ประวัติความเปนมาของชุดเสื้อครุยปริญญา
นับตั้งแตมหาวิทยาลัยศิลปากรกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2486 มีผูจบอนุปริญญาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิต
โดยเฉพาะปริญญาบัณฑิตซึ่งมีผูจบรุนแรกเมื่อปการศึกษา 2497 แตศึกษาจบหลักสูตรเพียงทานเดียว คือ นายชลูด นิ่ม
เสมอ ปจจุบันคือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ชลูด นิ่มเสมอ เปนขาราชการบํานาญ สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษาทั้ง 2 ระดับมากขึ้น มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงดําริใหมีงานพระราชทานปริญญา
บั ต รขึ้ น โดยได นํ า ความขึ้ น กราบบั ง คมทู ล พระกรุ ณ า อั ญ เชิ ญ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูจบการศึกษา ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2507
ดวยเหตุนี้ บัณฑิตผูจบการศึกษาทั้งหลาย จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการออกแบบชุดครุยปริญญาตรีขึ้น
โดยมีอาจารยลาวัลย อุปอินทร ซึ่งทานเปนบัณฑิตรุนปการศึกษา 2502 รับปริญญาศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) นับเปนรุนที่ 4
ของคณะจิตรกรรมและประติมากรรม อาจารยนับไดวาเปนผูเริ่มตนและเปนผูดําเนินงานในการจัดทําชุดครุยปริญญาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและเพื่อใหไดรายละเอียดในการดําริจัดทําชุดครุยปริญญานี้โดยสมบูรณ คณะกรรมการดําเนินงานฝาย
จัดทําเอกสารขอมูลและภาพถาย จึงไดมอบใหกรรมการ 2 ทาน ไปขอสัมภาษณ ทานอาจารยลาวัลย อุปอินทร จึงขอนํา
ขอความที่ถอดจากเทปสัมภาษณมาลงบันทึกไว ซึ่งมีความเพิ่มเติมขอความเพียงเล็กนอยเทานั้นเพื่อใหไดใจความขึ้น ดังนี้
นับตั้งแตมหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดใหมีชุดครุยปริญญาขึ้นมาตั้งแตวันที่เขารับพระราชทานปริญญา
บัตรครั้งแรก เมื่อวันจันทรที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2507 เปนตนมา มหาวิทยาลัยมิไดจัดทํากฎหมายรองรับชุดครุย
ปริญญาบัตรแตอยางใด คงใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2486 รองรับเทานั้น แตตอมาเมื่อป พ.ศ. 2511
มหาวิทยาลัยศิลปากรไดยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับเดิมทั้ง 3 ฉบับ และรางพระราชบัญญัติใหมมาใชบังคับ เมื่อป พ.ศ.
2511 คือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 ซึ่งกฎหมายดังกลาวกําหนดใหมหาวิทยาลัยตองออกพระ
กฤษฎีกาชุดครุยในระดับตางๆ รวมทั้งรายละเอียดประกอบชุดครุย ซึ่งในการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ พระราช
กฤษฎีกา พ.ศ. 2512 ตอมามหาวิทยาลัยไดยกเลิกพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
เมื่อยกเลิกพระราชกฤษฎีกา ป พ.ศ. 2512 เหตุที่ยกเลิกเพราะมหาวิทยาลัยไดยกเลิกพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 และใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาใชบังคับแทน จึงไมมีการ
ตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยชุดครุยขึ้นมาใหม และในการออกพระราชกฤษฎีกาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดเพิ่มชุดครุยประจํา
ตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และชุดครุยคณาจารยของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นในมาตรา 8 ยังกําหนดให
มหาวิทยาลัยทําตัวอยางชุดครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะไวดวย สวนผูออกแบบชุดครุยที่เพิ่มขึ้นจํานวน 2 ชุด ไดแก
ผูชวยศาสตราจารย พงษศักดิ์ อารยางกูร
อาจารยสังกัดคณะมัณฑนศิลป
ซึ่งชุดครุยทั้ง 2 ฐานะนี้ ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2532 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2532 ใหความเห็นชอบตามที่ทานอาจารย
พงษศักดิ์ อารยางกูรออกแบบ
ฉะนั้น พระราชกฤษฎีกาที่ใชบังคับอยูในปจจุบันนี้ (พ.ศ. 2546) คือ “พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2534 ดังมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับครุยโดยสรุปดังนี้

เรื่องที่สัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณ
ผูสัมภาษณ
เรียบเรียงโดย
วันที่สัมภาษณ
เวลาสัมภาษณ
สถานที่สัมภาษณ

การออกแบบชุดครุยบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารยลาวัณย อุปอินทร
นางสาวศรีวรรณ จิระกุลสวัสดิ์ และนายประสพชัย แสงประภา
นางสาวศรีวรรณ จิระกุลสวัสดิ์
วันจันทรที่ 13 มกราคม 2546
16.45 – 18.00 น.
สํานักเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป

เลาถึงความเปนมาของชุดครุยบัณฑิต
สืบเนื่องจากตอนแรกมหาวิทยาลัยศิลปากรมีคนจบการศึกษานอยมาก รุนแรกมีอาจารยชลูดทานเดียวที่จบ
การศึกษา จึงยังไมมีการรับปริญญาขึ้น จํานวนบัณฑิตก็เก็บรวบรวมกันมานานเปนเวลาหลายป กวาจะมีการรับปริญญาขึ้นใน
ปแรก ก็คือในป 2507
การออกแบบชุดครุยบัณฑิต
สําหรับการเริ่มออกแบบชุดครุยบัณฑิต ไมปรากฏเวลาแนนอนวาเริ่มกันมาตั้งแตเมื่อไหร ปไหน คือได
คุยๆกันเทานั้น และมีอาจารยหมอม คือ ผูชวยศาสตราจารย หมอมราชวงศพูนสวาท กฤดากร คุณชายปรารภวา เรานาจะ
เตรียมออกแบบเสื้อครุยกันไว แตตอนนั้นก็ยังไมไดทําอะไรเปนกิจจะลักษณะ แตวาก็ไดมีการลองออกแบบมากอนแลว
เทาที่เห็น สเก็ตเปนแบบนั้น ก็จะเปนแบบเหมือนเสื้อครุยของจุฬาฯ คือจะเปนผาโปรงบางๆ ลักษณะคลายเสื้อคลุมบวชนาค
แตของจุฬาฯ เปนเสื้อครุยพระราชทาน ลวดลายนั้นลงตัว แตของเรา หลายๆ คนเห็นวาบานเราเปนเมืองรอน ก็เลยคิดวา
ควรจะเปนผาบางจะดีกวาหรือเปลา ก็เพียงแตลองสเก็ตออกมา เทาที่เห็นในแบบจะมีขอบเปนขอบขางลาง และขอบขางหนา
เปนลายลูกฟก เปนแบบลายไทยซึ่งดูเทอะทะไมสวย และยังไมลงตัว คราวนี้เราก็เริ่มมาคิดกันวาจะทํายังไงกันเอาแบบไหน
กัน ก็จนกระทั่งเกิดกําหนด พระราชทานปริญญาขึ้นมา ซึ่งตอนนั้นก็จวนจะรับแลว ก็มาคุยกันวาควรจะเอายังไงดี ก็เลยบอก
วาเราไมควรจะไปเอาอยางของจุฬาฯ เขา เพราะวาของจุฬาฯ เปนเสื้อพระราชทาน และอีกอยางถาของเราทํามาแลวสวยสูเคา
ไมได หรือมันเชยก็คงไมดี คราวนี้ปุบปบกะทันหัน ก็มานั่งคุยกันระหวางพวกคนที่จบปริญญาทั้งหลายวาจะเอายังไงกัน ก็คิด
ไดวาไมไดมีแคปริญญาตรี ตอไปจะตองมีถึงปริญญาโท และปริญญาเอก และผูที่ไดปริญญากิตติมศักดิ์ดวย จะทํายังไงกัน
ถากะทันหันแลวอยางนั้นเราทําใหเปนสากลเลยดีไหม คือกําหนดปริญญาตรีก็มีขีดนึง ปริญญาโทก็มีสองขีดเหมือนสากล
คราวนี้สิ่งที่เราจะตองคิดก็คือวา สวนของ Hood เราควรจะทําใหเปนไทยและควรจะแบง ออกมาวา แตละคณะใชสีอะไร
ตอนที่รับปริญญานั้นมีคณะจิตรกรรมและประติมากรรมสวนภาพพิมพ ก็ยังไมมี แลวมีคณะรองลงมาคือสถาปตยกรรมไทย
