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ถ้าหากใครเคยไปเทีย่ วจังหวัดอยุธยา ก็คงจะต้องไปเทีย่ วบริเวณร่มพุทราทีป่ ลูกอยู่
ทัวไปในบริ
่
เวณโบราณสถานอันเป็ นหมู่ พระที่นัง่ พระราชวังโบราณ และก็อาจจะชอบอก
ชอบใจซือ้ หาพุทราทีช่ าวบ้านอัดกระป๋ อง หรือทาเป็ นลักษณะอย่างอื่นๆ มากินด้วย
หลายคนคงจะสงสัยว่าอยุธยานี่เป็ น “เมืองพุทรา” หรือยังไง---คาตอบทีน่ ่ าจะขจัดข้อ
สงสัยก็คอื พุทราเป็ นผลจากการทีน่ ักโบราณคดีท่านหนึ่งคิดขึ้นมาเพื่ อนามาปลูกไว้ในหมู่
โบราณสถานทีม่ กั จะต้องมีหญ้าขึน้ รกอันเป็ นอุปสรรคค่อการทานุบารุงรักษา
เมื่อเอาพุทรามาปลูกไว้ ความร่มรื่นก็เกิดขึ้นและสะดวกต่อการทีจ่ ะรัก ษาความเป็ น
ระเบียบในหมู่พระราชวังโบราณ พร้อมกันนัน้ ก็มปี ระโยชน์ให้ชาวบ้านมาเก็บพุทราเพือ่ ขาย
ให้แก่นกั ท่องเทีย่ วด้วย
นักโบราณคดีทเ่ี ป็ นแบบฉบับของนักโบราณคดีคนนี้ชอ่ื มานิ ต วัลลิ โภดม
ปั จจุบนั ท่านมีอายุ 71 ปี และเป็ นผูเ้ ขียนเรือ่ ง “สุวรรณภูมอิ ยูท่ ไ่ี หน” เล่มนี้

แบบฉบับของนักโบราณคดีไทย
ผมเรียกนายมานิต วัลลิโภดม ว่า “คุณพ่อ” เพราะความทีผ่ มเป็ นลูกศิษย์ของอาจารย์
ศรีศกั ร วัลลิโภดม ซึง่ เป็ นลูกชายคนโตของท่าน
นี่กค็ งเป็ นการเรียกขานกันอย่างไทยๆ นัน่ แหละ
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แต่คนทัวไปเรี
่
ยก “คุณพ่อมานิต” ว่า “อาจารย์” เพราะฉะนัน้ เพือ่ เรียกกันอย่างทัวไป
่
โดยไม่ตอ้ งบังคับขู่เข็ญให้เรียก “คุณพ่อ” อย่างผมนี้ ผมจึงขอเรียกท่านในข้อเขียนชิ้นนี้ว่า
“อาจารย์มานิต” ไปตลอด
อาจารย์มานิตเป็ น “แบบฉบับของนักโบราณคดีไทย” เพราะท่านไม่ได้รบั การศึกษา
ทางด้านประวัติศาสตร์หรือ โบราณคดีอ ย่างตะวัน ตกจากต่างประเทศทัง้ สิ้น ท่านศึกษา
วิ ช าการทางด้ า นนี้ โ ดยตรงจากสมเด็ จ ฯ กรมพระยาด ารงราชานุ ภาพ “บิ ด าแห่ ง
ประวัตศิ าสตร์ไทย” พระองค์นนั ้
เมือ่ ท่านไม่ได้รบั การศึกษาจากระเบียบหรือระบบต่างประเทศ อาจารย์มานิตจึงอยู่ใน
ลักษณะนักวิชาการอย่าง “ไทยๆ” และเพราะความทีท่ ่านมุง่ ทางด้านโบราณคดี ท่านจึงมีวธิ ี
การศึกษา สารวจ และขุดค้น อย่างไทยๆ นันเอง
่
หากจะว่ากันไปแล้วท่านเป็ นผู้ “ปรับปรุง” วิธกี ารของสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชา
นุภาพ และวิธกี ารของพระยาโบราณราชธานินทร์มาใช้กเ็ ห็นจะไม่ผดิ ความจริงมากนัก ส่วน
อิทธิพลจากต่างประเทศทีท่ าให้งานสารวจและขุดค้นของท่านมีระบบนัน้ ได้มาระยะหลัง ๆ
ซึ่งก็เกิดจากการศึกษาด้วยตนเอง และจากการร่วมงานกับนักโบราณคดีชาวต่างชาติใน
บางครัง้
เพราะความทีท่ ่านไม่มอี ทิ ธิพลของทฤษฎีฝรังนี
่ ่เอง ทาให้ท่าน “ปลอด” จากการตกอยู่
ภายใต้อทิ ธิพลความคิดของตะวันตก หากจะว่ากันอย่างถูกต้องแล้ว ท่านจัดอยู่ในลักษณะ
นักวิชาการด้านประวัตศิ าสตร์โบราณคดีทน่ี ิยมแนวความคิดของสมเด็จฯ กรมพระยาดารงฯ
แต่เพราะเหตุทส่ี มเด็จฯ กรมพระยาดารงฯ มิได้ทรงมีการขุดค้นเพือ่ ศึกษาหลักฐานให้
ถ่องแท้เยีย่ งในระยะหลังๆ ฉะนัน้ หลายครัง้ อาจารย์มานิตจึงมีหลักฐานทีข่ ดั แย้งทฤษฎีเก่า
ของสมเด็จฯ และได้รบั ความเชือ่ ถือในโอกาสต่อมา
การทีอ่ าจารย์มานิตเป็ นนั กโบราณคดีทงั ้ ในตาราและค้นคว้าเรื่องตารานิทานนิ ยาย
ตลอดถึงพระราชพงศาวดารทีค่ ่ายตะวันตกว่าไร้สาระอย่างจริงจัง ประกอบกับการทีท่ ่าน
เป็ น ผู้บุ กเบิก การขุด ค้น ขุด แต่ ง โบราณสถานอย่ า งสมบุ กสมบัน ท่านจึงนับ ว่าเป็ น “นั ก
โบราณคดีไทยที่เป็ นแบบฉบับ ” อย่างแท้จริงที่จะเก็บข้อ มูลมาเสนอและแสดงทัศนะทาง
วิชาการของท่าน
ข้อทีอ่ าจารย์มานิตไม่ยอมหลงอยู่ในทัศนะของตะวันตก ทาให้ท่านกลัวทีจ่ ะยืนหยั ด
ความคิดอย่างทีเ่ รียกกันว่า “เก่าๆ” แต่การยืนหยัดความคิด “เก่าๆ” ของท่านนี่เองทีน่ ามา
ซึ่งการค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ และกลายเป็ นว่าความคิดของท่านใกล้ เคียงความถูกต้อ ง
เพียงแต่การแสดงหลักฐานของท่านยังเป็ นลักษณะตานานพงศาวดารเท่านัน้ เอง

