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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรัสสา คชาชีวะ

๒
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรัสสา คชาชีวะ*

สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาดำ � รงราชานุ ภ าพ

อิสสริยลาภบดินทร์ สยามวิชิตินทรวโรประการ มโหฬารรัฐประศาสน์
ปิยมหาราชวรานุศิษฎ์ ไพศาลราชกฤตยการี โบราณคดีประวัติศาสตร์
โกศล คัมภีร์นิพนธ์นิรุกติปฏิภาณ ราชบัณฑิตวิธาน นิติธรรมสมรรถ

ศึ ก ษาภิ ว ั ฒ นปิ ย วาที ขั น ติ ส ั ต ยตรี ส ุ ร จริ ต ธาดา วิ ม ลรั ต นปั ญ ญา
อาชวาศรัย พุทธาทิไตรสรณาทร พิเศษ คุณภรณ์ธรรมมิกนาถบพิตร
พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร

พระราชบุตรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
พ.ศ. ๒๔๐๕ - ๒๔๘๖
สร้อยพระนามทรงกรมทีท่ รงได้รบั การสถาปนาพระยศ
ขึน้ เป็นสมเด็จฯ กรมพระยา ในสมัยรัชกาลที่ ๗
*

ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒

18๑๘

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีแห่งพระ
ประสูติกาลของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ เหล่าข้าฯ ทั้งปวงต่างสำ�นึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้
วางรากฐานในการศึกษาหาความรู้ทางวิชาการโบราณคดีมาตลอด
ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนถึงวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ สมเด็จฯ
กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องราวโบราณคดี
ไว้มากมาย ทรงนิพนธ์หนังสือทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
จำ�นวนนับไม่ถ้วน สมกับพระสมัญญานามว่าทรงเป็น “องค์บิดา
แห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย”
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ทรงสนพระทัยเกีย่ วกับ
วิชาการโบราณคดีมาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์ ทรงเริม่ ศึกษาโบราณคดีและ
เริม่ สนพระทัยในเรือ่ งเครือ่ งรางของขลังตัง้ แต่ทรงผนวชเป็นสามเณร ผู้
ปลูกฝังความรักทางโบราณคดี คือ สมเด็จฯ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
พระอุปชั ฌาย์ขณะเมือ่ ทรงผนวชเป็นสามเณร นอกจากนีย้ งั ทรงเรียน
โบราณคดีจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯ
กรมพระยาบำ�ราบปรปักษ์ พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย ซึง่ ทรงเรียนมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั อีกทีหนึง่
พระภารกิจทางโบราณคดีทท่ี รงทำ�อย่างแท้จริงนัน้ อยู่ในช่วงที่
พระองค์ทรงดำ�รงตำ�แหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยระหว่าง พ.ศ.
๒๔๓๕-๒๔๕๘ ซึง่ ต้องเสด็จทอดพระเนตรออกตรวจราชการตามหัวเมือง
ต่างๆ อยูเ่ ป็นนิจ ทำ�ให้พระองค์ได้พบเห็นเมืองโบราณ และ/หรือโบราณ
สถาน-โบราณวั ตถุที่ถ ูก ทิ้ง ร้างซึ่งมีอยู่เป็นจำ�นวนมาก ด้วยพระทั ย
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รักในงานโบราณคดีพระองค์จึงทรงบันทึกเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเห็นนั้น
ไว้ แล้วนำ�มาศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม

คราวเสด็จปราสาทบ้านระแงง

การเสด็จออกตรวจราชการของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ตาม
ทีก่ ล่าวมา เป็นประโยชน์ตอ่ วิชาการทางโบราณคดีอย่างยิง่ เนือ่ งจาก

ก. ทรงพบโบราณวัตถุ-สถานที่สำ�คัญ
ทุกครั้งที่เสด็จออกตรวจราชการ ได้ทรงพบโบราณวัตถุ-สถาน
จำ�นวนมากที่เป็นหลักฐานที่สำ�คัญต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย
ถูกทิ้งอยู่ตามเมืองโบราณต่างๆ ทรงค้นพบเมืองโบราณหลายแห่งโดย
การสอบทานกับเรือ่ งราวในพงศาวดารและตำ�นาน ตัวอย่างเมืองโบราณ
ทีท่ รงค้นพบ เช่น เมืองอูท่ อง, เมืองเชลียง และ เมืองศรีเทพ เป็นต้น ๑
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
ถึงศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์,(กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ ร.ส.พ.,๒๕๒๙)หน้า ๗๑ – ๗๒.

