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๒

สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ :

องค์บิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี ไทย

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรัสสา คชาชีวะ

๑๕
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๒

สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ : 

องค์บิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี ไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรัสสา คชาชีวะ*

 สมเด็จพระเจ ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ

อิสสริยลาภบดินทร์ สยามวิชิตินทรวโรประการ มโหฬารรัฐประศาสน์ 

ปิยมหาราชวรานุศิษฎ์ ไพศาลราชกฤตยการี โบราณคดีประวัติศาสตร์

โกศล คัมภีร์นิพนธ์นิรุกติปฏิภาณ ราชบัณฑิตวิธาน นิติธรรมสมรรถ 

ศึกษาภิว ัฒนปิยวาที ขันติสัตยตรีสุรจริตธาดา วิมลรัตนปัญญา

อาชวาศรัย พุทธาทิไตรสรณาทร พิเศษ คุณภรณ์ธรรมมิกนาถบพิตร

พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร

พระราชบุตรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ. ๒๔๐๕ -  ๒๔๘๖

    สร้อยพระนามทรงกรมท่ีทรงได้รับการสถาปนาพระยศ

ข้ึนเป็นสมเด็จฯ กรมพระยา ในสมัยรัชกาลท่ี ๗

* ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๗
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 ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีแห่งพระ

ประสูติกาลของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชา-

นุภาพ เหล่าข้าฯ ทั้งปวงต่างสำานึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้

วางรากฐานในการศึกษาหาความรู้ทางวิชาการโบราณคดีมาตลอด

ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนถึงวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ สมเด็จฯ 

กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องราวโบราณคดี

ไว้มากมาย ทรงนิพนธ์หนังสือทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

จำานวนนับไม่ถ้วน สมกับพระสมัญญานามว่าทรงเป็น “องค์บิดา

แห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย”

 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงสนพระทัยเก่ียวกับ

วิชาการโบราณคดีมาต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงเร่ิมศึกษาโบราณคดีและ

เร่ิมสนพระทัยในเร่ืองเคร่ืองรางของขลังต้ังแต่ทรงผนวชเป็นสามเณร ผู้

ปลูกฝังความรักทางโบราณคดี คือ สมเด็จฯ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 

พระอุปัชฌาย์ขณะเม่ือทรงผนวชเป็นสามเณร นอกจากน้ียังทรงเรียน

โบราณคดีจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯ 

กรมพระยาบำาราบปรปักษ์ พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย ซ่ึงทรงเรียนมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกทีหน่ึง 

 พระภารกิจทางโบราณคดีท่ีทรงทำาอย่างแท้จริงน้ัน อยู่ในช่วงที่

พระองค์ทรงดำารงตำาแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยระหว่าง พ.ศ. 

๒๔๓๕-๒๔๕๘ ซ่ึงต้องเสด็จทอดพระเนตรออกตรวจราชการตามหัวเมือง

ต่างๆ อยู่เป็นนิจ ทำาให้พระองค์ได้พบเห็นเมืองโบราณ และ/หรือโบราณ

สถาน-โบราณวัตถุที ่ถูกทิ ้งร้างซึ่งมีอยู่เป็นจำานวนมาก ด้วยพระทัย

๑๘
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๒

รักในงานโบราณคดีพระองค์จึงทรงบันทึกเร่ืองราวต่างๆท่ีได้พบเห็นน้ัน

ไว้ แล้วนำามาศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  

คราวเสด็จปราสาทบ้านระแงง

การเสด็จออกตรวจราชการของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ตาม

ท่ีกล่าวมา เป็นประโยชน์ต่อวิชาการทางโบราณคดีอย่างย่ิง เน่ืองจาก

ก. ทรงพบโบราณวัตถุ-สถานที่สำาคัญ

 ทุกครั้งที่เสด็จออกตรวจราชการ ได้ทรงพบโบราณวัตถุ-สถาน

จำานวนมากท่ีเป็นหลักฐานท่ีสำาคัญต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย

ถูกทิ้งอยู่ตามเมืองโบราณต่างๆ  ทรงค้นพบเมืองโบราณหลายแห่งโดย

การสอบทานกับเร่ืองราวในพงศาวดารและตำานาน ตัวอย่างเมืองโบราณ

ท่ีทรงค้นพบ เช่น เมืองอู่ทอง, เมืองเชลียง และ เมืองศรีเทพ เป็นต้น ๑

 
๑ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ

ถึงศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์,(กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ ร.ส.พ.,๒๕๒๙)หน้า ๗๑ – ๗๒.

๑๙
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ข. ประทานพระวินิจฉัยและแนวพระดำาริ 

 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพได้ประทานพระวินิจฉัย

เก่ียวกับโบราณวัตถุ-สถานเหล่าน้ันไว้ ซ่ึงต่อมาได้เป็นงานค้นคว้าทาง

วิชาการโบราณคดีท่ีสำาคัญ เช่น พระวินิจฉัยเร่ืองเจดีย์ยุทธหัตถี, พระ

วินิจฉัยเร่ืองเมืองอู่ทอง เป็นต้น   

ค. มีการเก็บรักษารวบรวมไว้มิให้กระจัดกระจาย

 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงมีรับสั่งให้เคลื่อนย้าย

โบราณวัตถุท่ีถูกท้ิงไว้ตามเมืองโบราณเหล่าน้ันมาเก็บรักษาไว้ เพ่ือไม่ให้

สูญหาย ตามแนวพระดำาริในการสงวนรักษาของดี (โบราณสถาน-โบราณ

วัตถุ) ที่ประทานไว้แก่ศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ (คณบดี