3

แนวคิด ที่สาคัญ ๆ ของอาจารย์ม านิ ต ที่น าไปสู่ก ารค้น คว้า ที่ถูก ต้อ งและกลายเป็ น
ทฤษฎีใหม่ไปโดยปริยายก็นับตัง้ แต่เรื่องพระเจ้าอู่ทองไม่ได้เสด็จอพยพหนีโรคห่ามาจาก
เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี ตามทีส่ มเด็จฯ ตัง้ ข้อสมมุตฐิ านไว้นนั ้ ต่อมาก็ได้รบั การพิสจู น์
ด้วยการขุดค้นของนายบัวเซอลีเย่ นักโบราณคดีจากฝรังเศส
่
ทีก่ ล่าวว่าเมืองอู่ทองร้างไป
ก่อนทีพ่ ระเจ้าอู่ทองจะประสูตนิ บั ร้อยปี
จากผลสรุปอัน นี้เ องท าให้เ กิด ปั ญ หาต่อ มาว่าถ้าเช่น นัน้ พระเจ้าอู่ท องเสด็จ มาจาก
ไหน?
อาจารย์มานิตเสนอแนวคิดเรือ่ งพระเจ้าอู่ทองไว้อกี นัน่ แหละว่าไม่ได้เสด็จมาจากไหน
แท้ทจ่ี ริงแล้วก็อยูท่ บ่ี ริเวณพระนครศรีอยุธยานันเอง
่
หากแต่เดิมเรียกว่ากรุงอโยธยา ซึง่ เป็ น
เมืองเก่าแก่ทม่ี มี าก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยา
แรกทีเดียวแนวคิดของอาจารย์มานิตได้รบั การกล่าวขวัญว่าไร้สาระ ต่อเมือ่ อาจารย์
ศรีศกั ร วัลลิโภดม เอาแนวคิดของอาจารย์มานิตมาเสนอใหม่ให้เป็ นระบบ นักวิชาการรุ่น
ใหม่ๆ เริม่ ศึกษาหาข้อเท็จจริงอย่างแข็งขัน ท้ายทีส่ ดุ เสียงคัดค้านก็เริม่ อ่อนลง
และดูเหมือนว่าตอนนี้จะยอมรับแล้วว่ากรุงอโยธยามีมาก่อนกรุงศรีอยุธยาจริงๆ
ในเรื่องสกุลช่างพระพุทธรูปอันเป็ นประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะของประเทศไทยก็ด ี อาจารย์
มานิตพยายามทีจ่ ะชี้แจงแสดงเหตุผลทางด้านวิชาการมาตลอดว่าสกุล ช่างอู่ทอง สกุลช่าง
ลพบุร ี ฯลฯ จะต้องมีการชาระสะสางให้เรียบร้อยเสียใหม่ เพราะมิฉะนัน้ แล้วจะสับสนปนเป
และดูเหมือนท่านจะเป็ นคนแรกทีพ
่ ยายามคัดค้านการเอาศิลปะไปปะปนกับชาติพนั ธุ์ของ
มนุษย์ แม้วา่ ตัวท่านเองในบางครัง้ ก็พยายามทีจ่ ะเรียกร้องความเป็ น “ชาตินิยม” จนเกินไป
ความคิด ที่ก้าวหน้ าของอาจารย์มานิ ตนัน้ เห็น ได้จ ากการพยายามที่จ ะศึกษา และ
จาแนกแยกแยะลักษณะวัฒนธรรมของมนุ ษย์แต่ละกลุ่มมาตัง้ แต่ไหนแต่ไรโดยไม่ให้ปะปน
กัน และแนวคิดอย่างนี้เผอิญไปตรงกันเข้าอย่างประหลาดกับงานของจิตร ภูมศิ กั ดิ ์ ในเรือ่ ง
“ความเป็ นมาของคาสยามฯ” ทัง้ ๆ ทีอ่ าจารย์มานิตและจิตรไม่เคยรูจ้ กั กัน และงานของจิตร
ก็เพิง่ ได้รบั การตีพมิ พ์
การทีอ่ าจารย์มานิตมีแนวคิดทางด้านวิชาการอย่างกว้างขวางนัน้ เห็นจะเป็ นอื่นไป
มิไ ด้ นอกจากการที่ไ ด้ ศึก ษากับ สมเด็จ ฯ มาโดยตรงส่ ว นหนึ่ ง ท าให้ตีป ระเด็ น จาก
นักปราชญ์ท่แี ท้จริงได้ละเอียดอ่อนถี่ถ้วน และส่วนสาคัญก็คอื อาจารย์มานิตเป็ นนักอ่ าน
ตานานพงศาวดารและศิลาจารึก ถึงขนาดเรียกได้ว่าหลักฐานทางด้านนี้อาจารย์มานิตอ่าน
มาด้วยตนเองและจับ มาด้ว ยตนเองมากที่สุด เกิน กว่าใครๆ ในประเทศไทย และเมื่อ มา
ประกอบกับ การที่ อ าจารย์ ม านิ ต เดิน ทางส ารวจตรวจตราโบราณวัต ถุ ส ถานมาทัว่
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ราชอาณาจักรขนาดไม่มใี ครสามารถมาเทียบได้ ทาให้ความแม่นยาทัง้ ทางด้านหลักฐาน
ทางโบราณวัตถุสถานและทางด้านภูมศิ าสตร์อานวยให้การตีความเพื่อสร้างแนวคิด ของ
อาจารย์มานิตใกล้เคียงมากทีส่ ดุ
การได้เห็นโบราณวัตถุม ากทีส่ ดุ ทาให้มขี อ้ ได้เปรียบในการตัง้ สมมุตฐิ าน ประกอบกับ
การที่อ าจารย์ ม านิ ต มีค วามแม่ น ย าในสภาพภู ม ิศ าสตร์ ซึ่ ง นั ก โบราณคดี ต ลอดถึ ง
นั ก ประวัติศ าสตร์ รุ่ น ใหม่ ไ ม่ใ ห้ค วามสนใจ ท าให้ค วามคิด ใหม่ ๆ เกิด ช่ อ งว่ า งทางด้ า น
ภูมศิ าสตร์เสมอ ดังเช่นการทีจ่ ดหมายเหตุจนี เขียนไว้ว่า “เสียน” หรือ “เสียม” หรือ “สยาม”
ตลอดเวลา นักประวัตศิ าสตร์รุ่นใหม่พยายามคิดว่านัน่ หมายถึงอาณาจักรสุโขทัย ตลอด
ท าให้อ าจารย์ม านิ ต คัด ค้า นได้ว่ า มิไ ด้ห มายถึง สุโขทัย ตลอด เพราะสภาพภูม ิศ าสตร์ท่ี
จดหมายเหตุจนี กากับมานัน้ ไม่มลี กั ษณะตรงกันกับสุโขทัยเลย และในทีส่ ุดก็เป็ นทีย่ อมรับ
กันว่าทีจ่ นี จดว่า “สยาม” นัน้ มิใช่จะหมายถึงเพียงอาณาจักรสุโขทัยเท่านัน้ หากจะหมายถึง
ตัง้ แต่สุโขทัยตลอดลงไปจนถึงนครศรีธรรมราชโน่ นทีเดียว ขึน้ อยู่กบั ว่าหลักฐานต่างๆ จะ
ยืนยันว่าเป็ นช่วงไหน
รายละเอียดเกีย่ วกับชีวติ และผลงานของอาจารย์มานิต วัลลิโภดม ผมได้ขอให้คณ
ุ สันติ
ภพ เจนกระบวนหัด ผูส้ นใจค้นคว้าศึกษาเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมคนหนึ่งไปสัมภาษณ์
จดบันทึกมา จึงขอนามาเสนอดังนี้