และก็คณะโบราณคดี สวนคณะมัณฑนศิลปนั้นเปนนองเล็กกวาเพื่อน เราก็เลยมานั่งคิดวาตรง Hood เราจะใชวิธีทําดวย
กํามะหยี่ แตก็กลับ น้ําหนักเอา สวนที่เปนกํามะหยี่สีดําเขมจะแลดูสวย สวนที่เปนแถบเราจะจบดวยผาอีกอันหนึ่ง ซึ่งไม
เปนสีเขม จะทําใหเกิดน้ําหนักแตกตางดูสวยขึ้นและก็ Hood แตละคณะจะใชสีอะไรจึงเหมาะสม ก็มาปรึกษาหารือกันวาสีนี้
จะเหมาะไหม ก็คุยกันหลายๆ คน วาสีอะไรเหมาะสมกับวิชาไหน ตกลงกันไดวาสาขา Paint ควรจะเปนเรื่องสดใสก็ใชสีเล
มอน พอหลังจากที่คุยๆ กัน เผอิญวาชวงนั้นไดมีโอกาสเขาไปพบทานนายกถนอม ตอนนั้นทานเปนนายกสภามหาวิทยาลัย
เราใชวิธีลัดและก็ไปเลาใหทานฟงวาเราจะรับปริญญากัน คราวนี้ครุยเดิมที่เราทําไวบัณฑิตที่จบใหมหลายคนเห็นวาไมชอบ
เราก็อยากจะเปลี่ยนใหม แตวาคงไมทันแลว และเราก็อยากทําใหเปนสากล คือเดิมเปนเหมือนเสื้อคลุมบวชนาคซึ่งเชยมาก

และแบบก็เหมือนกับเสื้อครุยของจุฬาฯ ซึ่งเปนเสื้อพระราชทาน ตอนนั้นในความรูสึกของพวกเราคือไมเหมาะสม บอกไหนๆ
ทําทั้งทีแลว และเรายังจะตองมีอีกหลายๆ คณะเพิ่มขึ้นในอนาคตดวย
แลวเรื่องสีเราจะแบงแยกยังไงละ ตัวแถบมันก็เปนสีเดียวกันหมด แลวจะแบงแยกคณะไดยังไง เราจะรับรู
ไดยังไงวาเสื้อครุยนี้ของคณะไหน ยังไงบาง เราก็มานั่งคิดกันวา ถาเราทําเปนสากลโดยใช Hood และสี ตรงนี้จะดูเหมาะสม
กวา
แลวทุกคนก็ไดใสชุดอันนี้ เพราะหลังจากที่ไปบอกนายกสภามหาวิทยาลัย ทานก็บอกวาโอเค ใหสเก็ตแบบ
ใหม พี่ก็สเก็ตแบบและมีเพื่อนชื่อเตอเคาก็ชวยเขียนแบบให เมื่อเสร็จแลวเราก็นําไปเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ทานบอก
วาโอเค ถาพวกเราสวนใหญเห็นดวยอยางนั้น เพราะวาทานทําอะไรก็ตามใจคนใชอยูแลว เราก็ดําเนินเรื่องนี้ตอ โดยมา
ปรึกษาหารือและประชุมพวกเรากันวา คณะจิตรกรรมตกลงใชสีเหลืองเลมอน และก็ชางปนก็ตองเอาสีหนักแนนหนอย ใชสี
อินเดียนเรด และก็สถาปตยใชสีเทาเพราะมันเปนลักษณะของสถาปตยกรรม มีความเขม และคณะโบราณคดีที่คนเคาดูวา
เชยๆ ขลังๆ เกาๆ อยูแลว เราก็เลยใชสีมวงใหดูสวยๆ ขึ้นมาหนอยจะไดไมเชย และก็มาถึงคณะมัณฑนศิลปเราใหเปนสีแสด
แตเด็กๆนักศึกษาปจจุบันเห็นเปนสีสม ซึ่งทําใหไมแนใจวาเปนสีอะไรสาเหตุก็มีมาเทานี้