คนแรกของคณะโบราณคดี) ว่าส่ิงแรกคือต้องคิดรักษาส่ิงน้ันไว้ แต่ห�กไม่

ส�ม�รถรักษ�ไว้ได้ ต้องย้�ยไปรักษ�ไว้ท่ีอ่ืนอย่�ให้เป็นอันตร�ย ๒   

 โบราณวัตถุชิ้นสำาคัญๆ ที่ทรงให้เคลื่อนย้ายเข้ามาเก็บรักษาไว้

และได้กลายเป็นสมบัติชิ้นสำาคัญของชาติ ตัวอย่างเช่น รูปพระโพธิสัตว์

อวโลกิเตศวรสมัยศรีวิชัยอันลือช่ือ จารึกศรีวิชัยหลักท่ี ๒๓ และหลัก

ท่ี ๒๔ เป็นต้น ในส่วนท่ีเป็นจารึกน้ันบางคร้ังทรงทำาสำาเนาจารึกกลับมา

ศึกษาท่ีกรุงเทพฯ ดังท่ีหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงเล่าถึงการพบ

และการทำาสำาเนาศิลาจารึกไว้ในหนังสือ “พระประวัติลูกเล่า” ตอนหน่ึงว่า

 “... ถ้าเจอะแผ่นหินเป็นรอยเกล้ียงเกลาต้องหยุดม้า

ลงแงะงัดข้ึนดูว่ามีตัวอักษรหรือไม่ เราได้พบศิลาจารึก

  
๒ อ้างแล้ว หน้า ๓๐.

๒๐
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๒

หลายแผ่น ถ้าพบแล้วต้องยกข้ึนล้างถูด้วยแปรงจนดิน

ท่ีอุดอยู่ในรอยต่างๆ น้ันออกหมดแล้วเอากระดาษ

ว่าวปะลงไปบนรอยจารึก เอาน้ำาตบกระดาษแรงๆ 

แล้วซ้อนกระดาษลงไปราว ๓ แผ่น พอรอยเด่นข้ึน

มาแล้วก็ท้ิงตากแดดไว้ให้แห้ง แห้งสนิทแล้วเอาหมึก

เจ๊กทาบนหน้ากระดาษเบาๆให้ท่ัวแผ่น พอหมึกแห้งก็

กะเทาะเอากระดาษออกจากหิน พ้ืนก็เป็นสีดำาและตัว

อักษรเป็นสีขาว เพราะกระดาษลงไปอยู่ในรอยจารึก

ไม่ถูกหมึก ...” ๓ 

 สำาเนาจารึกเหล่านั้นส่วนใหญ่ทรงนำากลับมาให้ศาสตราจารย์ 

ยอร์ช เซเดส์ เป็นผู้ศึกษาต่อ จารึกบางช้ินนำาเข้าเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ง. รับสั่งให้ช่างภาพถ่ายภาพไว้เสมอ 

 ภาพถ่ายเหล่าน้ันเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการศึกษาทาง

โบราณคดีในสมัยต่อมา 

“ หากไม่สามารถย้ายไปได้ ก็ต้องคิดถ่ายรูปรักษาไว้

อย่าให้สูญเสีย” ๔  

๓ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล, พระประวัติลูกเล่าและพระโอวาทบางโอกาส, มูลนิธิ

สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ จัดพิมพ์, หน้า ๑๗.
๔ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ

ถึงศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ ์, หน้า ๓๐.

๒๑
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จ. ประทานแนวพระดำาริ 
   เกี่ยวกับการอนุรักษ์ โบราณสถาน-โบราณวัตถุ 

 รับส่ังให้ค้ำาจุน/ อนุรักษ์โบราณสถานในลักษณะเร่งด่วน 

(Rescued Archaeology)

๒๒
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๒

ความรอบรู้เร่ืองโบราณคดีของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ

 เม่ือได้ศึกษา “งาน” ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ แล้วจะ

เห็นได้ว่า พระองค์ทรงมีความรอบรู้และสนพระทัยในวิชาการโบราณคดี

ทุกยุคสมัย ท้ังโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ๕   และโบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ (ทวารวดี,ศรีวิชัย,ลพบุรี) ต้ังแต่

พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (สุโขทัย,ล้านนา,อยุธยา และ 

รัตนโกสินทร์) นอกจากน้ียังทรงสนพระทัยและศึกษาโบราณคดีประเทศ

ใกล้เคียงด้วย๖  

วิธีการศึกษาโบราณคดขีองสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ 

 เราอาจกล่าวได้ว่าจุดเร่ิมต้นของการก้าวสู่การเป็น“องค์บิดาแห่ง

ประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย” ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชา-

นุภาพ ก็เน่ืองมาจากการท่ีพระองค์ทรงมีพระทัยรักในเร่ือง “ของโบราณ” (ท้ัง

โบราณสถาน-โบราณวัตถุ) มาแต่ทรงพระเยาว์ (ซ่ึงสมเด็จพระราชบิดาคงเป็น

แรงบันดาลใจหน่ึง) นอกจากน้ีทรงมีความใฝ่พระทัยท่ีจะศึกษาหาความรู้ถึง

ความเป็นมาของส่ิงน้ันๆ จากการศึกษาพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยา

ดำารงราชานุภาพ ทำาให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระองค์มีวิธีการศึกษาค้นคว้า

โบราณคดีอย่างเป็นระบบ ดังน้ี

 ๑. ทรงศึกษาค้นคว้าจากหนังสือต่างๆ ท้ังภาษาไทย (เช่น ตำานาน

๕ ดู สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๔ , หน้า ๑๔๖-๒๐๖.
๖ ดูเพิ่มเติมใน จิรัสสา คชาชีวะ, “โบราณคดีจากลายพระหัตถ์” และบทความอื่นๆ ใน  ๑๕๐ ปี

สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพกับพัฒนาการโบราณคดีไทย,(กรุงเทพฯ : จรัลสนิท-

วงศ์การพิมพ์, ๒๕๕๕) 

๒๓
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พงศาวดารต่างๆ) และภาษาต่างประเทศ (เช่น เร่ืองราวของโบราณคดี 

ประเทศใกล้เคียงรวมถึงโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซ่ึงยังไม่เป็น

ท่ีรู้จักหรือยังไม่แพร่หลายนักในขณะน้ัน) ตัวอย่างเช่น ทรงศึกษาเร่ือง

กำาเนิดพระพุทธรูป ของศาสตราจารย์ฟูเชต์ เพ่ืออธิบายถึงความเป็น

มาของพระพุทธรูป ๗ ทรงใช้หนังสือภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๒ เล่ม 

คือ “ไศเลนทรวงศ์” และจดหมายเหตุจีน “ชู-ฟัน-ชี (Chu-Fan-Chi) ใน

การศึกษาเรื่องเมืองโบราณในแหลมมลาย ู๘   ในส่วนของโบราณคดีใน

ประเทศพม่าทรงค้นคว้าจากหนังสือพงศาวดารพม่า, หนังสือคัมภีร์ใหญ่

ในเร่ืองเมืองพม่าเรียกว่า Upper Burma Gazettier ท่ีรัฐบาลอังกฤษให้

รวบรวมพิมพ์ไว ้ ๙ เป็นต้น

 ๒. ทรงสนทนากับผู้รู้หรือท่ีพระองค์ทรงเรียกว่า นักปราชญ์ เช่น  

ศาสตราจารย์ คัลเลนเฟล   นักโบราณคดีชาวฮอลันดา, เมอร์ซิเออ ดือ 

รอยเซล นักปราชญ์ฝร่ังเศส ซ่ึงเคยดำารงตำาแหน่งเจ้ากรมโบราณคดีใน

เมืองพม่า อีกท้ังทรงคุ้นเคยและสนทนาเร่ืองโบราณคดีกับศาสตราจารย์

ยอร์ช  เซเดส์ นักปราชญ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีชาวฝร่ังเศส

 ๓. เสด็จทัศนศึกษาในประเทศและต่างประเทศ นอกจาก สมเด็จฯ

กรมพระยาดำารงราชานุภาพ จะเสด็จตรวจโบราณวัตถุ-สถานภายใน

ประเทศแล้ว พระองค์ยังใฝ่พระทัยที่จะเสด็จเยี่ยมชมโบราณสถานใน

ประเทศเพื่อนบ้านด้วย เนื ่องจากทรงตระหนักดีถึงความสำาคัญใน

๗ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ , สาส์นสมเด็จ เล่ม ๔, อ้างแล้ว , หน้า ๒๕๔- ๒๕๖.
๘ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ , สาส์นสมเด็จ เล่ม ๖,  หน้า ๑๖๘- ๑๗๙.
๙ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ , สาส์นสมเด็จ เล่ม ๗, หน้า ๗๙.

๒๔
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การศึกษาเปรียบเทียบ เช่น เสด็จเยือนประเทศกัมพูชา(พ.ศ.๒๔๖๗) เสด็จ

เยือนชวา (พ.ศ.๒๔๓๘ ๒๔๔๔ และพ.ศ.๒๔๗๗) และเสด็จเยือนประเทศ

พม่า (พ.ศ.๒๔๗๘) 

๒๕
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 ๔. ทรงนำาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประกอบพระวินิจฉัยใน

การศึกษาค้นคว้าก่อนจะทำาการวินิจฉัย สมเด็จฯ กรมพระยาดำารง-

ราชานุภาพ ทรงนำาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์

หลักฐานทางโบราณคดีด้วย ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาพระพิมพ์ดินดิบ

สมัยศรีวิชัย ทรงส่งชิ้นพระพิมพ์ดินดิบไปยังสถานแยกธาตุของรัฐบาล

ที่กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม จึงทำาให้ได้หลักฐานที่ควรเชื่อได้ว่า 

“พระพิมพ์ดินดิบซึ่งกล่าวมา เป็นของผสมอัฐิธาตุพระสงฆ์เถระซึ่งถือ

มหายานแต่โบราณ-----” ๑๐

แนวพระวินิจฉัย

 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงตระหนักดีว่าหลักฐานที่

ทรงพบเห็นในขณะนั้นยังมีอยู่น้อยต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป ดัง

น้ันในพระวินิจฉัยเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจึงมักทรงใช้คำาว่า “สันนิษฐาน” และ 

“น่าจะ” เสมอ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ไม่ทรงคิดว่าพระ

วินิจฉัยเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะต้องถูกต้องเสมอไป ทรงรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อ่ืนและทรงยอมรับถ้าหากผู้อ่ืนสามารถวินิจฉัยได้ดีกว่า ดังท่ีมักทรง

กล่าวว่า “(ที่กล่าวมา)เป็นการสันนิษฐาน ผู้อ่านไม่จำาจะต้องเชื่อ เว้นแต่

เห็นชอบด้วย” และ “อันการวินิจฉัยโบราณคดีต้องมีความคิดเห็นผิดกัน

บ้างเป็นธรรมดา ที่ฉันเคยแพ้เขามาก็หลายเรื่องต้องไม่ขัดใจกันจึงจะ

วินิจฉัยด้วยกันได้” ๑๑    

๑๐ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒, หน้า ๙๔-๙๗.
๑๑ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพถึง

ศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, หน้า ๕๗.  

