บันทึกเรื่องการสรางมหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
ความเบื้องตน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีกําเนิดระหวางมหาสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อ “ฟนฟูบํารุงศิลปกรรมของชาติให
เจริญรุงเรืองและเพาะศิลปนผูทรงวิทยาคุณใหแพรหลายมากยิ่งขึ้น” โดยมีพระราชบัญญัติตราไว เมื่อวันที่ 5
ตุลาคม พุทธศักราช 2486 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2486 ตามพระราชบัญญัตินั้น
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีหนาที่ “จัดการศึกษาวิชาประติมากรรม จิตรกรรม ดุริยางคศิลป นาฏศิลป วิชาโบราณคดี
และวิชาชางศิลป อยางอื่น” มหาวิทยาลัยอยูในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนายก
รัฐมนตรี เปนนายกคณะกรรมการ นับเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่นายกรัฐมนตรี มีหนาที่ตามกฎหมาย ที่จะเขา
ควบคุมบริหารงานอยางใกลชดิ
ในทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยศิลปากรตองพึ่งพาอาศัยกรมศิลปากร ทั้งในดานตัวบุคคล และอาคารสถานที่
กฎหมายจึงไดกําหนดใหอธิบดีกรมศิลปากร เปนอุปนายกของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย และเปนผูอํานวยการ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบเทากับอธิการบดีโดยตําแหนง ดวยมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับจัดตั้งคณะตางๆ 4 คณะ
คือ คณะจิตรกรรมและประติมากรรม คณะสถาปตยกรรมไทย คณะโบราณคดี และคณะมัณฑนะศิลป
ในพุทธศักราช 2497 องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมของสหประชาชาติ ไดสง Sir Charles
Darwin มาสํารวจการศึกษาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย Sir Charles
Darwin ไดใหความเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทย ไววา ถึงแมวาจะเปนมหาวิทยาลัยตาม
ความหมายของไทย แตสวนใหญไมถูกตามหลักสากล เพราะหลายมหาวิทยาลัยรวมทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรให
การศึกษาวิชาตางๆ ในวงจํากัด ควรจะรวมมหาวิทยาลัยตางๆ ซึ่งลวนแตอยูในพระนครธนบุรีเขาเปนมหาวิทยาลัย
เดียวกัน ความคิดเห็นของ Sir Charles Darwin นี้ เปนเหตุใหเกิดสภามหาวิทยาลัยแหงชาติ ซึ่งกลายมาเปน
สภาการศึกษาแหงชาติในปจจุบันนี้
การรวมมหาวิทยาลัยตางๆ เขาเปนมหาวิทยาลัยเดียวกันนั้น ไมมีทางทีจ่ ะปฏิบัติได ทําไดแตเพียงรวม
มหาวิทยาลัยตางๆ ไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานของสภามหาวิทยาลัยทุก
มหาวิทยาลัย และเมื่อมีสภาการศึกษาแหงชาติขึ้นแลว สภาการศึกษาแหงชาติไดดําเนินการที่จะใหมหาวิทยาลัย
ตางๆ มีมาตรฐานเดียวกันและมีวิธีการที่ไมลกั ลั่น จึงไดมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรแกไขเพิม่ เติมอีก 2
ฉบับ ในพุทธศักราช 2506 และพุทธศักราช 2508 ยกฐานะอาจารยของมหาวิทยาลัยใหเปนขาราชการพลเรือน
และกําหนดใหมีตําแหนงอธิการบดี แทนผูอํานวยการมหาวิทยาลัย