๑

๒

20๒๐

ข. ประทานพระวินิจฉัยและแนวพระดำ�ริ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพได้ประทานพระวินิจฉัย
เกีย่ วกับโบราณวัตถุ-สถานเหล่านัน้ ไว้ ซึง่ ต่อมาได้เป็นงานค้นคว้าทาง
วิชาการโบราณคดีทส่ี �ำ คัญ เช่น พระวินจิ ฉัยเรือ่ งเจดียย์ ทุ ธหัตถี, พระ
วินจิ ฉัยเรือ่ งเมืองอูท่ อง เป็นต้น

ค. มีการเก็บรักษารวบรวมไว้มิให้กระจัดกระจาย
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงมีรับสั่งให้เคลื่อนย้าย
โบราณวัตถุทถ่ี กู ทิง้ ไว้ตามเมืองโบราณเหล่านัน้ มาเก็บรักษาไว้ เพือ่ ไม่ให้
สูญหาย ตามแนวพระดำ�ริในการสงวนรักษาของดี (โบราณสถาน-โบราณ
วัตถุ) ที่ประทานไว้แก่ศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ (คณบดี
คนแรกของคณะโบราณคดี) ว่าสิง่ แรกคือต้องคิดรักษาสิง่ นัน้ ไว้ แต่หากไม่
สามารถรักษาไว้ได้ ต้องย้ายไปรักษาไว้ทอ่ี น่ื อย่าให้เป็นอันตราย ๒
โบราณวัตถุชิ้นสำ�คัญๆ ที่ทรงให้เคลื่อนย้ายเข้ามาเก็บรักษาไว้
และได้กลายเป็นสมบัติชิ้นสำ�คัญของชาติ ตัวอย่างเช่น รูปพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวรสมัยศรีวชิ ยั อันลือชือ่ จารึกศรีวชิ ยั หลักที่ ๒๓ และหลัก
ที่ ๒๔ เป็นต้น ในส่วนทีเ่ ป็นจารึกนัน้ บางครัง้ ทรงทำ�สำ�เนาจารึกกลับมา
ศึกษาทีก่ รุงเทพฯ ดังทีห่ ม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงเล่าถึงการพบ
และการทำ�สำ�เนาศิลาจารึกไว้ในหนังสือ “พระประวัตลิ กู เล่า” ตอนหนึง่ ว่า
“... ถ้าเจอะแผ่นหินเป็นรอยเกลีย้ งเกลาต้องหยุดม้า
ลงแงะงัดขึน้ ดูวา่ มีตวั อักษรหรือไม่ เราได้พบศิลาจารึก
๒

อ้างแล้ว หน้า ๓๐.
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หลายแผ่น ถ้าพบแล้วต้องยกขึน้ ล้างถูดว้ ยแปรงจนดิน
ทีอ่ ดุ อยูใ่ นรอยต่างๆ นัน้ ออกหมดแล้วเอากระดาษ
ว่าวปะลงไปบนรอยจารึก เอาน้�ำ ตบกระดาษแรงๆ
แล้วซ้อนกระดาษลงไปราว ๓ แผ่น พอรอยเด่นขึน้
มาแล้วก็ทง้ิ ตากแดดไว้ให้แห้ง แห้งสนิทแล้วเอาหมึก
เจ๊กทาบนหน้ากระดาษเบาๆให้ทว่ั แผ่น พอหมึกแห้งก็
กะเทาะเอากระดาษออกจากหิน พืน้ ก็เป็นสีด�ำ และตัว
อักษรเป็นสีขาว เพราะกระดาษลงไปอยูใ่ นรอยจารึก
ไม่ถกู หมึก ...” ๓
สำ�เนาจารึกเหล่านั้นส่วนใหญ่ทรงนำ�กลับมาให้ศาสตราจารย์
ยอร์ช เซเดส์ เป็นผูศ้ กึ ษาต่อ จารึกบางชิน้ นำ�เข้าเก็บรักษาไว้ในพิพธิ ภัณฑ์

ง. รับสั่งให้ช่างภาพถ่ายภาพไว้เสมอ
ภาพถ่ า ยเหล่ า นั้ น เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ในการศึ ก ษาทาง
โบราณคดีในสมัยต่อมา
๒
“ หากไม่สามารถย้ายไปได้ ก็ตอ้ งคิดถ่ายรูปรักษาไว้
อย่าให้สญ
ู เสีย” ๔
หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล, พระประวัติลูกเล่าและพระโอวาทบางโอกาส, มูลนิธิ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ จัดพิมพ์, หน้า ๑๗.
๔
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
ถึงศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, หน้า ๓๐.
๓

22๒๒

จ. ประทานแนวพระดำ�ริ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ โบราณสถาน-โบราณวัตถุ
รับสัง่ ให้ค�ำ้ จุน/ อนุรกั ษ์โบราณสถานในลักษณะเร่งด่วน
(Rescued Archaeology)
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ความรอบรูเ้ รือ่ งโบราณคดีของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
เมือ่ ได้ศกึ ษา “งาน” ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ แล้วจะ
เห็นได้วา่ พระองค์ทรงมีความรอบรูแ้ ละสนพระทัยในวิชาการโบราณคดี
ทุกยุคสมัย ทัง้ โบราณคดีสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์๕ และโบราณคดีสมัย
ประวัตศิ าสตร์กอ่ นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ (ทวารวดี,ศรีวชิ ยั ,ลพบุร)ี ตัง้ แต่
พุทธศตวรรษที่ ๑๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั (สุโขทัย,ล้านนา,อยุธยา และ
รัตนโกสินทร์) นอกจากนีย้ งั ทรงสนพระทัยและศึกษาโบราณคดีประเทศ
ใกล้เคียงด้วย๖

วิธีการศึกษาโบราณคดีของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
เราอาจกล่าวได้ว่าจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่การเป็น“องค์บิดาแห่ง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย” ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ก็เนือ่ งมาจากการทีพ่ ระองค์ทรงมีพระทัยรักในเรือ่ ง “ของโบราณ” (ทัง้
โบราณสถาน-โบราณวัตถุ) มาแต่ทรงพระเยาว์ (ซึง่ สมเด็จพระราชบิดาคงเป็น
แรงบันดาลใจหนึง่ ) นอกจากนีท้ รงมีความใฝ่พระทัยทีจ่ ะศึกษาหาความรูถ้ งึ
ความเป็นมาของสิง่ นัน้ ๆ จากการศึกษาพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยา ๒
ดำ�รงราชานุภาพ ทำ�ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระองค์มวี ธิ กี ารศึกษาค้นคว้า
โบราณคดีอย่างเป็นระบบ ดังนี้
๑. ทรงศึกษาค้นคว้าจากหนังสือต่างๆ ทัง้ ภาษาไทย (เช่น ตำ�นาน
ดู สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๔ , หน้า ๑๔๖-๒๐๖.
๖
ดูเพิ่มเติมใน จิรัสสา คชาชีวะ, “โบราณคดีจากลายพระหัตถ์” และบทความอื่นๆ ใน ๑๕๐ ปี
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพกับพัฒนาการโบราณคดีไทย,(กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๕๕)
๕

24๒๔

พงศาวดารต่างๆ) และภาษาต่างประเทศ (เช่น เรือ่ งราวของโบราณคดี
ประเทศใกล้เคียงรวมถึงโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซ่ึงยังไม่เป็น
ทีร่ จู้ กั หรือยังไม่แพร่หลายนักในขณะนัน้ ) ตัวอย่างเช่น ทรงศึกษาเรือ่ ง
กำ�เนิดพระพุทธรูป ของศาสตราจารย์ฟเู ชต์ เพือ่ อธิบายถึงความเป็น
มาของพระพุทธรูป๗ ทรงใช้หนังสือภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๒ เล่ม
คือ “ไศเลนทรวงศ์” และจดหมายเหตุจนี “ชู-ฟัน-ชี (Chu-Fan-Chi) ใน
การศึกษาเรื่องเมืองโบราณในแหลมมลายู๘ ในส่วนของโบราณคดีใน
ประเทศพม่าทรงค้นคว้าจากหนังสือพงศาวดารพม่า, หนังสือคัมภีรใ์ หญ่
ในเรือ่ งเมืองพม่าเรียกว่า Upper Burma Gazettier ทีร่ ฐั บาลอังกฤษให้
รวบรวมพิมพ์ไว ้ ๙ เป็นต้น
๒. ทรงสนทนากับผูร้ หู้ รือทีพ่ ระองค์ทรงเรียกว่า นักปราชญ์ เช่น
ศาสตราจารย์ คัลเลนเฟล นักโบราณคดีชาวฮอลันดา, เมอร์ซเิ ออ ดือ
รอยเซล นักปราชญ์ฝรัง่ เศส ซึง่ เคยดำ�รงตำ�แหน่งเจ้ากรมโบราณคดีใน
เมืองพม่า อีกทัง้ ทรงคุน้ เคยและสนทนาเรือ่ งโบราณคดีกบั ศาสตราจารย์
ยอร์ช เซเดส์ นักปราชญ์ทางประวัตศิ าสตร์และโบราณคดีชาวฝรัง่ เศส
๓. เสด็จทัศนศึกษาในประเทศและต่างประเทศ นอกจาก สมเด็จฯ
กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ จะเสด็จตรวจโบราณวัตถุ-สถานภายใน
ประเทศแล้ว พระองค์ยังใฝ่พระทัยที่จะเสด็จเยี่ยมชมโบราณสถานใน
ประเทศเพื่อนบ้านด้วย เนื่องจากทรงตระหนักดีถึงความสำ�คัญใน
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ , สาส์นสมเด็จ เล่ม ๔, อ้างแล้ว , หน้า ๒๕๔- ๒๕๖.
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ , สาส์นสมเด็จ เล่ม ๖, หน้า ๑๖๘- ๑๗๙.
๙
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ , สาส์นสมเด็จ เล่ม ๗, หน้า ๗๙.
๗
๘
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การศึกษาเปรียบเทียบ เช่น เสด็จเยือนประเทศกัมพูชา(พ.ศ.๒๔๖๗) เสด็จ
เยือนชวา (พ.ศ.๒๔๓๘ ๒๔๔๔ และพ.ศ.๒๔๗๗) และเสด็จเยือนประเทศ
พม่า (พ.ศ.๒๔๗๘)

๒
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๔. ทรงนำ�วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประกอบพระวินิจฉัยใน
การศึกษาค้นคว้าก่อนจะทำ�การวินิจฉัย สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ทรงนำ�วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์
หลักฐานทางโบราณคดีด้วย ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาพระพิมพ์ดินดิบ
สมัยศรีวิชัย ทรงส่งชิ้นพระพิมพ์ดินดิบไปยังสถานแยกธาตุของรัฐบาล
ที่กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม จึงทำ�ให้ได้หลักฐานที่ควรเชื่อได้ว่า
“พระพิมพ์ดินดิบซึ่งกล่าวมา เป็นของผสมอัฐิธาตุพระสงฆ์เถระซึ่งถือ
มหายานแต่โบราณ-----” ๑๐