๒๖



27สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ :
องค์บิดาแห่งประวัติศาสตร์ และโบราณคดีไทย

๒

 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงแสดงให้เห็นถึงความ

สนพระทัยใคร่รู้และพยายามหาคำาตอบในส่ิงท่ีพระองค์ยังทรงสงสัยอยู่

เสมอ ตัวอย่างเช่น คราวเมื่อจะเสด็จเยือนพม่า ทรงมีลายพระหัตถ์ถึง

หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ความว่า 

 “ฉันจะไปเท่ียวเมืองพม่าวันท่ี ๑๘ มกราคมน้ี ไปสักเดือนหน่ึงจึง

จะกลับ นึกว่าคงจะหาความรู้อะไรได้อีกบ้าง เพราะมีเร่ืองโบราณคดีท่ี

เก่ียวข้องในระวางเมืองไทยกับเมืองพม่าท่ีฉันยังสงสัยอยู่หลายข้อ จะลอง

ไปสืบดู” เม่ือเสด็จกลับจากพุกามทรงมีลายพระหัตถ์ถึงหลวงบริบาลฯว่า 

 “ต้ังแต่ฉันไปพิจารณาโบราณวัตถุท่ีเมืองพม่า ได้ความรู้ถึงต้อง

แก้ไขความเห็นในเร่ืองโบราณคดีท่ีเคยคิดมาแต่ก่อนหลายอย่าง” ๑๒  

 นอกจากน้ียังทรงเห็นคุณค่าของการร่วมกันค้นคว้าเพ่ือหาข้อเท็จ

จริงอันจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการ สมควรท่ีผู้ท่ีรักจะศึกษาโบราณคดี

และประวัติศาสตร์จะดำาเนินรอยตาม ดังน้ัน แม้ในปัจจุบันเราจะเห็นว่า

พระวินิจฉัยบางประการของพระองค์จะเป็นเร่ืองพ้นสมัยแล้ว แต่เราก็

ควรระลึกอยู่เสมอว่าพระวินิจฉัยของพระองค์ข้ึนอยู่กับหลักฐานท่ีมีอยู่

ในขณะน้ัน และเป็นเพียงข้อสันนิษฐาน เราควรสำานึกในพระคุณของ

พระองค์ท่ีทรงเป็นผู้ริเร่ิมและวางแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ ท่ีเป็น

ประโยชน์เพ่ือนำาไปสู่การศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีท่ีกว้าง

ขวางต่อไป

๑๒ ลายพระหัตถ์ถึงหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ลงวันที่  ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘, ลายพระหัตถ์

สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพถึงศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๔๕.

๒๗
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แนวพระดำาริเกี่ยวกับวิชาโบราณคดี

 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงรักงานโบราณคดี ดัง

ท่ีทรงกล่าวไว้ในลายพระหัตถ์ท่ีมีถึงศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์

ตอนหน่ึงว่า 

 “วิชาโบราณคดีเป็นวิชาที่ไม่มีโทษ ทั้งมีมากและยากพอที่จะ

ใช้ปัญญาสอดส่องให้เพลิดเพลินได้ ควรพยายามหาความรู้ให้มากแต่

อย่าตั้งตัวเป็นนักปราชญ์ อันนักปราชญ์นั้นเป็นฐานะซึ่งผู้อื่นที่เขา

เป็นนักปราชญ์จะยกย่อง ส่วนตัวเรามีกิจเพียงบำาเพ็ญคุณให้ปรากฏ 

ถ้าคุณของเราถึงขนาดเขาก็ยกย่องเอง ถ้าตั้งตัวเองหรืออาศัยแต่คำา

ยกย่องของผู้ที่มิได้เป็นนักปราชญ์ก็ไม่เป็นมงคลอันใด” ๑๓  

 นอกจากแนวทางการศึกษาโบราณคดีอย่างเป็นระบบที่สมเด็จฯ

กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงริเริ่มไว้แล้ว ยังทรงวางรากฐานและ

แนวทางในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไว้อีกหลายประการ อาทิ

การจัดการด้านพิพิธภัณฑ์

 ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่าเม่ือสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ

เสด็จออกตรวจราชการ ทรงพบโบราณวัตถุจำานวน มากท่ีเป็นหลักฐานท่ีสำาคัญ

ต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยถูกท้ิงอยู่ตามเมืองโบราณต่างๆ ทรงเก็บ

รวบรวมโบราณวัตถุเหล่าน้ันมาเก็บรักษาไว้ โดยในข้ันแรกทรงให้เก็บรักษาไว้ 

ณ กระทรวงมหาดไทยก่อน และเม่ือทรงดำารงตำาแหน่งนายกราชบัณฑิตยสภา

ก็ได้นำามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานวังหน้า   (คือ พิพิธภัณฑสถาน
๑๓ ลายพระหัตถ์ถึงหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ลงวันท่ี  ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘, ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ 

กรมพระยาดำารงราชานุภาพถึงศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, อ้างแล้ว, หน้า ๕๔.