ต้นตระกูลอยู่สงขลา
อาจารย์มานิต วัลลิโภดม เกิดในกรุงเทพฯ เมื่อปี มะแม พ.ศ. 2450 ทีบ่ ้านบางกอก
ใหญ่ คุณพ่อรับราชการได้เป็ นถึงรองอามาตย์ตรี ชือ่ นาค วัลลิโภดม คุณแม่ทาสวนอยู่กบั
บ้าน ชือ่ แม่มณี
แต่ถ้าจะให้ว่ากันถึงต้นตระกูลดัง้ เดิมแล้ว เป็ นเชื้อสายทางสงขลา-พัทลุง มีเชื้อแขก
ไม่ใช่ไทย ต้นตระกูลเป็ นผู้สร้างเมืองสงขลาเก่าทีร่ ้างไปแล้ว ปั จจุบนั ยังเหลือร่องรอยของ
ป้ อมปราการอยู่บนเขาแดง ถ้าไปถามทางภาคใต้แล้วเขารู้จกั กันดี ดูเหมือนว่าต้นตระกูล
รุน่ แรกเข้ามากรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ตระกูลท่านเป็ น สุลต่านอยู่ และเกิดแข็ง
เมือง ไม่ยอมลงให้พระเจ้าปราสาททอง
“ผมเรียนหนังสือชัน้ ประถมทีว่ ดั อินทาราม แล้วก็ต่อทีว่ ดั นวลนรดิศ จากนัน้ ก็ไปต่อถึง
ม.8 ทีส่ วนกุหลาบ แล้วก็หางานทาเลย ไม่ตง่ ไม่ต่อกันถึงวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอะไรหรอก”
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จบจากสวนกุหลาบ ก็มาอยู่กบั กรมดารงฯ
“จบใหม่ๆ ก็มาเข้าพิพธิ ภัณฑ์สถานสาหรับพระนครเลย ไม่ได้รู้จกั ใครเขาหรอก มามัน
ยังงัน้ เอง อาศัยทีช่ อบอ่านเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์มาก่อน มีโอกาสจะได้ทางานทางนี้
ก็เ ลยเอา ตอนนั น้ ราวปี 2470 พิพ ิธ ภัณ ฑ์ น้ี อ ยู่ ใ นสัง กัด ราชบัณ ฑิต ยสภา มีส มเด็จ ฯ
กรมพระยาดารงราชานุ ภาพเป็ นนายกฯ กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ์เป็ นอุปนายกฝ่ ายวรรณคดี
สมเด็จฯ กรมพระยานริศฯ เป็ นอุปนายกฝ่ ายสถาปั ตยกรรม และพระยาโบราณราชธานินทร์
เป็ นอุปนายกฝ่ ายโบราณคดี”
ถ้าจะว่ากันไปแล้วในช่วงเวลานัน้ งานทางโบราณคดีจริงๆ ยังไม่คอ่ ยมีอะไร คงเป็ นไป
ในด้า นพิพ ิธ ภัณ ฑ์ ม ากกว่ า ในแง่ พ ิพ ิธ ภัณ ฑ์ แ ล้ ว มีแ นวทางมาตัง้ แต่ พ ระราชด าริใ น
พระบาทสมเด็จพระพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 ซึง่ ทรงรวบรวมโบราณศิลปวัตถุอยู่
แล้วในวังหลวง ซึ่งก็มที งั ้ ศิลปวัตถุ ทัง้ สัตว์น้ า สัตว์บก จนกระทังมาถึ
่
งยุคทีส่ มเด็จ ฯ เป็ น
เสนาบดีมหาดไทย ท่านทรงสนใจในเรื่องเหล่านี้ และเมื่อ ออกตรวจหัวเมืองบ่อยก็เห็นสิง่
เหล่านี้มาก ท่านทรงรับสังให้
่ สมุหเทศาต่างๆ รวบรวมเอาไว้ทห่ี วั เมืองนัน้ ๆ บ้าง หรือบางที
ถ้าเป็ นของย่อมๆ ก็ให้สง่ เข้ามาเก็บไว้ทก่ี ระทรวงมหาดไทยบ้าง
แล้ว ก็ท รงจัด ตัง้ พิพธิ ภัณ ฑ์ใ นลักษณะ “หอพระสมุด ” จัด รวบรวมสิง่ ของต่า งๆ ไว้
ประมาณปี 2469 ก็เริม่ มีการโยกย้ายกันมาทาเป็ นพิพธิ ภัณฑสถานอย่างถาวร

เผชิญหน้ ากรมดารงฯ
กรมศิลปากรตอนนัน้ เรียกกันว่าราชบัณฑิตยสภา มีสานักงานอยู่ตรงข้างวัดมหาธาตุ
ท่าพระจันทร์นัน่ เอง มีทงั ้ หมด 3 แผนก คือ แผนกหอพระสมุด, แผนกพิพธิ ภัณฑ์, แผนก
สถาปั ตย์
“จนเมื่ อ เ ปลี่ ย น ก าร ป ก ค ร อ ง นั ่น แ หล ะ คุ ณ จึ ง ยุ บ รา ชบั ณ ฑิ ต ย ส ภ า เป็ น
ราชบัณฑิตยสถาน แล้วก็เริม่ มีการจัดตัง้ กรมศิลปากรขึน้ ด้วย โดยรวมเอาทัง้ 3 แผนกนัน่
เข้าด้วยกัน”
“รุ่นผมนี่ เขาไม่เรีย กว่านัก ศึกษาโบราณคดีหรอกนะ มันน่ าจะเรีย กนักปฏิบ ัติง าน
เสียเลยมากกว่า ตอนนัน้ อ่านตารากันจ้าละหวันไปหมด
่
ตาราก็ไม่ค่อยจะมีเลย จะมีกข็ อง
สมเด็จฯ, ของเซเดส์ แล้วก็ของนักโบราณคดีองั กฤษ ของไทยจริงๆ แล้วเกือบไม่มเี ป็ นชิ้น
เป็ นอันเลย”
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“ตาราเล่มแรกทางโบราณคดี ทีเ่ ป็ นไทยๆ ก็ตานานพุทธเจดีย์ ของสมเด็จ ฯ นันแหละ
่
จากนัน้ ก็มพี วกประชุมจารึกต่างๆ พงศาวดาร ผิดจากนัน้ แล้วเราต้องอ่านต้องหาความรูเ้ อา
จากศิลปะทางอินเดียทางเขมรหมด”
“รุ่นผมนี่เรียนกันแบบตัวต่อตัวเลยคุณ อย่างเช่น ราวๆ เทีย่ งเห็นจะได้ ท่านจะเสด็จ
มาพิพธิ ภัณฑ์ ทีน้ีไม่ผมก็คุณหลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์กต็ อ้ งออกไปรับเสด็จ ท่านก็ให้คนแบก
พระมาองค์ มาถึงก็รบั สังว่
่ านี่ พระนัน่ สมัยนัน่ ศิลปะแบบนัน้ ๆ ให้เราเขียนป้ าย ทาบัญชี
เอาไว้เลย เรียกว่าคุยกันไป สอนไป”
“ท่านรับสังเรื
่ ่องพระเรื่องเจ้าเสร็จแล้ว ก็จะต่อว่า มีอยู่ในหนังสือเล่มนัน้ เล่มนี้นะ ไป
อ่านเสียทีห่ อสมุดมีเป็ นภาษาฝรังเศส
่
เป็ นภาษาอังกฤษ คุณคิดดูกแ็ ล้วกันว่า ถ้าเป็ นคนรุ่น
ผมจะทายังไง ถ้าเจ้านายผูใ้ หญ่มาจ้าจีแ้ บบนี้ ไม่ใช่ สงแล้
ั ่ วก็ลมื ด้วยนะ พอสัก 3-4 วัน ท่าน
จะมาถามเชียว
“เธออ่านหรือยังล่ะ ดูบา้ งหรือยัง”
“เป็ นอย่างนี้เสมอไป อ่านแล้วก็ถูกถาม ยังไม่อ่าน ท่านก็ถาม ลงยังงี้ พวกผมก็ต้อง
อ่านกันหูรดู เท่านัน้ เอง ผมว่ารุน่ ผม ปี ๆ อ่านหนังสือมากกว่าพวกคุณแน่ ๆ”