สถานที่ของมหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจากตองอาศัยกอสรางอาคารในที่ดนิ ของกรมศิลปากรซึ่งแคบอยูแลว
จึงคับแคบมาก แมในระยะหลังมหาวิทยาลัยไดที่ดินวังทาพระของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ ซึ่งอยูติดกันมาเปนสวนของมหาวิทยาลัย แตการขยายงานก็ทําไดเพียงเล็กนอย รับนักศึกษาเขา
ใหมไดปละประมาณ 125 คนเทานั้น และจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้นก็เกิน 500 คนไปไมไดมากนัก ดังนี้ความคิดที่จะ
ยายมหาวิทยาลัยไปตั้ง ณ ที่อื่นจึงมีอยู และมหาวิทยาลัยไดเสนอโครงการยายมหาวิทยาลัยตอรัฐบาล เปนโครง
การ 3 ป คาใชจาย 42 ลานบาท

โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัย
คณะรัฐมนตรีไดประชุมพิจารณาโครงการยายมหาวิทยาลัยดังกลาว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2508 ลงมติ
“ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนี้รบ
ั ไปพิจารณาทําโครงการใหม”
โครงการที่ทําขึน้ ใหมตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ เปลี่ยนชื่อจาก “โครงการยายมหาวิทยาลัยศิลปากร” มาเปน
“โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร” เสนอตอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2509 มี
สาระสําคัญดังตอไปนี้
1. เปนโครงการ 6 ป (พ.ศ. 2510- 2515)
2. ขยายวงงานใหสอดคลองกับหลักการสากล คือ ใหการศึกษาวิชาใดๆ ก็ได ไมจํากัดอยูในวงศิลปและ
โบราณคดี ในระยะ 6 ป ตามโครงการจะจัดตั้งคณะอักษรศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะดุริยางคศิลปะ และคณะ
ครุศาสตร ตามลําดับ
3. ขยายปริมาณรับนักศึกษาใหมากขึ้นตามความตองการของประเทศ จัดการกอสรางอาคารและเตรียม
หาอาจารย เพื่อรับนักศึกษาเขาใหมเพิ่มขึน้ ทีละนอยจนสามารถรับเขาได 880 คน ในปถัดจากปสุดทายของ
โครงการ (พ.ศ. 2516) ในปนั้นควรจะมีนักศึกษาทั้งสิ้น ประมาณ 2,655 คน
4. เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบจึงขอใชบริเวณพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีเนื้อที่ 888
ไร 3 งาน 24 ตารางวา สวนสถานที่เดิมนัน้ ก็ยังคงเก็บไวเพราะหนวยงานบางหนวยคงจะยายไปไมได และอาจใช
เปนที่ศึกษาของนักศึกษาชั้นปริญญาโท

5. ของบประมาณกอสราง 6 ป ตามโครงการเปนเงิน 71 ลานบาท
6. เนื่องจากสถานที่ใหมที่พระราชวังสนามจันทรอยูในสวนภูมิภาค จึงตองจัดบริการสําหรับนักศึกษา
โดยเฉพาะในเรื่องการกินอยู จึงควรใชระบบวิทยาลัย (College System)
พรอมกับโครงการดังกลาวนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดเสนอตอคณะรัฐมนตรี ดวยวา
เนื่องจากความรีบดวน โครงการนี้ยังมิไดรบั การพิจารณาจากหนวยราชการที่เกี่ยวของ คือ คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร สภาการศึกษาแหงชาติ สภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ และสํานักงบประมาณ จึงควรตั้ง
กรรมการขึ้นชุดหนึ่งประกอบดวยผูแทนหนวยราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ มีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน เพื่อ