แนวพระวินิจฉัย
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ทรงตระหนักดีวา่ หลักฐานที่
ทรงพบเห็นในขณะนั้นยังมีอยู่น้อยต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป ดัง
นัน้ ในพระวินจิ ฉัยเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ จึงมักทรงใช้ค�ำ ว่า “สันนิษฐาน” และ
“น่าจะ” เสมอ สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ไม่ทรงคิดว่าพระ
วินจิ ฉัยเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ จะต้องถูกต้องเสมอไป ทรงรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ น่ื และทรงยอมรับถ้าหากผูอ้ น่ื สามารถวินจิ ฉัยได้ดกี ว่า ดังทีม่ กั ทรง
กล่าวว่า “(ที่กล่าวมา)เป็นการสันนิษฐาน ผู้อ่านไม่จำ�จะต้องเชื่อ เว้นแต่
เห็นชอบด้วย” และ “อันการวินจิ ฉัยโบราณคดีตอ้ งมีความคิดเห็นผิดกัน
บ้างเป็นธรรมดา ที่ฉันเคยแพ้เขามาก็หลายเรื่องต้องไม่ขัดใจกันจึงจะ
วินจิ ฉัยด้วยกันได้” ๑๑
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒, หน้า ๙๔-๙๗.
๑๑
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพถึง
ศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์, หน้า ๕๗.
๑๐
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สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ทรงแสดงให้เห็นถึงความ
สนพระทัยใคร่ร้แู ละพยายามหาคำ�ตอบในสิ่งที่พระองค์ยังทรงสงสัยอยู่
เสมอ ตัวอย่างเช่น คราวเมื่อจะเสด็จเยือนพม่า ทรงมีลายพระหัตถ์ถึง
หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์ความว่า
“ฉันจะไปเทีย่ วเมืองพม่าวันที่ ๑๘ มกราคมนี้ ไปสักเดือนหนึง่ จึง
จะกลับ นึกว่าคงจะหาความรูอ้ ะไรได้อกี บ้าง เพราะมีเรือ่ งโบราณคดีท่ี
เกีย่ วข้องในระวางเมืองไทยกับเมืองพม่าทีฉ่ นั ยังสงสัยอยูห่ ลายข้อ จะลอง
ไปสืบดู” เมือ่ เสด็จกลับจากพุกามทรงมีลายพระหัตถ์ถงึ หลวงบริบาลฯว่า
“ตัง้ แต่ฉนั ไปพิจารณาโบราณวัตถุทเ่ี มืองพม่า ได้ความรูถ้ งึ ต้อง
แก้ไขความเห็นในเรือ่ งโบราณคดีทเ่ี คยคิดมาแต่กอ่ นหลายอย่าง” ๑๒
นอกจากนีย้ งั ทรงเห็นคุณค่าของการร่วมกันค้นคว้าเพือ่ หาข้อเท็จ
จริงอันจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการ สมควรทีผ่ ทู้ ร่ี กั จะศึกษาโบราณคดี
และประวัตศิ าสตร์จะดำ�เนินรอยตาม ดังนัน้ แม้ในปัจจุบนั เราจะเห็นว่า
พระวินจิ ฉัยบางประการของพระองค์จะเป็นเรือ่ งพ้นสมัยแล้ว แต่เราก็
ควรระลึกอยู่เสมอว่าพระวินิจฉัยของพระองค์ข้ึนอยู่กับหลักฐานที่มีอยู่ ๒
ในขณะนัน้ และเป็นเพียงข้อสันนิษฐาน เราควรสำ�นึกในพระคุณของ
พระองค์ทท่ี รงเป็นผูร้ เิ ริม่ และวางแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ ทีเ่ ป็น
ประโยชน์เพื่อนำ�ไปสู่การศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีท่กี ว้าง
ขวางต่อไป
ลายพระหัตถ์ถึงหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘, ลายพระหัตถ์
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพถึงศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, อ้างแล้ว,
หน้า ๔๕.

๑๒
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แนวพระดำ�ริเกี่ยวกับวิชาโบราณคดี
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ทรงรักงานโบราณคดี ดัง
ที่ทรงกล่าวไว้ในลายพระหัตถ์ท่มี ีถึงศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์
ตอนหนึง่ ว่า
“วิชาโบราณคดีเป็นวิชาที่ไม่มีโทษ ทั้งมีมากและยากพอที่จะ
ใช้ปัญญาสอดส่องให้เพลิดเพลินได้ ควรพยายามหาความรู้ให้มากแต่
อย่าตั้งตัวเป็นนักปราชญ์ อันนักปราชญ์นั้นเป็นฐานะซึ่งผู้อื่นที่เขา
เป็นนักปราชญ์จะยกย่อง ส่วนตัวเรามีกิจเพียงบำ�เพ็ญคุณให้ปรากฏ
ถ้าคุณของเราถึงขนาดเขาก็ยกย่องเอง ถ้าตั้งตัวเองหรืออาศัยแต่คำ�
ยกย่องของผู้ที่มิได้เป็นนักปราชญ์ก็ไม่เป็นมงคลอันใด” ๑๓
นอกจากแนวทางการศึกษาโบราณคดีอย่างเป็นระบบที่สมเด็จฯ
กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงริเริ่มไว้แล้ว ยังทรงวางรากฐานและ
แนวทางในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไว้อกี หลายประการ อาทิ