วิธีสอนแบบสมเด็จฯ
สมเด็จ ฯ กรมพระยาด ารงราชานุ ภาพ หรือ ที่ใ ครๆ ยกย่อ งท่านว่าเป็ น “บิด าแห่ง
ประวัตศิ าสตร์ไทย” นัน้ ท่านมีวธิ กี ารสังสอนคนแบบที
่
ไ่ ม่เหมือนใคร
อาจารย์มานิต ผูเ้ คยรับใช้ใกล้ชดิ ก็บอกว่า
“ท่านทรงชอบทดสอบคน อย่างเข้ามาก็มกั จะรับสังถามโน่
่
นถามนี่อยู่เรื่อย เช่น ท่าน
รับ สังว่
่ า เอ พระนเรศวรนี่ ไปคาบพระแสงดาบที่ไ หนนะ เอาละสิ เราก็ต้อ งค้น กัน ให้
จ้าละหวัน่ ว่าอะไรเป็ นอะไร วิธอี ย่างนี้เป็ นทีร่ กู้ ันว่า ท่านทรงแกล้งถามไปยังงัน้ เอง ทีจ่ ริง
แล้วท่านจะสอนเราต่างหาก”
นอกจากท่านมีวธิ กี ารอันแยบยลอย่างนี้แล้ว ท่านยังทรงฝึ กหัดให้มกี ารรูจ้ กั จดบันทึก
รูจ้ กั ทารายงานอีกด้วย
ในกรณีท่ขี ้าราชการของพระองค์ท่า นจะต้อ งออกไปต่า งจัง หวัด ไม่ว่าจะไปตรวจ
ราชการ หรือจะไปทาอะไรก็แล้วแต่ กลับมาแล้วจะต้องมีรายงานทุกครัง้ ส่ งไปให้ตรวจแก้
เพิม่ เติมข้อคิดเห็นออกมา
“ผมยังต้องกลายเป็ นนักเรียนฝึ กหัดของท่านไปเลยคุณ 5 ปี ทอ่ี ยู่กบั สมเด็จฯ มาก็ยงั งี้
แหละ เขาถึงว่าตารานัน้ มาจากทฤษฎี แต่ทฤษฎี จะมีได้มนั ต้องทดลอง ต้องปฏิบตั กิ นั ก่อน”
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“ถ้าจะว่าไปแล้ว ผมก็ไม่ใช่นักโบราณคดี แต่เป็ นผูท้ างานโบราณคดี ไม่มปี ริญญาบัตร
เหมือนรุน่ นี้หรอกคุณ”

เริ่มสอนโบราณคดี
อธิบดีกรมศิลปากรคนแรก ได้แก่หลวงวิจติ รวาทการ ช่วงนัน้ มีคุณหลวงบริบ าลบุ ร ี
ภัณฑ์เป็ นหัวหน้ ากอง แล้วก็ล่วงเลยมาถึงยุคหลวงรณสิทธิ ์พิชยั เป็ นอธิบดี อาจารย์มานิต
ก็ได้เป็ นหัวหน้ากองระหว่างนัน้ อยู่ราว ปี พ.ศ. 2494 อาจารย์เป็ นหัวหน้ากองมาจนกระทัง่
พ.ศ. 2502 แล้วอาจารย์ชนิ อยูด่ ี ก็ได้เป็ นแทน
“พูดกันจริงๆ แล้ว วิชาโบราณคดีจริงๆ ช่วงก่อน 2500 ไม่ม ี เพิง่ จะมามีเอาเมือ่ รุ่นผม
กับหลวงรณสิท ธิ ์นี่เ อง เราไปตรวจหัวเมือ งกันบ่อ ยๆ คุณหลวงมักจะพูด กับ ผมเสมอว่ า
“เวลานี้เท่ากับคุณทางานด้วยตัวคนเดียวนะ จะมีเจ้าหน้าทีก็่ ไม่คอ่ ยสันทัดเลย น่าทีคุ่ ณจะได้
คิดอบรม สอนทางโบราณคดีขน้ึ มาบ้าง เผือจะได้
่
คนมาช่วยทางาน”
“ท่านพูดมาแบบนี้ ผมก็เลยคิดแก้ไข รับพวกจบ ม.6 มาอบรมอยู่ 6 เดือน แล้วส่งเข้า
สอบบรรจุเป็ นข้าราชการเลย งานทีว่ ่านี้เริม่ เมือ่ ราวๆ ปี 2497-98 ปรากฎว่ามีคนมาสมัคร
เรียนแค่ 4 คน หญิง 1 ชาย 3 ตอนนัน้ ก็สอนกันไปตามแกน อาจารย์สอนก็ไม่ม ี เงินค่าสอน
ยิง่ ไม่ม ี ผมต้องสอนกับอาจารย์เขียน ยิม้ ศิร ิ เท่านัน้ เอง ผลัดกัน โดยผมสอนวิชาโบราณคดี
ส่วนอาจารย์เขียนสอนศิลปะ”
“ที่เ รีย นกัน ยุ ค แรกก็ย ัง ไม่ ม ีอ ะไร เพีย งแต่ ส อนกัน ให้ห นั ก ทางประวัติศ าสตร์ จับ
หลักฐานต่างๆ มาเป็ นพืน้ ฐาน”

เปิดคณะโบราณคดี
คิดถึงสภาพนักเรียนโบราณคดี รุ่นแรกมี 4 คน แล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเรียนกันยังไง
แต่กย็ งั คงเชือ่ ว่าคงมีโอกาสได้รบั ความรู้ทางนี้มากกว่านักเรียนรุ่นหลังๆ แน่
“จนเมือ่ หม่อมเจ้าสุภทั รฯ ท่านกลับจากเมืองนอก ผมก็รุกท่านทันที จัดตัง้ ศิลปศึกษา
ขึน้ มารวบเอานาฏศิลปเข้าไปด้วย เป็ นอนุ ปริญญา เลยรวบเอาวิชาด้านนี้เข้าไปด้วย ต่ออีก
หน่อยก็ขยายตัวเป็ นคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร”
“ผมรุกให้ท่านสอนวิชาเหล่านี้เลย เพราะผมมีงานกรมศิลปเยอะมากแล้ว ไหนจะงาน
ธุรการ ไหนจะต้องออกสารวจหัวเมืองอีก มันชักจะไม่ไหวแล้ว”
ปรากฏว่า นักเรียนโบราณคดีรุ่นแรก 4 คนนัน้ บัดนี้ตายไปแล้วก็ม ี หรือไม่กอ็ อกไป
เป็ นพ่อค้า เป็ นอย่างอื่นไปกันหมด วิชานี้มนั หากินไม่ค่อยจะได้นนเอง
ั่
ยังเหลืออยู่คนเดียว
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ทีย่ งั คงคลุกคลีกบั เรือ่ งเหล่านี้อยู่ ก็อาจารย์บงั เอิญ มาประณีต ตอนนี้เป็ น บรรณารักษ์ อยู่ท่ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉะนัน้ ปริญญาโบราณคดีรนุ่ แรก จึงมีขน้ึ เมือ่ พ.ศ. 2500