พิจารณารายละเอียดตางๆ ใหทันเวลาของการตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2510
คณะรัฐมนตรีลงมติ มีสาระสําคัญเปน 3 ขอดังนี้
1. รับหลักการโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยทีเ่ สนอไป ทั้งใหตั้งกรรมการดังที่เสนอ แตใหรัฐมนตรีวา
การกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานแทนทานนายกรัฐมนตรี
2. ใหดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหสอนวิชาในสาขาอื่นนอกจากที่ได
กําหนดไวแลวไดดวย
3. งบประมาณคากอสราง ซึ่งไดรับในงบประมาณป 2509 จํานวน 2,900,000 บาท นั้น ใหนาํ ไปใช
กอสราง ณ สถานที่ใหมได

แนวปฏิบัติในขั้นดําเนินงาน
1. จังหวัดนครปฐม มีพระปฐมเจดียประดิษฐานอยูจึงนับไดวาเปนศูนยกลางของโบราณคดี และศิลป
แหงสําคัญในประเทศไทย จึงเหมาะที่จะเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหมี
พิพิธภัณฑสถานดวย

2. พระราชวังสนามจันทร เคยเปนพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว พระมหา กษัตริยผูที่สนพระราชหฤทัยเปนอยางยิ่งในทางโบราณคดีและศิลปทั้งปวง ทรงเปนนักโบราณคดีและศิลปนชั้น
เยี่ยม โดยเฉพาะในทางวรรณศิลป ทรงสนับสนุนนาฏศิลป ตลอดรัชสมัยของพระองคและที่พระราชวังสนามจันทร
นี้ไดทรงสรางอนุสาวรีย พระพิฆเณศวรไวที่สนามหนาพระที่นั่ง ซึ่งเปนศูนยกลางของพระราชวัง เปนที่สังเกตวา
พระพิฆเนศวรเปนเทพเจาแหงศิลป และเปนตราของมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย ดังนี้จึงสมควรที่จะรักษาพระราช
วังสนามจันทรนี้ใหอยูในสภาพเหมือนในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมา
ประทับเพื่อนักศึกษาและประชาชนจะไดระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ปรากฏในอดีต
การกอสรางอาคารของ
มหาวิทยาลัยนั้น ควรจัดทําทางดานหลังพระที่นั่งและรอบนอกเทานั้น
3. พระราชวังสนามจันทร ขณะนี้เปนที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด และหนวยราชการอื่น ที่บานพักขาราช การและโรงเรียน ทั้งยังไดใหเอกชนเชาไปหลายราย การจัดเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยนั้นจะกระทําโดยเร็วมิได และ
ขึ้นอยูกับงบประมาณของหนวยราชการตางๆ และงบประมาณของมหาวิทยาลัยเอง แตในการจัดสรางมหา วิทยาลัยนั้นจําเปนจะตองวางผังทั่วไป เสียกอนและดําเนินการกอสรางตามผังนั้น ดังนั้นอาจมีความจําเปนตองการ
ใชที่ดินแหงหนึง่ กอนอีกแหงหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะขอความรวมมือจากหนวยราชการตางๆ และเอกชน แตจะ
พยายามมิใหเกิดความเดือดรอน
4. การกอสรางในระยะตนของโครงการ คือ สรางวิทยาลัยหนึ่งวิทยาลัย ซึ่งอาจใหชื่อวา “วิทยาลัยทับ
แกว” ใชเงินงบประมาณ 2 ยอด คือ ยอด พ.ศ. 2509 2,900,000 บาท และยอด พ.ศ. 2510 8,200,000
บาท ตามโครงการจะเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา พ.ศ. 2511 และจัดตั้งคณะอักษรศาสตรขึ้นพรอมกัน