การจัดการด้านพิพิธภัณฑ์
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วว่าเมือ่ สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
เสด็จออกตรวจราชการ ทรงพบโบราณวัตถุจ�ำ นวน มากทีเ่ ป็นหลักฐานทีส่ �ำ คัญ
ต่อประวัตศิ าสตร์และโบราณคดีไทยถูกทิง้ อยูต่ ามเมืองโบราณต่างๆ ทรงเก็บ
รวบรวมโบราณวัตถุเหล่านัน้ มาเก็บรักษาไว้ โดยในขัน้ แรกทรงให้เก็บรักษาไว้
ณ กระทรวงมหาดไทยก่อน และเมือ่ ทรงดำ�รงตำ�แหน่งนายกราชบัณฑิตยสภา
ก็ได้นำ�มาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานวังหน้า (คือ พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑสถาน
ลายพระหัตถ์ถงึ หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘, ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ
กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพถึงศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์, อ้างแล้ว, หน้า ๕๔.

๑๓
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แห่งชาติพระนครในปัจจุบนั
ซึง่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระราชทานวังหน้าให้เป็นพิพธิ ภัณฑ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐) อีกทัง้ ยังประทาน
ของส่วนพระองค์ให้ไปจัดแสดงด้วย ในการจัดแสดง สมเด็จฯ กรมพระยา
ดำ�รงราชานุภาพ ทรงเป็นผูค้ วบคุมการจัดด้วยพระองค์เองโดยตลอด เมือ่
ทรงจัดแล้วก็ทรงฝึกหัดคนให้มคี วามรูโ้ ดยถ่ายทอดวิชาการโบราณคดีและ
วิชาการพิพธิ ภัณฑสถานจากพระองค์ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การฝึกสอนในขัน้ แรกนัน้
ก็คอื หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์ คณบดีคนแรกของคณะโบราณคดี สมเด็จฯ
กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงมีความรักและห่วงใยในพิพธิ ภัณฑสถาน
นีม้ าก คราวทีพ่ ระองค์ตอ้ งเสด็จไปอยูป่ นี งั ทรงรับสัง่ กับหลวงบริบาลบุรี
ภัณฑ์วา่ “ฉันรักหลวงบริบาลฯ เท่าไร หลวงบริบาลฯ ทราบอยูแ่ ล้ว ถ้ารัก
ฉันตอบ ขอให้พยายามบำ�รุงรักษาพิพธิ ภัณฑสถานซึง่ เป็นของรักของฉัน
ให้ถาวรต่อไป ดีกว่าสนองคุณด้วยประการอย่างอืน่ ” ๑๔

หอพระสมุดสำ�หรับพระนคร
พ.ศ.๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จฯ กรมพระดำ�รงราชานุภาพ (พระอิสริยยศ ๒
ในขณะนั้น) ทรงดำ�รงตำ�แหน่งนายกหอพระสมุดสำ�หรับพระนคร ทรง
พยายามสืบหาและรวบรวมหนังสือเก่าทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ
มาเก็บรักษาไว้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับเมืองไทยทรงบอกไปยังหอสมุดต่างๆ
ในโลกว่าถ้าใครพบเรื่องเกี่ยวกับไทยแล้วขอให้คัดส่งมาให้ ในส่วนการ
ดำ�เนินงานของหอพระสมุดฯ ทรงมีผเู้ ชีย่ วชาญ ๔ คนร่วมในการค้นคว้า
ลายพระหัตถ์ถงึ หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘, ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ
กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพถึงศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒.