เหนื่ อยยากและลาเค็ญ
วิชาการด้านโบราณคดีนัน้ ถ้าจะให้ถงึ แก่นแท้กนั จริงๆ แล้ว ย่อมหนี การออกสารวจ
ขุดค้นไม่ได้ เพราะไม่เช่นนัน้ การเรียนการทางานทางนี้จะไม่ประสบผลสาเร็จได้เลย
นักโบราณคดีรุ่นใหม่น่ีดอู อกจะสบายกว่าเมือ่ ก่อนมาก เพราะไม่ว่าจะออกปฏิบตั งิ าน
หรือออกสารวจขุดค้นก็มรี ถมีรามีถนนหนทางเรียบร้อยไปหมดแล้ว แต่สาหรับการทางาน
โบราณคดีรนุ่ เก่านัน้ ไม่เป็ นเช่นนัน้
“เมือ่ ก่อนจะไปไหนทีตอ้ งมีสารตรานะคุณ ผมก็ตอ้ งอาศัยทีม่ เี พือ่ นเป็ นปลัดอาเภอบ้าง
เป็ นกานันบ้าง ถือหนังสือไปหามัน ให้ช่วยจัดหาคนนาทางให้หน่ อย บางทีกข็ จ่ี กั รยานไป
แต่บางก็ขม่ี า้
“อย่างพิมายนี่ ต้องนัง่ รถไฟไปลงสถานี หนิ ดาด-จักราช แล้วก็ต่อเกวียนบ้าง ม้าบ้าง
จนกระทังถึ
่ งเปะปะกันไปเรือ่ ย เวลาออกหัวเมืองนี่ตอ้ งนุ่ งกางเกงขาสัน้ แบบนักเรียน แล้วใส่
เสือ้ นอกด้วย ร้อนก็รอ้ น หิวก็หวิ บางทีตอ้ งไปนอนกัน กลางทางก็ม ี ไม่สบายแบบทุกวันนี้
หรอกคุณ”
งานขุดค้นทางโบราณคดีทฝ่ี รังเข้
่ ามาทาในเมืองไทยเป็ นครัง้ แรก ก็ท่ีวดั หน้าพระเมรุ
นครปฐม โดยนายดูปองส์ ชาวฝรังเศส
่
เข้ามาจากทางฮานอย เวียดนาม
แต่ถา้ จะว่ากันด้วยการขุดค้นทีเ่ ป็ นของไทนคราวแรก ก็ตอ้ งเอากันตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่
5 สมัยทีม่ กี ารกระทาพิธสี งั เวยอดีตมหาราชทีอ่ ยุธยานัน่ พระองค์ทรงโปรดให้พระยาโบราณ
ราชธานินทร์ (สมุหเทศาภิบาล) ทาการขุดแต่งบริเวณวังโบราณ ให้รวู้ า่ ตรงไหนเป็ นตาหนัก
อะไร นี่นบั ว่าเป็ นการขุดแต่งครัง้ แรกในเมืองเรา
และจะว่ากันถึงเรื่องการขุดค้นกันจริงๆ แล้ว ก่อนที่ดูปองส์จะเข้ามาทาทีว่ ดั หน้าพระ
เมรุน่ีก็มกี ารขุดแต่ งที่เ มือ งโบราณพงตึก เพื่อขุดหารากฐานมาบ้างแล้วยังได้ของต่ า งๆ
มากมาย เช่น เครือ่ งปูนปั น้ ต่างๆ เป็ นต้น

ขุดเว้ยขุด ขนเว้ยขน
“งานนี้มนั มาเริม่ มีหน้ามีตาขึน้ มาหน่ อย จนกลายมาเป็ นอาชีพ ของนักโบราณคดีอย่าง
เป็ นชิน้ เป็ นอันก็ตอนทีผ่ มออกไปประจาทีอ่ ยุธยา ผมเริม่ ให้มกี ารขุดแต่งอยุธยาเป็ นครัง้ ใหญ่
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เช่น ขุดวังโบราณ วัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชรญ์ โดยเริม่ งานทีว่ ดั มหาธาตุก่อน ต้อง
จ้างแรงงานนักโทษกันเลย เหมาให้เรือนจาไปราวๆ 4-500 บาทต่อครัง้
“เราใช้วธิ กี ารขุดตามโคก เจาะใต้ดนิ พบเครือ่ งทอง อะไรต่อมิอะไร ขุดไปผมก็สอนไป
พวกนี้มที งั ้ จบ ป.4 บ้าง ม.3 บ้าง แต่เขาสนใจกันดี พวกนี้เองต่อมาฝึ กเพิม่ อีกนิด หน่ อย
ตอนผมได้เป็ นหัวหน้ากองแล้ว เขาก็ได้มาช่วยขุดค้นที่คบู วั , อู่ทอง, สุโขทัย ทัง้ ๆ ทีผ่ มไม่
เคยเรียนทางนี้มาเลย แต่อาศัยชอบลักขโมย และชอบอ่านหนังสือ เวลาไปดูดปู องส์ขดุ แล้ว
ก็จดจาเอาวิธกี ารต่างๆ มาใช้ได้
“ช่วงทีผ่ มเริม่ งานขุดอย่างเอาจริงเอาจังนัน่ เอง ก็ได้พบหลักฐานทีเ่ ก่ายิง่ กว่าสมัยใด
ก็มลู เหตุเรือ่ งสุวรรณภูมนิ ่ีละ ผมจึงเสนอท่านอธิบดีขอส่งข้าราชการไปดู งานทางโบราณคดี
สักคน ท่านก็ให้ผมเลือกสรร ตอนนัน้ เท่าทีม่ อี ยู่กอ็ าจารย์ชนิ อยู่ด ี นี่แหละ ผมถามเขาว่าจะ
ไปไหม เขาว่าไป ดูเหมือนจะราวๆ 97-98 เห็นจะได้ ไปได้ปีหนึ่งก็กลับมา ก็พอดีมกี ารขุด
ค้นทีบ่ า้ นเก่าเกิดขึน้ เลยส่งให้อาจารย์ชนิ เข้าไปร่วมขุดค้นด้วย
“ก็เรียกได้ว่า การขุดค้นทางโบราณคดีจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นขุดค้นเอาของ หรือขุดแต่ง
โบราณสถาน ล้วนเกิดขึน้ ในยุคสมัยทีผ่ มรับผิดชอบอยูใ่ นกองโบราณคดีทงั ้ นัน้
“ยังมีอกี ครัง้ หนึ่งนัน่ พ้นรุ่นผมแล้ว แต่กส็ าคัญ คือการขุดทีจ่ นั เสน ราว พ.ศ. 2511 นัน่
ผมเกษียณอายุแล้ว (เกษียณราว พ.ศ. 2510) นันเป็
่ นครัง้ แรกทีม่ กี ารขุดตรวจสอบชัน้ ดิน”