วิทยาลัยแหงแรกนี้จะเปนวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาหญิง แตขณะที่ยังมิไดกอสรางวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาชาย จะ
ใหนักศึกษาชายรวมใชไปกอน
5. ตามโครงการ 6 ป จะมีวทิ ยาลัยสําหรับนักศึกษาหญิง 2 วิทยาลัย สําหรับนักศึกษาชาย 2 วิทยาลัย
และจัดตั้งคณะขึ้น 4 คณะ คือ คณะอักษรศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะดุริยางคศิลป และคณะครุศาสตร
นักศึกษาจะศึกษาวิชาใดก็ตามจะใหมีความรูท างศิลปและโบราณคดีบาง และเมื่อตั้งคณะครุศาสตรขึ้นเปนเวลา
ระยะหนึ่งแลว จะไดครูที่มีความรูทางศิลปและโบราณคดีไปประจําทําการสอนอยูในโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ
เปนการเผยแพรวัฒนธรรมไทยใหเขาถึงจิตใจของนักเรียนทีละนอยแตอยางทั่วถึง

ระบบวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
การจัดมหาวิทยาลัยนั้น ยอมจัดไดในรูปตางๆ จะจัดในรูปใดนั้น ตองคํานึงถึงประโยชนและสภาพความ
เปนอยูในสังคม มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นใหมในหลายประเทศไดหันมาใชระบบวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย เชน มหา วิทยาลัยเชียงใหมเปนตัวอยาง
มหาวิทยาลัยอาจมีวิทยาลัยไดหลายวิทยาลัย โดยไมจํากัดจํานวน แตละวิทยาลัยมีอธิการเปนหัวหนา และ
มีอาจารยจาํ นวนหนึ่งซึ่งสามารถสอนไดหลายวิชา อธิการและอาจารยดําเนินการปกครองนักศึกษา จัดเรื่องกินอยู
ชวยเหลือแนะนํานักศึกษาของวิทยาลัยในสิ่งที่ควรรูควรทําเสมือนเปนผูปกครองรับชวงมาจากบิดามารดา นัก ศึกษาผูใดออนวิชาใด ก็ชวยแกไขเพื่อใหทุกคนไดศึกษาตามหลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยเปนอยางดีที่สุด
ตลอดจนสรางความเปนผูนําใหในระดับที่เหมาะสมแกการที่จะออกไปประกอบอาชีพ อาจสอนวิชาทั่วไปที่เรียกวา
Liberal Arts นอกเหนือจากหลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยดวย
เมื่อวิทยาลัยทําหนาที่ดังกลาวมานี้ คณะตางๆ เชน คณะอักษรศาสตร หรือคณะวิทยาศาสตร ฯลฯ ยอม
พนจากภาระหนาที่การปกครอง จะไดดําเนินการทางดานวิชาการแตอยางเดียว คือจัดการสอนการสอบและการ

วิจัยอาจารยผูสอนในคณะตางๆ นั้น ก็คือ อาจารยที่ประจําอยูตามวิทยาลัยตางๆ นัน่ เอง มหาวิทยาลัยเปนผู
กําหนดใหวาอาจารยผูใดจะตองสอนวิชาใดใหแกคณะใด ในทางปฏิบัตินักศึกษาจะตองไปเรียน เชน ไปฟง
ปาฐกถาตามวิทยาลัยตางๆ ซึ่งอยูไมหางจากกันตามเวลาทีก่ ําหนด
การปฏิบัติดังนี้ ในวิทยาลัยหนึ่งๆ จะมีนักศึกษาที่ศึกษาวิชาตางๆ กัน และอาจารยของวิทยาลัยก็จะเปน
อาจารยที่สอนวิชาใหแกคณะตางๆ หลายคณะ ทุกคนจะเรียนรูจักกันอยางกวางขวาง เพราะอยูใกลชิดกัน ไมศึกษา
อยูในวงแคบเฉพาะวิชาของตน ถูกหลักของการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยเปนประโยชนแกตนอยางยิ่ง เมื่อออกไป
ประกอบอาชีพในภายหนาไมมีการแตกแยกเปนคณะๆ
จํานวนนักศึกษาในวิทยาลัยหนึ่งๆ นั้นตองจํากัดดัวยอาคารสถานที่ จํานวนอาจารยที่จะชวยเหลือควบคุม
และดวยวิธีการ ตามปกตินักศึกษาจะตองกินอยูนอนในวิทยาลัย แตอาจใหเดินเรียนบางซึ่งถือเปนขอยกเวน