๒๘
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แห่งชาติพระนครในปัจจุบัน ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชทานวังหน้าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐)  อีกท้ังยังประทาน

ของส่วนพระองค์ให้ไปจัดแสดงด้วย ในการจัดแสดง สมเด็จฯ กรมพระยา

ดำารงราชานุภาพ ทรงเป็นผู้ควบคุมการจัดด้วยพระองค์เองโดยตลอด เม่ือ

ทรงจัดแล้วก็ทรงฝึกหัดคนให้มีความรู้โดยถ่ายทอดวิชาการโบราณคดีและ

วิชาการพิพิธภัณฑสถานจากพระองค์  ผู้ท่ีได้รับการฝึกสอนในข้ันแรกน้ัน

ก็คือ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ คณบดีคนแรกของคณะโบราณคดี สมเด็จฯ 

กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงมีความรักและห่วงใยในพิพิธภัณฑสถาน

น้ีมาก คราวท่ีพระองค์ต้องเสด็จไปอยู่ปีนัง ทรงรับส่ังกับหลวงบริบาลบุรี

ภัณฑ์ว่า “ฉันรักหลวงบริบาลฯ เท่าไร หลวงบริบาลฯ ทราบอยู่แล้ว ถ้ารัก

ฉันตอบ ขอให้พยายามบำารุงรักษาพิพิธภัณฑสถานซ่ึงเป็นของรักของฉัน

ให้ถาวรต่อไป ดีกว่าสนองคุณด้วยประการอย่างอ่ืน” ๑๔  

หอพระสมุดสำาหรับพระนคร

 พ.ศ.๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จฯ กรมพระดำารงราชานุภาพ (พระอิสริยยศ

ในขณะนั้น) ทรงดำารงตำาแหน่งนายกหอพระสมุดสำาหรับพระนคร ทรง

พยายามสืบหาและรวบรวมหนังสือเก่าทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ

มาเก็บรักษาไว้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับเมืองไทยทรงบอกไปยังหอสมุดต่างๆ 

ในโลกว่าถ้าใครพบเรื่องเกี่ยวกับไทยแล้วขอให้คัดส่งมาให้   ในส่วนการ

ดำาเนินงานของหอพระสมุดฯ ทรงมีผู้เช่ียวชาญ ๔ คนร่วมในการค้นคว้า

๑๔ ลายพระหัตถ์ถึงหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ลงวันท่ี  ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘, ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ 

กรมพระยาดำารงราชานุภาพถึงศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒.

๒๙



30

ดำ�รงวิช�ก�ร 
ฉบับพิเศษ : ธันว�คม ๒๕๕๕

คือ ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ค้นคว้าทางตะวันตก, พราหมณ์ ป. ศาสตรี 

ทางอินเดีย,  พระเจนจีนอักษร (สุดใจ) ค้นทางเมืองจีนและ มหาฉ่ำา ค้น

ทางเมืองเขมร ๑๕  

 นอกจากน้ียังทรงมีพระดำาริว่าแต่เดิมหอพระสมุดวชิรญาณเคย

รวบรวมหนังสือเก่า-ใหม่ พิมพ์ออกจำาหน่ายแก่สมาชิกนับว่ามีประโยชน์

มาก ทำาให้ความรู้แพร่หลาย เม่ือมีการจัดต้ังหอพระสมุดสำาหรับพระนคร

ข้ึน จำาเป็นจะต้องจัดหาทุนทรัพย์ในการจัดพิมพ์และเป็นการหาหนังสือ

เข้าหอพระสมุดด้วย จึงทรงคิดทูลเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ให้ทรงพิมพ์

หนังสือแจกเป็นวิทยาทานในงานต่างๆ เช่นงานพระศพหรืองานวัน

ประสูติ โดยทรงรับจัดพิมพ์ให้เสร็จ แต่ขอหนังสือเข้าหอสมุดเพียง ๒๐ 

เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงส่วนหน่ึงทางหอสมุดนำามาจัดขายในราคาย่อมเยา เพ่ือหา

ทุนเข้าหอพระสมุด และจากเหตุน้ีจึงเกิดธรรมเนียมการพิมพ์หนังสือเป็น

ของแจกในงานต่างๆ ข้ึน ตัวอย่างหนังสือท่ีทรงเป็นธุระในการจัดพิมพ์ 

และมีคุณค่าย่ิง ได้แก่ หนังสือเร่ือง  “ประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ใน

ลังกาทวีป”    ซ่ึงทรงนิพนธ์และจัดพิมพ์ ตามคำากราบทูลของ  สมเด็จฯ 

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เพ่ือแจกงานพระเมรุถวายแด่พระ

สัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย (พระมารดาในสมเด็จฯ เจ้าฟ้า

กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์) ท่ีว่า “ขอประทานพระเมตตาบารมีเป็นท่ีพ่ึง 

ขอมอบธุระในการสร้างหนังสือแจกงานเมรุถวาย-----ท้ังทรงอำานวยการ

ตีพิมพ์ให้เป็นไปอย่างดี----” ๑๖ 

๑๕  หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล, พระประวัติลูกเล่าและพระโอวาทบางโอกาส, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖-๑๘.
๑๖  สาส์นสมเด็จ ฉบับลงวันที่ ๒๖  มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๗. 