จับงานด้านเอกสาร
คงเพราะความที่ส มเด็จท่านได้ทรงจ้ าจี้จาไชมานัน่ เอง จึงทาให้อาจารย์มานิ ต ต้อ ง
สนใจการบันทึกเรือ่ งราวเป็ นเอกสารเอาไว้ เพราะอย่างน้อยๆ ก็ถอื ได้ว่าเป็ นหน้าทีท่ จ่ี ะต้อง
ท าเท่านัน้ เอง พอเขีย นแล้ว มีเ พื่อ นฝูงหรือ คนเขามาขอก็ต้อ งให้ไ ป ส่ว นเขาจะเชื่อ ถือ
หรือไม่นนมั
ั ่ นอีกเรือ่ ง
“ผมเริม่ งานเขียนหนังสือจริง ๆ เมือ่ พ.ศ. 2500 โดยสนใจจับเรือ่ งราวของพงศาวดาร
ตานาน นิทาน นิยายท้องถิน่ เป็ นสาคัญ แต่กไ็ ม่ใช่ว่าจะได้ มาแล้วก็ว่าแจ๋ว มันต้องสอบค้น
เสียก่อนว่ามีหลักฐานอะไรสนับสนุ นพอเพียงหรือเปล่า เช่น มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ
หรือไม่ อีกอย่างทีส่ าคัญก็คอื ศักราช นี่กส็ าคัญ ต้องพยายามจับเวลา เทียบเหตุการณ์ดูกนั
ให้แน่เสียก่อน
“ทีจ่ ริง ผมก็เขียนมาเรื่อยลงทีโ่ น่ นทีน่ ่ีบ้าง แต่เมือ่ 2500 นัน้ ผมก็ทาหนังสือเล่มแรก
ออกมา ร่วมกับอาจารย์เขียน ยิม้ ศิร ิ และหม่อมเจ้าจันทร์จริ ายุ รัชนี ผมเป็ นคนเขียน ตานาน
หริภญ
ุ ไชย กับ ตานานเมืองเชียงแสน
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“ต่อมาก็มอี ีกหลายเล่ม จาไม่ค่อยได้เหมือนกัน เช่น ประมวลภาพปฏิมา นัน่ ทาให้
อธิบดีกรมสรรพสามิต เมื่อท่านเสียไปในงานศพของท่าน พิมพ์ครัง้ ที่สองนี่ ได้อาจารย์
ศรีศกั ร ทาภาษาอังกฤษให้
“เมื่อตอนทีผ่ มจับงานสารวจอีสานอยู่ ก็ได้หนังสือถึง 2 เล่ม คือ รายงานการสารวจ
โบราณสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กะจะทาเล่ม 3 เล่ม 4 อีก พอดีเกษียณเสีย ก่อน
อีสานนี้มที ท่ี น่ี ่ าสนใจมากเหลือเกิน แถบลุ่มน้ ามูลต้องเป็ นดินแดนทีส่ มบูรณ์มาก่อนมาก ไม่
งันจะไม่
้
มโี บราณสถานมากมายอย่างทีเ่ ห็นนี้”

สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน
“อันนี้มนั มีปัญหามานานแล้วว่า สุวรรณภูมอิ ยูท่ ไ่ี หนกันแน่ ในความคิดของพวกเรานัน้
สุวรรณภูม ิ เขาตีความกันได้ถงึ 2 นัย นัยหนึ่ง อยู่ทไ่ี หนก็ได้ ในดินแดนเอเชียอาคเนย์น่ี
จะเป็ นประเทศใดก็ได้ เช่น พม่า มอญ หรือญวณ แต่อกี นัยหนึ่ง อยู่ในดินแดนประเทศไทย
ของเราเท่านัน้ ไม่ใช่ทอ่ี น่ื
“ทีน่ ้ี มันก็ยงั ลงกันไม่ได้สกั ที ผมเองสอบค้นออกไปสารวจมานมนานจึงเกิดความคิด
ว่าจะต้องเขียนเรือ่ งนี้สกั ที
“ทีจ่ ริง ผูท้ ล่ี งความเห็นชี้เอาไว้ก่อนเป็ นคนแรกคือสมเด็จ ฯ กรมพระยาดารงฯ ท่านว่า
อยู่ทน่ี ครปฐม แล้วคนอื่นก็ตามมา เช่น ขุน ศิรอิ าธรทีท่ าเรือ่ งเมืองอู่ทอง ผมเองได้สอบค้นดู
แล้ว โบราณสถานวัต ถุ ท่ีพ บในเมือ งนครปฐมนี่ มีอ ายุ อ ย่ า งสูง ก็แ ค่ พ.ศ. 1100-1200
เรียกว่าสมัยทวาราวดี ไม่พบสูงไปกว่านี้
“พอดีผมได้ไปตรวจสอบเมืองอู่ทองเข้า ก็ปรากฏว่าได้พบหลักฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ลูกปั ดบนดิน หรืออะไรทีพ
่ บนี่ มันมีอายุเหนือกว่ารุ่นทวารวดีขน้ึ ไป ผมจึงรีบเสนอให้มกี าร
สงวนเนื้อทีไ่ ว้ทนั ที รวมหลักฐานต่างๆ เอาไว้ มาบวกกับสภาพภูมศิ าสตร์เข้าไปอีก ได้ว่ า
ของทีพ่ บทีอ่ ู่ทองนี่มอี ายุราวๆ พ.ศ. 1600 ก็เกิดความคิดทีว่ ่าทีใ่ นประวัตศิ าสตร์เคยคิดกัน
ว่า พระเจ้าอู่ทองหนีโรคห่ามาจากเมืองอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยาเมือ่ ราวๆ พ.ศ. 1893 มัน
ชักขัดๆ กับวัตถุทค่ี น้ พบนี่ ผมก็เลยเสนอความคิดอันนี้เอาไว้ใน “สามทหาร” ว่า ทีว่ ่าพระ
เจ้าอู่ทองมาสร้างเมืองอยุธยานัน้ นัน้ ไม่น่าเป็ นไปได้ เพราะเมือ งอู่ทองทีพ
่ ระองค์ท้งิ มานัน้
มันร้างไปก่อนทีจ่ ะสร้างกรุงศรีอยุธยาแล้วตัง้ นาน คือ หมายความว่าอู่ทองร้างไปก่อนท่าน
เกิดถึง 200 ปี แล้วท่านจะมาจากอู่ทองได้อย่างไร
“หลักฐานทีพ
่ บทีอ่ ่ทู องนี่มอี ายุเลยขึน้ ไปถึงรุ่น อมราวดี ราวๆ พ.ศ. 600-700 แน่ ะ พอ
มาดูหลักฐานสมัยพระเจ้าอโศกเทียบเข้าไปอีก ดูลูกปั ด ดูจดหมายเหตุปโตเลมี สอบเข้ากับ
ลัก ษณะภู ม ิป ระเทศ ที่สุด เราก็จ ะได้ว่ า เมือ งร้า งที่อู่ ท องกับ เมือ งลพบุ ร ี นั น่ เป็ น เมื อ ง
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ชายทะเลเหมือนอย่างประจวบกับ ชลบุร ี ระยอง อะไรนี่ละ และพอสอบต่อ ๆ ไปอีก ก็พบว่า
นครปฐมก็เป็ นเหมือนชายทะเลเช่นกัน และก็เป็ นสุวรรณภูมทิ เ่ี ราค้นหากันมานานแสนนาน
นันเอง”
่

ทุกวันนี้ อยู่เมืองโบราณ
หลังจากอาจารย์มานิต วัลลิโภดม เกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ. 2519 แล้ว บริษทั
เมืองโบราณได้เชิญเข้าเป็ นทีป่ รึกษา “เมืองโบราณ” ทีบ่ างปู ท่านจึงรับเป็ นทีป่ รึกษาทาง
โบราณคดี มีหน้ าทีใ่ ห้คาแนะนาว่าควรจะเก็บ รักษาสิง่ ใดดี หรือเมืองนี้ จังหวัดนี้ มีอะไร
น่ าจะทาจาลองเอาไว้ และนอกจากนัน้ ก็มงี านเขียนใน “วารสารเมืองโบราณ” ซึ่งอาจารย์
ศรีศกั ร วัลลิโภดม เป็ นบรรณาธิการด้วย
“ตอนนี้หยุดแล้ว อยากจะเปิ ดหน้าให้รุ่นเด็ก ๆ เขียนกันบ้าง ไว้ให้คน้ อะไรได้อกี นิดจึง
จะเขียน ตอนนี้กาลังจับเรือ่ งราวของมอญ เขมร ขอม อยู่ จะต้องเขียนเร็วๆ นี้ละ”
ปั จจุบนั อาจารย์มานิต วัลลิโภดม มีอายุ 71 ปี แล้ว นอกจากจะเป็ นทีป่ รึกษาของเมือง
โบราณแล้ว ท่านยังรับเชิญมาเป็ นทีป่ รึกษาฝ่ ายวิชาการของกรมศิลปากร หลังจากที่ห่าง
เหินจากกรมศิลปากรไปเป็ นเวลาหลายปี นบั แต่เกษียณอายุ
นอกจากนัน้ ท่านยังเป็ นคณะกรรมการชาระประวัตศิ าสตร์ไทยมาตัง้ แต่เริม่ แรกด้วย
อาจารย์มานิต มีบุตร 5 คน ชาย 4 หญิง 1 มีอาจารย์ศรีศกั ร วัลลิโภดม เป็ นบุตรคนโต
ภรรยาของท่านชือ่ สะอาด เป็ นคนกรุงเทพฯ นี่เอง เป็ นแม่บา้ นมาตลอด
“วิชาโบราณคดีน่ีสาคัญนะคุณ และเดีย๋ วนี้ กข็ ยายตัวมากแล้วในเมืองเรา แต่มนั ขยาย
แต่ตวั วิชาเท่านัน้ ตัวผู้เรียนกับผู้ทางานด้านนี้มนั กลับน้ อยลงทุกทีๆ และคนจบวิช านี้ มา
ก็มกั จะหางานทาไม่ได้ซะด้วย ดีจงั นะคุณ”