๑๔
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คือ ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ค้นคว้าทางตะวันตก, พราหมณ์ ป. ศาสตรี
ทางอินเดีย, พระเจนจีนอักษร (สุดใจ) ค้นทางเมืองจีนและ มหาฉ่�ำ ค้น
ทางเมืองเขมร ๑๕
นอกจากนี้ยังทรงมีพระดำ�ริว่าแต่เดิมหอพระสมุดวชิรญาณเคย
รวบรวมหนังสือเก่า-ใหม่ พิมพ์ออกจำ�หน่ายแก่สมาชิกนับว่ามีประโยชน์
มาก ทำ�ให้ความรูแ้ พร่หลาย เมือ่ มีการจัดตัง้ หอพระสมุดสำ�หรับพระนคร
ขึน้ จำ�เป็นจะต้องจัดหาทุนทรัพย์ในการจัดพิมพ์และเป็นการหาหนังสือ
เข้าหอพระสมุดด้วย จึงทรงคิดทูลเจ้านายและขุนนางผูใ้ หญ่ให้ทรงพิมพ์
หนังสือแจกเป็นวิทยาทานในงานต่างๆ เช่นงานพระศพหรืองานวัน
ประสูติ โดยทรงรับจัดพิมพ์ให้เสร็จ แต่ขอหนังสือเข้าหอสมุดเพียง ๒๐
เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ส่วนหนึง่ ทางหอสมุดนำ�มาจัดขายในราคาย่อมเยา เพือ่ หา
ทุนเข้าหอพระสมุด และจากเหตุนจ้ี งึ เกิดธรรมเนียมการพิมพ์หนังสือเป็น
ของแจกในงานต่างๆ ขึน้ ตัวอย่างหนังสือทีท่ รงเป็นธุระในการจัดพิมพ์
และมีคณ
ุ ค่ายิง่ ได้แก่ หนังสือเรือ่ ง “ประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ใน
ลังกาทวีป” ซึง่ ทรงนิพนธ์และจัดพิมพ์ ตามคำ�กราบทูลของ สมเด็จฯ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ เพือ่ แจกงานพระเมรุถวายแด่พระ
สัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย (พระมารดาในสมเด็จฯ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์) ทีว่ า่ “ขอประทานพระเมตตาบารมีเป็นทีพ่ ง่ึ
ขอมอบธุระในการสร้างหนังสือแจกงานเมรุถวาย-----ทัง้ ทรงอำ�นวยการ
ตีพมิ พ์ให้เป็นไปอย่างดี----” ๑๖
๑๕
๑๖

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล, พระประวัตลิ กู เล่าและพระโอวาทบางโอกาส, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖-๑๘.
สาส์นสมเด็จ ฉบับลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๗.
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หอจดหมายเหตุ (National Archive)
ทรงเป็นผูร้ เิ ริม่ ก่อตัง้ หอจดหมายเหตุ โดยรับสัง่ ให้รวบรวมหนังสือ
หลักฐานทางราชการสมัยก่อนทีม่ อี ายุเกิน ๒๕ ปีมาเก็บรวบรวมไว้เพือ่ ที่
คนรุน่ หลังจะหาหลักฐานได้จากหอจดหมายเหตุแห่งนีโ้ ดยไม่ตอ้ งลำ�บาก
ดังเช่นทีเ่ คยเป็นมา ๑๗

หอรูป (Picture Gallery)
งานทีส่ มเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงริเริม่ ไว้อกี อย่าง
หนึง่ คือ หอรูป ซึง่ ได้ทรงจัดไว้เป็นแผนกๆ คือ รูปคน รูปสถานที่ รูป
เหตุการณ์ แต่ยงั ไม่สมบูรณ์ และไม่ได้รบั การดำ�เนินการต่อ เนือ่ งจาก
ขาดแคลนทุนในการดำ�เนินการ

พระราชบัญญัติส่งโบราณศิลปวัตถุออกนอกประเทศ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ทรงวางรากฐานการบำ�รุง
รักษาโบราณวัตถุสถานทัว่ ราชอาณาจักร รวมถึงการตราพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการส่งโบราณศิลปวัตถุออกนอกประเทศเพื่อป้องกันมิให้โบราณ ๒
วัตถุและศิลปวัตถุทม่ี คี า่ ออกนอกประเทศได้งา่ ย

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล, พระประวัตลิ กู เล่าและพระโอวาทบางโอกาส, อ้างแล้ว, หน้า
๑๙.
๑๗
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ผลงานพระนิพนธ์ที่สำ�คัญ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ทรงได้รบั การยกย่อง
จากวงการประพันธ์ไทยว่า “ทรงเป็นนักเขียนผูย้ ง่ิ ใหญ่” พระองค์ทรงมี
พระปรีชาสามารถในการเขียนหนังสือได้หลายประเภท เช่น ชีวประวัติ
ประวัตศิ าสตร์ ท่องเทีย่ ว โบราณคดี นิทาน ประวัตวิ รรณคดีและประวัติ
ความรูต้ า่ งๆ หรือทีเ่ รียกกันว่า “ตำ�นาน” ตลอดจนคำ�นำ�และคำ�อธิบาย
หนังสือต่างๆ พระนิพนธ์ทร่ี วบรวมได้มมี ากกว่า ๑๐๐๐ เรือ่ ง (๑๐๕๐
เรือ่ ง) หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงบันทึกไว้วา่ เท่าทีค่ น้ พบ คือ
พงศาวดาร ๑๓๔ เรือ่ ง, ศาสนา ๗๖ เรือ่ ง, ตำ�นาน ๑๐๓ เรือ่ ง, ประวัติ
ต่างๆ ๑๖๐ เรือ่ ง,โคลงกลอน ๙๒ เรือ่ ง และอธิบายแทรก ๑๙ เรือ่ ง
ตัวอย่างพระนิพนธ์ทม่ี คี วามสำ�คัญต่องานโบราณคดี ได้แก่
๑. ตำ�นานพระพุทธเจดีย(์ สยาม) สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รง
ราชานุภาพ ทรงนิพนธ์เรือ่ งนีใ้ นปีพ.ศ.๒๔๖๙ เพือ่ อุทศิ พระกุศลสนอง
พระคุณแด่เจ้าจอมมารดาชุม่ (ในรัชกาลที่ ๔) ผูเ้ ป็นหม่อมมารดา ด้วย
ทรงเห็นว่าประกอบด้วยประโยชน์ทง้ั ๒ ประการ คือ ประโยชน์ในทางสืบ
อายุพระพุทธศาสนาประการ ๑ กับประโยชน์ในทางบำ�รุงความรูด้ ว้ ยอีก
ประการ ๑ ทรงกล่าวถึงความคิดทีจ่ ะแต่งเรือ่ งตำ�นานพุทธเจดียส์ ยามนีว้ า่
“มองสิเออ เฟอนองค์ ปิลา อัครราชทูตฝรัง่ เศสเป็นผู้
ชักชวนให้แต่ง เพือ่ เผยแผ่ให้คนทัง้ หลายได้รเู้ ห็นความ
รุง่ เรืองของประเทศสยามซึง่ มีมาแต่หนหลัง” ๑๘
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, ตำ�นานพระพุทธเจดีย์, (คำ�นำ�เมื่อพิมพ์ครั้งแรก),
สำ�นักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๔๔.