๓๐
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หอจดหมายเหตุ (National Archive)

 ทรงเป็นผู้ริเร่ิมก่อต้ังหอจดหมายเหตุ โดยรับส่ังให้รวบรวมหนังสือ

หลักฐานทางราชการสมัยก่อนท่ีมีอายุเกิน ๒๕ ปีมาเก็บรวบรวมไว้เพ่ือท่ี

คนรุ่นหลังจะหาหลักฐานได้จากหอจดหมายเหตุแห่งน้ีโดยไม่ต้องลำาบาก

ดังเช่นท่ีเคยเป็นมา ๑๗  

หอรูป (Picture Gallery)

 งานท่ีสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงริเร่ิมไว้อีกอย่าง

หน่ึง คือ หอรูป ซ่ึงได้ทรงจัดไว้เป็นแผนกๆ คือ รูปคน รูปสถานท่ี รูป

เหตุการณ์ แต่ยังไม่สมบูรณ์ และไม่ได้รับการดำาเนินการต่อ เน่ืองจาก

ขาดแคลนทุนในการดำาเนินการ

พระราชบัญญัติส่งโบราณศิลปวัตถุออกนอกประเทศ 

 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงวางรากฐานการบำารุง

รักษาโบราณวัตถุสถานท่ัวราชอาณาจักร รวมถึงการตราพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการส่งโบราณศิลปวัตถุออกนอกประเทศเพ่ือป้องกันมิให้โบราณ

วัตถุและศิลปวัตถุท่ีมีค่าออกนอกประเทศได้ง่าย

๑๗ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล, พระประวัติลูกเล่าและพระโอวาทบางโอกาส, อ้างแล้ว, หน้า 

๑๙.

 

๓๑
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ผลงานพระนิพนธ์ที่สำาคัญ

 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงได้รับการยกย่อง

จากวงการประพันธ์ไทยว่า “ทรงเป็นนักเขียนผู้ย่ิงใหญ่” พระองค์ทรงมี

พระปรีชาสามารถในการเขียนหนังสือได้หลายประเภท เช่น ชีวประวัติ 

ประวัติศาสตร์ ท่องเท่ียว โบราณคดี นิทาน ประวัติวรรณคดีและประวัติ

ความรู้ต่างๆ หรือท่ีเรียกกันว่า “ตำานาน” ตลอดจนคำานำาและคำาอธิบาย

หนังสือต่างๆ พระนิพนธ์ท่ีรวบรวมได้มีมากกว่า ๑๐๐๐ เร่ือง (๑๐๕๐ 

เร่ือง) หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงบันทึกไว้ว่า เท่าท่ีค้นพบ คือ 

พงศาวดาร ๑๓๔ เร่ือง, ศาสนา ๗๖ เร่ือง, ตำานาน ๑๐๓ เร่ือง,   ประวัติ

ต่างๆ ๑๖๐ เร่ือง,โคลงกลอน ๙๒ เร่ือง  และอธิบายแทรก ๑๙ เร่ือง

 ตัวอย่างพระนิพนธ์ท่ีมีความสำาคัญต่องานโบราณคดี ได้แก่

 ๑. ตำานานพระพุทธเจดีย์(สยาม)  สมเด็จฯ กรมพระยาดำารง

ราชานุภาพ ทรงนิพนธ์เร่ืองน้ีในปีพ.ศ.๒๔๖๙ เพ่ืออุทิศพระกุศลสนอง

พระคุณแด่เจ้าจอมมารดาชุ่ม (ในรัชกาลท่ี ๔) ผู้เป็นหม่อมมารดา ด้วย

ทรงเห็นว่าประกอบด้วยประโยชน์ท้ัง ๒ ประการ คือ ประโยชน์ในทางสืบ

อายุพระพุทธศาสนาประการ ๑ กับประโยชน์ในทางบำารุงความรู้ด้วยอีก

ประการ ๑ ทรงกล่าวถึงความคิดท่ีจะแต่งเร่ืองตำานานพุทธเจดีย์สยามน้ีว่า 

 “มองสิเออ เฟอนองค์ ปิลา อัครราชทูตฝร่ังเศสเป็นผู้

ชักชวนให้แต่ง เพ่ือเผยแผ่ให้คนท้ังหลายได้รู้เห็นความ

รุ่งเรืองของประเทศสยามซ่ึงมีมาแต่หนหลัง” ๑๘  

๑๘  สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ตำานานพระพุทธเจดีย์, (คำานำาเมื่อพิมพ์ครั้งแรก), 

สำานักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๔๔.