พอหลังจากที่เราออกแบบมาเนี่ย พวกบัณฑิตทั้งหลายก็บอกวาโอเคเห็นดวย ตอนนั้นมหาวิทยาลัยไมไดสั่ง
ใหออกแบบ ที่ทําเนี่ยถือเปนสวนตัวกอน และก็ไปปรึกษาหมอมพูนสวาท ก็ถามอาจารยจะโกรธไหม อาจารยก็บอกวามาทํา
เรื่องสวนรวม ใครทําอะไรเปนเรื่องสวนรวมไดประโยชนก็ดี ดังนั้นพวกที่จบการศึกษาก็เลยคิดกันเองเพราะจะรับปริญญากัน
เปนครั้งแรก
หลังจากไดรับการเห็นดวย ก็เอาแบบไปจางรานอลังการทําตนแบบให ทุกคนก็ไปตัดที่เคาหมดเลย สวน
ครุยอาจารยจะเปนสีเขียวเวอริเดียน ตอนนั้นทุกคนที่รับปริญญาตองตัดใหมหมดเลย และเราก็เหมาตัดเปนจํานวนรอยตัว
หลังจากนั้นเคาก็ตัดไวใหเชาดวย และพวกรุนพี่ๆ ก็ใหยืมกันตอๆไป
สวนสูทขางในเราตองการน้ําหนักใหมันสวย สูทผูชายเราก็ใชเปนสูทสีเทา เทากลาง และเสื้อครุยสีดําคือจะ
ไลสีเทาลงไปถึงสีดําดูสวย และจะมีหมวก มีพูหอย สวนของพูเปนไหมญี่ปุนสีดํา ตอนรับไมใสหมวก จะหนีบไวดานขาง
จําไดวาไมมีการจดบันทึกการประชุมใดๆ ไวเลย เหมือนเปนเรื่องเลนๆ ระหวาง คนที่จบแลวก็มาคุยกัน
เทานั้น หลังจากใชชุดครุยตามรูปแบบในตอนนั้น ปจจุบันก็ไมเคยเห็นมีการแกไขอะไร มีแตเพียงการเพิ่มสีของคณะเทา
นั้นเอง สีครุยของอาจารยก็มีเพียงแตพูดกันวาสีมันเพี้ยนไป นอกนั้นก็ไมมีอะไร
เราก็ยังมีรูปถายหมูอยูบาง สวนมากเวลาใสชุดครุยไมไดมีการดึงชุดครุยใหเรียบรอย ตอนที่ถายรูปหนาตึก
จิตรกรรม สวนการกําหนดความยาวเสื้อครุยจะกําหนดความยาวครึ่งเขาพอดี ทั้งชายและหญิง สําหรับผูหญิงเปนชุดนักศึกษา
ขางใน กระโปรงสีน้ําเงินกรมทา เสื้อสีขาว ติดกระดุมของมหาวิทยาลัย มีเข็มพระพิฆเนศติดหนาอกดวย กระดุมติดถึงคอ
และผูชายผูกเนคไทสีดํา
คาใชจายในการออกแบบ จะออกกันเองเล็กนอย ไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น เปนการออกแบบเทานั้น จะมี
เตอเคาชวยเขียน เคาสเก็ตพวกแฟชั่นเสื้อผาเกง ก็เลยชวยเขียนให
ในหลวงทรงประทับใจมากที่มาแจกปริญญามหาวิทยาลัยศิลปากร พระองคทานสบายใจ สนุก เพราะคน
นอยยังไมทันเมื่อยเลยเสร็จแลว อาไรแบบนี้
เรารับปริญญากันที่ทองพระโรง วังทาพระ มีพระมาสวดชัยมงคลคาถา ทรงเสด็จฯทั้งสองพระองค ของ
มหาวิทยาลัยเรานั่งรับ แตของที่อื่นเคายืนรับกัน จะแตกตางกันตรงนี้ นอกนั้นก็ไมมีอะไร