๑๘
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ในการนีท้ รงได้รบั ความช่วยเหลือจากศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์
ในการค้ น หนั ง สื อ และการเลื อ กรู ป ภาพที่พิม พ์ ห นั ง สื อ เล่ ม นี้นับ ว่ า มี
คุณค่าต่อการศึกษาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นอย่าง
ยิง่ ไม่เฉพาะสำ�หรับประเทศไทยเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงประเทศเพือ่ นบ้าน
ด้วย ดังปรากฏลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
ถึงสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวตั วิ งศ์ความว่า
“—เมื่ อ หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ แ พร่ ห ลายออกไปถึ ง กรุ ง
กั ม พู ช า หม่อมฉันได้รับจดหมายมีมาจากเมือง
พนมเพ็ญฉบับหนึ่งว่า คณะพุทธศาสนากัมพุชฐาน
ปริยัตติธรรมประทุมวดีปรึกษากันเห็นว่า หนังสือ
เรื่ อ งตำ � นานพุ ท ธเจดี ย์ ส มควรจะใช้ เ ป็ น หนั ง สื อ
สอนพระพุ ท ธศาสนาในกรุ ง กั ม พู ช าได้ เรื่ อ งหนึ่ ง
ขออนุญาตที่จะแปลและพิมพ์เป็นภาษาเขมร” ๑๙
๒. นิทานโบราณคดี เป็นหนังสือทีเ่ พิง่ ทรงนิพนธ์เสร็จเมือ่ ก่อน
หน้าสิน้ พระชนม์ไม่กว่ี นั พิมพ์ครัง้ แรก เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทาน ๒
เพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
ณ เมรุวดั เทพศิรนิ ทราวาส เมือ่ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๘๗
สมเด็ จ ฯ กรมพระยาดำ � รงราชานุ ภ าพทรงเริ ่ ม นิ พ นธ์ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๔๘๓ จากเรือ่ งจริงทีท่ รงพบเห็นด้วยพระองค์เอง ตามคำ�กราบทูล
ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล พระธิดา ดังที่ทรงรับสั่งไว้ในคำ�นำ�
๑๙

สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒, หน้า ๓๙.
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หนังสือนิทานโบราณคดีว่า
“นิทานโบราณคดี---- ตัวฉันเองเดิมก็ไม่ได้คดิ จะเขียน แต่
ลูกหญิงพูนพิศมัยเธอว่าเรือ่ งต่างๆ ทีฉ่ นั เล่าให้ฟงั ล้วนมี
แก่นสารเป็นคตินา่ รู้ ถ้าปล่อยให้สญ
ู เสียน่าเสียดาย เธอ
อ้อนวอนขอให้ฉนั เขียนรักษาไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ลกู
หลานและผูอ้ น่ื ต่อไป---” ๒๐
หนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องเกร็ดนอกพงศาวดารจึงเรียกว่า “นิทาน
โบราณคดี” เรื่องต่างๆ ในนิทานโบราณคดีนอกจากเป็นเรื่องราวทาง
โบราณคดีแล้ว ยังรวมไปถึงวิชาการทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ
รวมถึงการปกครองบ้านเมืองด้วย

สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ,นิทานโบราณคดี, (กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์บรรณาคาร
๒๕๔๓). คำ�นำ� (หน้า ง-จ).