๓๒
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 ในการน้ีทรงได้รับความช่วยเหลือจากศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์

ในการค้นหนังสือและการเลือกรูปภาพท่ีพิมพ์หนังสือเล่มน้ีนับว่ามี

คุณค่าต่อการศึกษาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นอย่าง

ย่ิงไม่เฉพาะสำาหรับประเทศไทยเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน

ด้วย ดังปรากฏลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ

ถึงสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ความว่า 

 “—เมื่อหนังสือฉบับนี้แพร่หลายออกไปถึงกรุง

ก ัมพูชา หม่อมฉันได้รับจดหมายมีมาจากเมือง

พนมเพ็ญฉบับหนึ่งว่า คณะพุทธศาสนากัมพุชฐาน

ปริยัตติธรรมประทุมวดีปรึกษากันเห็นว่า หนังสือ

เรื่องตำานานพุทธเจดีย์สมควรจะใช้เป็นหนังสือ

สอนพระพุทธศาสนาในกรุงกัมพูชาได้เรื่องหนึ่ง 

ขออนุญาตที่จะแปลและพิมพ์เป็นภาษาเขมร” ๑๙

 ๒. นิทานโบราณคดี เป็นหนังสือท่ีเพ่ิงทรงนิพนธ์เสร็จเม่ือก่อน

หน้าส้ินพระชนม์ไม่ก่ีวัน พิมพ์คร้ังแรก เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทาน

เพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ

ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส เม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๔๘๗ 

 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงเริ ่มนิพนธ์ตั ้งแต่

พ.ศ. ๒๔๘๓ จากเร่ืองจริงท่ีทรงพบเห็นด้วยพระองค์เอง ตามคำากราบทูล  

ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล พระธิดา ดังที่ทรงรับสั่งไว้ในคำานำา  

๑๙  สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒, หน้า ๓๙.

๓๓
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หนังสือนิทานโบราณคดีว่า 

“นิทานโบราณคดี---- ตัวฉันเองเดิมก็ไม่ได้คิดจะเขียน แต่

ลูกหญิงพูนพิศมัยเธอว่าเร่ืองต่างๆ ท่ีฉันเล่าให้ฟังล้วนมี

แก่นสารเป็นคติน่ารู้ ถ้าปล่อยให้สูญเสียน่าเสียดาย  เธอ

อ้อนวอนขอให้ฉันเขียนรักษาไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ลูก

หลานและผู้อ่ืนต่อไป---” ๒๐

 หนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องเกร็ดนอกพงศาวดารจึงเรียกว่า “นิทาน

โบราณคดี” เรื่องต่างๆ ในนิทานโบราณคดีนอกจากเป็นเรื่องราวทาง

โบราณคดีแล้ว ยังรวมไปถึงวิชาการทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 

รวมถึงการปกครองบ้านเมืองด้วย 

๒๐ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ,นิทานโบราณคดี, (กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์บรรณาคาร 

๒๕๔๓). คำานำา (หน้า ง-จ).

๓๔
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 ๓.  สาส์นสมเด็จ เป็นลายพระหัตถ์โต้ตอบระหว่างสมเด็จฯ 

กรมพระยาดำารงราชานุภาพกับสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ 

ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงที่ทรงประทับอยู่ ณ เมืองปีนัง ( พ.ศ.๒๔๗๕-

๒๔๘๕) สมเด็จทั้งสองพระองค ์ ทรงโต้ตอบวิจารณ์และประทานคำา

อธิบายเก่ียวกับวิทยาการต่างๆในลักษณะงานวิเคราะห์ นับเป็นพระ

นิพนธ์อันล้ำาค่าของชาติ บรรจุวิชาความรู้ทางศิลปะ วรรณคดี อักษร

ศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และวัฒนธรรม ๒๑

 ๔. ความทรงจำา เร่ืองราวอัตตชีวประวัติของพระองค์ เร่ิมนิพนธ์

เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๔๗๖ มี ๕ ตอนยังไม่จบบริบูรณ์ตามท่ีต้ังพระทัย

ไว้ แต่ก็นับว่าเป็นเอกสารมีค่าล้ำาในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ของประเทศไทย  ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ เริ่มเรื่องประวัติ ตอนที่ ๒ 

เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อก่อน

เสวยราชย์ ตอนท่ี ๓ เร่ืองเม่ือเปล่ียนรัชกาล ตอนท่ี ๔ เร่ืองเร่ิมรัชกาลท่ี 

๕ ตอนท่ี ๕ เร่ืองเสด็จไปต่างประเทศคร้ังแรก ๒๒  

 ๕. นิราศนครวัด ทรงพระนิพนธ์เมื่อเสด็จประเทศกัมพูชา ใน

พ.ศ.๒๔๖๗ ขณะทรงดำารงตำาแหน่งสภานายกหอพระสมุดวชิรญาณ   ใน

หนังสือเล่มน้ีได้ประทานความรู้ในเร่ืองประวัติศาสตร์และโบราณคดีเก่ียว

กับกัมพูชาไว้มาก  นอกจากนี้ยังทรงเล่าเปรียบเทียบความคล้ายคลึง

๒๑ ดูเพิ่มเติมใน ผศ.ดร.จิรัสสา คชาชีวะ, “โบราณคดีจากลายพระหัตถ์” ใน ๑๕๐ ปีสมเด็จฯ

กรมพระยาดำารงราชานุภาพกับพัฒนาการโบราณคดีไทย, อ้างแล้ว หน้า  ๕๗-๗๕.
๒๒ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ความทรงจำา, ธนบุรี, โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, ๒๕๑๓.

