1
(เดือนมกราคม – กุมภาพันธ, 2537).