๒๐
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๓. สาส์นสมเด็จ เป็นลายพระหัตถ์โต้ตอบระหว่างสมเด็จฯ
กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพกับสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวตั วิ งศ์
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงที่ทรงประทับอยู่ ณ เมืองปีนัง ( พ.ศ.๒๔๗๕๒๔๘๕) สมเด็จทั้งสองพระองค์ ทรงโต้ตอบวิจารณ์และประทานคำ�
อธิบายเกีย่ วกับวิทยาการต่างๆในลักษณะงานวิเคราะห์ นับเป็นพระ
นิพนธ์อนั ล้�ำ ค่าของชาติ บรรจุวชิ าความรูท้ างศิลปะ วรรณคดี อักษร
ศาสตร์ โบราณคดี ประวัตศิ าสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และวัฒนธรรม ๒๑
๔. ความทรงจำ� เรือ่ งราวอัตตชีวประวัตขิ องพระองค์ เริม่ นิพนธ์
เมือ่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๔๗๖ มี ๕ ตอนยังไม่จบบริบรู ณ์ตามทีต่ ง้ั พระทัย
ไว้ แต่กน็ บั ว่าเป็นเอกสารมีคา่ ล้�ำ ในทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
ของประเทศไทย ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ เริ่มเรื่องประวัติ ตอนที่ ๒
เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อก่อน
เสวยราชย์ ตอนที่ ๓ เรือ่ งเมือ่ เปลีย่ นรัชกาล ตอนที่ ๔ เรือ่ งเริม่ รัชกาลที่
๕ ตอนที่ ๕ เรือ่ งเสด็จไปต่างประเทศครัง้ แรก ๒๒
๕. นิราศนครวัด ทรงพระนิพนธ์เมื่อเสด็จประเทศกัมพูชา ใน ๒
พ.ศ.๒๔๖๗ ขณะทรงดำ�รงตำ�แหน่งสภานายกหอพระสมุดวชิรญาณ ใน
หนังสือเล่มนีไ้ ด้ประทานความรูใ้ นเรือ่ งประวัตศิ าสตร์และโบราณคดีเกีย่ ว
กับกัมพูชาไว้มาก นอกจากนี้ยังทรงเล่าเปรียบเทียบความคล้ายคลึง

ดูเพิ่มเติมใน ผศ.ดร.จิรัสสา คชาชีวะ, “โบราณคดีจากลายพระหัตถ์” ใน ๑๕๐ ปีสมเด็จฯ
กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพกับพัฒนาการโบราณคดีไทย, อ้างแล้ว หน้า ๕๗-๗๕.
๒๒
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, ความทรงจำ�, ธนบุรี, โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, ๒๕๑๓.
๒๑
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และความแตกต่างกับไทยไว้ดว้ ย ๒๓
๖. ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
ถึง ศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ เป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จฯ
กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพที่ทรงมีถึงหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ในช่วง
ปี พ.ศ.๒๔๗๕–๒๔๘๒ ขณะทีป่ ระทับอยู่ ณ สำ�นักดิศกุล และบ้านซิน
นามอลฮอล ปีนัง เนื้อเรื่องในจดหมายส่วนใหญ่ทรงตอบคำ�ถามที่
หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์เขียนมาทูลถามเรือ่ งราวต่างๆ ซึ่งส่วนมากเกี่ยว
กับพระวินิจฉัยทางวิชาการโบราณคดีซ่งึ ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีมาก ตัวอย่างเช่น พระวินิจฉัยจารึกลานทองจากพระเจดีย์
ศรีสรรเพชญ์ พระวินจิ ฉัยมณฑปและเจดียส์ ามองค์วดั พระศรีสรรเพชญ์
พระวินจิ ฉัยเรือ่ งเมืองสุพรรณบุรแี ละโบราณวัตถุทเ่ี มืองอูท่ อง พระวินจิ ฉัย
เรือ่ งพระเจดียท์ องในมณฑปวัดมหาธาตุ ประทานหลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์
ให้เป็นตัวอย่างสำ�หรับคิดค้นเรื่องโบราณคดี นอกจากนี้ยังประทาน
ความรู้ทางโบราณคดีสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่อง ชายฝั่งทะเลเดิมด้วย ใน
ลายพระหัตถ์ชุดนี้ ยังประทานแนวทางในการทำ�งานโบราณคดีไว้ แก่
หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์ ด้วยหลายประการ ดังทีย่ กตัวอย่างมาบ้างแล้ว เช่น
อย่าทำ�ตัวเป็นนักปราชญ์ อย่ายัว่ ยุให้นกั ปราชญ์คดั ค้านกันเอง เป็นต้น ๒๔

ดูเพิ่มเติมใน รศ.มยุรี วีระประเสริฐ, “นิราศนครวัด : ปฐมบทแห่งเขมรศึกษาในประเทศไทย”
ใน ๑๕๐ ปีสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพกับพัฒนาการโบราณคดีไทย, อ้างแล้ว
หน้า ๒๙-๔๒.
๒๔
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ, ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพถึง
ศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์, หน้า ๒๓.
๒๓

ดำ�รงวิชาการ

ฉบับพิเศษ : ธันวาคม ๒๕๕๕
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จากทีก่ ล่าวมาโดยสังเขปนี้ จะเห็นได้วา่ สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รง
ราชานุภาพทรงเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยอย่าง
แท้จริง ทรงเป็นผูร้ เิ ริม่ บุกเบิกแก่วงการโบราณคดีไทย ทรงชี้ให้เห็นถึง
คุณค่าของโบราณวัตถุ-สถานที่สามารถบอกให้เราทราบถึงความเป็นมา
ของชาติ ไ ทย เกิ ด ความรั ก และความภู ม ิ ใจในชาติ ข องตน องค์ก าร
ยูเนสโกจึงได้ประกาศให้พระองค์ท่านเป็นหนึ่งในบรรดาบุคคลสำ �คัญ
ของโลกประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๐๕ นับเป็นคนไทยคนแรกทีไ่ ด้รบั เกียรติน้ี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
สิ้นพระชนม์ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๘๖ ด้วยโรคพระหทัยพิการ

๒
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