๓๕
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และความแตกต่างกับไทยไว้ด้วย ๒๓

 ๖. ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ 

ถึง ศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ เป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จฯ

กรมพระยาดำารงราชานุภาพที่ทรงมีถึงหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ในช่วง

ปี พ.ศ.๒๔๗๕–๒๔๘๒ ขณะท่ีประทับอยู่ ณ สำานักดิศกุล และบ้านซิน

นามอลฮอล ปีนัง เนื้อเรื่องในจดหมายส่วนใหญ่ทรงตอบคำาถามที่

หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์เขียนมาทูลถามเร่ืองราวต่างๆ ซ่ึงส่วนมากเกี่ยว

กับพระวินิจฉัยทางวิชาการโบราณคดีซ่ึงให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และ

โบราณคดีมาก ตัวอย่างเช่น พระวินิจฉัยจารึกลานทองจากพระเจดีย์

ศรีสรรเพชญ ์ พระวินิจฉัยมณฑปและเจดีย์สามองค์วัดพระศรีสรรเพชญ์ 

พระวินิจฉัยเร่ืองเมืองสุพรรณบุรีและโบราณวัตถุท่ีเมืองอู่ทอง พระวินิจฉัย

เร่ืองพระเจดีย์ทองในมณฑปวัดมหาธาตุ ประทานหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์

ให้เป็นตัวอย่างสำาหรับคิดค้นเรื่องโบราณคดี นอกจากนี้ยังประทาน

ความรู้ทางโบราณคดีสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่อง ชายฝั่งทะเลเดิมด้วย ใน

ลายพระหัตถ์ชุดนี้ ยังประทานแนวทางในการทำางานโบราณคดีไว้ แก่

หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ด้วยหลายประการ ดังท่ียกตัวอย่างมาบ้างแล้ว เช่น

อย่าทำาตัวเป็นนักปราชญ์ อย่าย่ัวยุให้นักปราชญ์คัดค้านกันเอง  เป็นต้น ๒๔

๒๓ ดูเพิ่มเติมใน รศ.มยุรี วีระประเสริฐ, “นิราศนครวัด : ปฐมบทแห่งเขมรศึกษาในประเทศไทย” 

ใน  ๑๕๐ ปีสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพกับพัฒนาการโบราณคดีไทย, อ้างแล้ว 

หน้า ๒๙-๔๒.
๒๔  สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพถึง

ศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, หน้า  ๒๓.

๓๖
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๒

 จากท่ีกล่าวมาโดยสังเขปน้ี จะเห็นได้ว่า สมเด็จฯ กรมพระยาดำารง

ราชานุภาพทรงเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยอย่าง

แท้จริง ทรงเป็นผู้ริเร่ิมบุกเบิกแก่วงการโบราณคดีไทย ทรงชี้ให้เห็นถึง

คุณค่าของโบราณวัตถุ-สถานที่สามารถบอกให้เราทราบถึงความเป็นมา

ของชาติไทย เกิดความรักและความภูมิใจในชาติของตน องค์การ

ยูเนสโกจึงได้ประกาศให้พระองค์ท่านเป็นหน่ึงในบรรดาบุคคลสำาคัญ

ของโลกประจำาปี พ.ศ.๒๕๐๕ นับเป็นคนไทยคนแรกท่ีได้รับเกียรติน้ี

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ 

สิ้นพระชนม์ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๘๖ ด้วยโรคพระหทัยพิการ

๓๗
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จงจิตรถนอม ดิศกุล, หม่อมเจ้าหญิง. พระประวัติลูกเล่าและพระโอวาท 

 บางโอกาส. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ,

  ม.ป.ป., ๙ มิถุนายน ๒๕๒๕.

ดำารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา และ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา

 นริศรานุวัดติวงศ์. สาส์นสมเด็จ ๒๗ เล่ม. พิมพ์ครั ้งที ่ ๒.  

 กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๕.

ดำารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ความทรงจำา.ธนบุรี : โรงพิมพ์

 รุ่งวัฒนา, ๒๕๑๓.

______________.ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ

  ถึง ศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, สกุลบริบาลบุร ี- 

 ภัณฑ์. พิมพ์คร้ังท่ี ๑๕. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ร.ส.พ., ๒๕๒๙.

______________.นิทานโบราณคดี. กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์บรรณาคาร,

  ๒๕๔๓.

______________.ตำานานพระพุทธเจดีย์. กรุงเทพฯ : ศิลปบรรณาคาร,  

 ๒๕๔๔.

______________.นิราศนครวัด. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕.

ประพัฒน์ ตรีณรงค์. พระประวัติและงานสมเด็จฯ กรมพระยาดำารง 

 ราชานุภาพ. กรุงเทพฯ : ดำารงวิทยา, ๒๕๔๖.

พิทยลาภพฤฒิยากร,พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืน. พระดำารัสพระวรวงศ์เธอ

 กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร ในโอกาสฉลองวันประสูติ ครบ

  ๑๐๐ปี ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารง

 ราชานุภาพ.พระนคร : ห้างหุ้นส่วนจำากัดศิวพร, ๒๕๐๕.
 

บรรณานุกรม

๓๘
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๒

พูนพิศมัย ดิศกุล, หม่อมเจ้าหญิง. ชีวิตและงานของสมเด็จฯ กรม 

 พระยาดำารงราชานุภาพ. ธนบุรี : โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, ๒๕๑๕.

______________.พระประวัติลูกเล่าและพระโอวาทบางโอกาส. กรุงเทพฯ  

  : มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, ม.ป.ป.

ภาควิชาโบราณคดี, ๑๕๐ป ี สมเด็จฯกรมพระยาดำารงราชานุภาพกับ

 พัฒนาการโบราณคดีไทย. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 

 ๒๕๕๕.

๓๙