ยุคทองนักปราชญ์ไทย
หากจะว่ากันไปแล้ว ในช่วงทีน่ ายธนิต อยู่โพธิ ์เป็ นอธิบดีกรมศิลปากร นับว่าเป็ นช่วง
ของนักปราชญ์ราชบัณฑิตไทยอย่างแท้จริง ทัง้ นี้โดยทีส่ มเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ
“บิดาแห่งประวัตศิ าสตร์ไทย” และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์ ทรงเป็ น
ผูว้ างพืน้ ฐานวิชาการด้านนี้
ทีว่ ่าช่วงทีน่ ายธนิต อยู่โพธิ ์ เป็ นอธิบดีกรมศิลปากร เป็ นระยะทีน่ ่ าจะเรียกว่า “ยุคทอง
ของนักปราชญ์ไทย” ก็เพราะนักปราชญ์ไทยสร้างสรรค์ผลงานและศึกษาค้าคว้าวิช าการ
ทางด้า นประวัติศ าสตร์ โบราณคดี ศิล ปะ วัฒ นธรรมไทยอย่ า งแท้จ ริง เฉพาะที่ เ ป็ น
ข้าราชการกรมศิลปากรอยู่นัน้ นอกจากอาจารย์มานิต วัลลิโภดม แล้ว ยังมีอาจารย์มหาก่า
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ทองคาวรรณ (ถึงแก่กรรม)-อาจารย์มหาแสง มนวิทรู (ถึงแก่กรรม)-อาจารย์จารัส เกียรติ
ก้อง (ถึงแก่กรรม)-อาจาร์ชนิ อยู่ด ี-อาจารย์ หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ ดิศกุล และอาจารย์ต รี
อมาตยกุล ฯลฯ
ผมเอ่ยนามบรรดาอาจารย์ทเ่ี ป็ นนักปราชญ์ไทยท่านต่างๆ มานี้อาจจะไม่หมดทุกท่าน
แต่อย่างน้ อยที่สุดก็เป็ นข้อยืนยันว่าระยะเวลาหนึ่งนัน้ ประเทศไทยมีนักปราชญ์อ ยู่กรม
ศิลปากรอย่างพร้อมมูลทุกด้าน
นี่ยงั ไม่รวมทีเ่ ป็ นข้าราชการสังกัดกรมกองอืน่ ๆ และทีป่ ็ นเอกชน
ช่วงทีอ่ าจารย์มานิต วัลลิโภดม มีผลงานศึกษาวิเคราะห์วจิ ยั ตลอดจนการสารวจขุดค้น
กันอย่างมากมายก็อยู่ในระยะนี้ทงั ้ สิน้ นันก็
่ เห็นจะเป็ นเพราะบรรยากาศทางวิชาการทีม่ คี น
รุ่นราวคราวเดียวกันท าหน้ าที่อยู่พร้อ มพรัง่ ตลอดถึงกาลังวังชาและอายุ ขยั ที่พอเหมาะ
พอควร
อาจารย์มานิตเป็ นนักโบราณคดีแบบฉบับของไทยอย่างแท้จริง เพราะแม้แต่อายุของ
ท่านย่างขึน้ เกือบจะ 60 ปี อยู่แล้ว ท่านยังออกขุดค้น และขุดแต่งให้กบั กรมศิลปากรโดยไม่
ท้อแท้และเหนื่อยหน่ายหรือหมดกาลังวังชาไปเสียก่อน
แม้กระทังทุ
่ กวัน นี้ ข ณะที่ท่านด ารงตาแหน่ งเป็ น ที่ป รึกษาให้กบั นัก โบราณคดีก รม
ศิลปากรรุ่นหลังๆ นี้ เมือ่ มีราชการงานแผ่นดินทีจ่ ะต้องพากันออกตระเวนสารวจแล้ว ท่าน
เป็ นต้องร่วมออกด้วยอย่างสม่าเสมอ
ดูเหมือนว่าลมหายใจของท่านก็คอื งานสารวจและขุดค้นนัน่ เอง และโดยหลักการอัน
เป็ น “หัวใจ” ของงานโบราณคดีแล้ว การสารวจและขุดค้นก็คอื ส่วนสาคัญทีส่ ุด ถ่าหากนัก
โบราณคดีข าดเสีย ซึ่ง การส ารวจและขุด ค้น แล้ว ก็ค งจะขาดคุณ สมบัติท่ีด ีท่ีสุด ไปอย่ า ง
น่าเสียดาย