วิทยาลัยอาจวางระเบียบใหผูทเี่ ดินเรียนเขามาประจําในวิทยาลัยชั่วระยะเวลาหนึ่ง
วิทยาลัยจะเปนผูติดตอกับ
ผูปกครองนักเรียนแทนมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยทับแกว
วิทยาลัยแหงแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พระราชวังสนามจันทร ซึ่งเริ่มดําเนินการกอสรางอยูใน
ขณะนี้ ควรมีชื่อวา “วิทยาลัยทับแกว” เพื่อเชิดชูนาม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว พระราชทานแก
อาคารหลังหนึง่ ซึ่งอยูชิดกับอาคารหลังแรกของวิทยาลัยนี้ การตั้งชื่อวิทยาลัยนี้จะตองรอปฏิบัติตามความใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ซึ่งกําลังดําเนินการเพื่อแกไขเพิ่มเติมอยู แตจะขอใชชื่อนี้ไปพลางกอน
วิทยาลัยทับแกว จะเปนวิทยาลัยทีม่ ีรั้วรอบ มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร ตั้งอยูในที่สวนหนึ่งของโรงเรียน
เกษตรกรรมนครปฐมเดิม ที่อยูทางดานตะวันตกของ “ทับแกว” จะมีอาคารใหญ 3 หลัง คือ หอนอนสองหลังและ
ตึกเรียนหนึ่งหลัง จะตองมีหอ งอาหาร หองสมุด หองพักผอน และสนามกีฬา กําหนดจะใหเปนวิทยาลัยสําหรับ
นักศึกษาหญิงในที่สุด แตในปแรกจะตองรับนักศึกษาชายดวย
ตามงบประมาณที่ไดรับในขณะนี้ กําหนดจะรับนักศึกษาใหอยูกินนอนได 240 คน และจะรับนักศึกษา
เดินเรียน 160 คน เมื่อมีงบประมาณกอสรางเพิ่มเติม อาจรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นไดอีกบาง แตอยางมากนักศึกษา
ของวิทยาลัยจะตองไมเกิน 600 คน จะไดมีอาจารยในอัตราสวน 1 คน ตอนักศึกษา 10 คน
คณบดีคณะอักษรศาสตรก็คงจะมีสํานักงานอยูที่วิทยาลัยทับแกวนี้เอง โดยเฉพาะในระยะปแรก หลักสูตร
ปริญญาตรีของคณะอักษรศาสตร ควรจะเนนหนักทาง “ภาษาและวรรณคดีไทย” และ “ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ”

ตึกหอนอนหลังแรกของวิทยาลัย
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดลงมติอนุมัติใหนําเงินคากอสราง ในงบประมาณ พ.ศ. 2509 ของมหาวิทยาลัย
ไปใชกอสรางทีพ่ ระราชวังสนามจันทร จะใหสถาปนิกเขียนแบบแปลนใหม ก็จะไมทันการ จึงไดพิจารณาอาคาร
ตางๆ ที่สรางอยูแลว เพื่อดูวาอาคารหลังใดจะมีแบบแปลนตรงตามความประสงค และอยูในวงเงินที่มีอยู ในที่สุด
ก็ไดตกลงเลือกอาคารหอนอนของโครงการเรงรัดพัฒนาชนบทของกระทรวงมหาดไทย
ที่วิทยาลัยเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา แบบแปลนเปนของนายวทัญู ณ ถลาง จึงไดแบบแปลนมาเพื่อประ กวดราคาโดยแกไขแบบแปลนนั้นเพียงเล็กนอย หางหุนสวนจํากัด ศิวกร เปนผูประมูลได ราคา 2,887,500 บาท

อาคารหลังนีเ้ ปนตึก 4 ชั้น ยาว 64 เมตร ชั้นบน ทั้ง 3 หอง เปนหองนอน มีบันไดขึ้น 2 ทาง แตละ
บันไดใหบริการแกหองนอน 6 ชุด ชุดหนึ่งๆ มีหองนอน 4 หอง นอนได 10 คน มีหอ งทํางาน หรือหองพักผอน
และหองน้ําทุกชุด ดังนั้น ทั้งหลังจะอยูได 120 คน ปกครองดูแลกันเปน 12 ชุด ชุดละ 10 คน
กําหนดวางศิลาฤกษอาคารหลังแรกนี้ ในวันศุกรที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2509 มีดวงฤกษ ดังนี้