นี่ แหละ สุวรรณภูมิ
อาจารย์มานิต วัลลิโภดม กล่าวกับคุณสันติภพ เจนกระบวนหัด ซึง่ จดมา และผมคัด
มาตีพมิ พ์ผ่านมาแล้วว่าเหตุทเ่ี ขียนเรือ่ งสุวรรณภูมขิ น้ึ เพราะไปตรวจพบหลักฐานเรือ่ งอายุ
ของเมืองอู่ทองทีอ่ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี
ว่ า กัน ง่า ยๆ ก็ค ือ แต่ เ ดิม สมเด็จ ฯ เชื่อ ว่ า ดิน แดนสุว รรณภูม ิค ือ เมือ งนครปฐม แต่
อาจารย์มานิตยังสงสัยเพราะอายุเมืองนครปฐมอย่างเก่าก็ไม่เกิน พ.ศ. 1100
แต่เรือ่ งราวของ “สุวรรณภูม”ิ ซึง่ ปรากฏในตานานนิทานชาดก หรือเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
พระโสณะและพระอุตตระทีม่ าเผยแผ่ พระพุทธศาสนานัน้ มีอายุอยู่ในราว พ.ศ. 500 ลงมา
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เพราะฉะนัน้ จะต้องหาดินแดนที่มหี ลักฐานว่ามีผู้ คนอยู่เป็ นจานวนไม่น้อยและติด ต่อ กับ
ดินแดนอืน่ ๆ แล้วตัง้ แต่ พ.ศ. 500 ลงมา
อาจารย์มานิ ต ก็ไ ปพบหลัก ฐานชัน้ ต้น เกี่ย วกับ เครื่อ งประดับ ประดาและเครื่อ งมือ
เครือ่ งใช้ทเ่ี มืองอู่ทองเข้า
ก็ช กั จะเอนเอีย งเชื่อ ไปว่าสุว รรณภูม ิห มายถึงดิน แดนบริเ วณเมือ งอู่ท องที่จ ัง หวัด
สุพรรณบุร ี มากกว่าทีจ่ ะเป็ นนครปฐม
อย่างไรก็ตาม วิธกี ารเขียนหรืออจะเรียกว่าวิธกี ารเสนอเรือ่ งราวของอาจารย์มานิตเป็ น
วิธกี ารอย่างเก่า คือดาเนินเรื่องไปเรื่อยๆ คล้ายกับเขียนนิทางหรือตานาน แม้จะพยายาม
มีอ้า งอิง ที่ม าหรือ เชิง อรรถ หรือ “ฟุ ต โน้ ต ” อยู่บ้า ง ก็เ ป็ น เพีย งนิ ด ๆ หน่ อ ยๆ เท่ า นั น้
มิได้ตงั ้ ใจทีจ่ ะทาให้เป็ นระบบการค้นคว้าอย่างวิชาการจริงจัง ส่วนใหญ่แล้วเขียนไปเรื่อยๆ
คล้ายเล่าให้ฟังมากกว่า พอใจจะแวะเวียนไป พอใจจะพักเรื่อ งนี้ไ ปพูด เรื่อ งโน้ น ก็ว่ า ไป
เรือ่ ยๆ
ผู้ท่ไี ม่คุ้น กับ ภาษาเก่ า ๆ หรือ ไม่คุ้น กับ ภาษาต านานพงศาวดารของคนไทยเก่ า ๆ
อาจจะต้องอ่านเรือ่ งนี้อย่างยากลาบาก เมือ่ อ่านอย่างยากลาบากก็ย่อมจะทาความเข้าใจใน
ประเด็นหลักยากยิง่ ขึน้ ไปด้วย ข้อนี้ตอ้ งใช้ความพยายามมากทีเดียว แต่กต็ อ้ งเข้าใจด้วยว่า
อาจารย์มานิ ต มิใ ช่นักวิช าการสมัยใหม่ หากเป็ นนักวิชาการรุ่น เก่า ที่มแี ต่หลัก ฐานและ
ความคิดทีจ่ ะเสนอ
สิง่ ทีส่ าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คอื ผูท้ จ่ี ะสามารถทาความเข้าใจได้ตลอดจาเป็ นต้องเคยอ่าน
บทความทางวิชาการด้านนี้ ตลอดถึงหลักฐานบางอย่างและรวมทัง้ ความเข้าใจทฤษฎีทาง
โบราณคดีหลายๆ ทฤษฎีดว้ ย
ปั ญหาทีจ่ ะเกิดขึ้นสาหรับการอ่านหนังสือเล่มนี้ก็คอื อาจารย์มานิตไม่ได้แยกให้เ ห็น
อย่างชัดเจนว่าตรงไหนทีท่ ่ านตีความเองและตรงไหนทีม่ หี ลักฐาน ตลอดถึงหลักฐานที่ใช้
ยืนยันนัน้ เป็ นหลักฐานชนิดไหน ข้อนี้อาจจะทาให้เกิดการ “หลง” ขึน้ ได้งา่ ยมาก
ถึงกระนัน้ ก็ตาม งานชิ้นนี้ของอาจารย์มานิต วัลลิโภดม ควรแก่การพิจารณาศึกษา
มากทีเดียว เพราะแนวความคิดเช่นนี้จะมีความสาคัญมากสาหรับการศึกษาเรือ่ งราวในอดีต
ของดินแดนทีเ่ ป็ นประเทศไทยปั จจุบนั ต่อไปนานเท่าทีจ่ ะมีใครสามารถศึกษาแนวคิดอื่น ๆ
มาลบล้างได้
สุจติ ต์ วงษ์เทศ
20 ธันวาคม 2521
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ผลงานทางวิชาการ
ของ อาจารย์ มานิต วัลลิโภดม
1. พุทธานุสรณ์, ตานานหริภุญไชย ตานานเมืองเชียงแสน เขียนร่วมกับ อาจารย์เขียน
ยิม้ ศิร ิ และ ม.จ. จันทร์จริ ายุ รัชนี, พิมพ์เมือ่ พ.ศ. 2500
2. พระพุทธรูปและพระพิมพ์ในกรุพระปรางค์ วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,
เขียนร่วมกับ กฤษฌ์ อินทโภศัย และ ม.จ.สุภทั รดิศ ดิศสกุล, กรมศิลปากร พิมพ์เมือ่ พ.ศ.
2502 มี 42 หน้า 515 ภาพ รวมแผนผัง
3. นาเทีย่ วพิมายและโบราณสถานในจังหวัดนครราชศรีมา, กรมศิลปากร พิมพ์ครัง้
แรก พ.ศ. 2502 108 หน้า มีรปู ประกอบ และแผนผัง ซึง่ เขียนโดยอาจารย์จารัส เกียรติกอ้ ง
4 . โครงการและรายงานการส ารวจ และ ขุ ด แต่ ง โบราณวั ต ถุ ส ถานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2503 มี 79 หน้า พร้อมภาพประกอบ แผนที่ แผนผัง รวมกับ
ภาพภาษาอังกฤษ
5. เครืองถ้
่ วยจีน จากสมบัตศิ ลิ ปจากบริเวณเขือนภู
่ มพิ ล, กรมศิลปากร พิมพ์เมือ่ พ.ศ.
2503 80 หน้า
6. แบบเจดีย์อาเภอฮอด จากสมบัตจิ ากบริเวณเขือ่ นภูมพ
ิ ล, กรมศิลปากร พิมพ์เมื่อ
พ.ศ. 2503 80หน้า
7. ประมวลภาพประติม า, กรมสรรพสามิต , จัด พิม พ์เ มื่อ พ.ศ. 2507 43 หน้ า ,
ภาพประกอบ
8. ศิลปอู่ทอง, (เขียนรวมกับศิลปสมัยอยุธยา-ตรี อามาตยกุล ศิลปสมัยรัตนโกสินทร์
อลิซเบสท์ ไลอ้อนส์), กรมศิลปากรพิมพ์เมือ่ พ.ศ. 2510 105 หน้า ภาพประกอบ
9. รายงานการสารวจ และขุดแต่งโบราณวัตถุสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
๒, กรมศิล ปากรพิม พ์ เ มื่อ พ.ศ.2510 71 หน้ า ภาพประกอบ แผนผัง รวมกับ ภาค
ภาษาอังกฤษ
10. ตานานสิงหนวัตกิ ุมาร ฉบับสอบต้น, จัดพิมพ์โดยคณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสาร
ทางประวัตศิ าสตร์ เมือ่ พ.ศ. 2516 สานักนายกรัฐมนตรี, 105 หน้า แผนที่
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นอกจากนี้ ยังมีแทรกอยู่ตามวารสารทางวิชาการอีกหลายเรื่อง ส่วนใหญ่ตพ
ี มิ พ์ใน
วารสารศิลปากร, สามทหาร และเมืองโบราณ เช่น
1. พ.ศ. 2501 วัดไชยวัฒนาราม วารสารศิลปากร ฉบับ 2 ก.ค. 2501
2. พ.ศ. 2501 เมืองกาแพงเพชร วารสารศิปากร ฉบับ 3 ก.ย. 2501
3. พ.ศ. 2501 จิตรกรรมในพระปรางค์ว ดั มหาธาตุ จังหวัด ราชบุ ร ี ราชบุ ร ีใ นอดีต
วารสารศิลปากร ฉบับ 4 พ.ย. 2510
4. พ.ศ. 2515 ทวารวดีอยูท่ ไ่ี หน, วารสารศิลปากร ฉบับ 2 ก.ค. 2515 ฯลฯ

