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บันทึกงานสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

พิษณุ ศุภนิมิตร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  

  

 

อนุสาวรีย์คือสิ่งที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้น อนุสาวรีย์อาจ

เปน็ไดท้ัง้รปูประตมิากรรม อาคารสถาปตัยกรรมหรอืบรเิวณทีฝ่งัศพ สำาหรบัรปูประตมิากรรม

เป็นทั้งรูปคน รูปสัตว์และรูปนามธรรม

รูปอนุสาวรีย์บุคคลอาจไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งก็ได้

และในขณะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ณ สถานที่หนึ่ง อนุสรณ์สถานอาจอยู่ในที่หนึ่งที่ห่างจาก 

สถานที่เกิดเหตุก็ได้

สำาหรบัอนสุาวรยีห์รอือนสุรณส์ถานทีเ่กดิขึน้บนโลกนีอ้าจมขีึน้มาแลว้หลายพนัป ีนบัแตม่นษุย์



18 บันทึกงานสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดย พิษณุ ศุภนิมิตร

มีชุมชน มนุษย์มีผู้นำาและมีการยกย่องผู้นำาซึ่งมีทั้งวีรบุรุษนักรบหรือผู้นำาในด้านจิตวิญญาณ

ภาพเขียนของมนุษย์โบราณบนผนังถ้ำาอายุนับสามหมื่นปีของฝรั่งเศสนับเป็นอนุสรณ์สถาน

ของมนุษย์โบราณที่ได้บันทึกวีรกรรมและความเชื่อของตนเองไว้ มหาสฟิงซ์แห่งกิซ่า ของ

ชาวอียิปต์ โบราณนั่งหมอบเฝ้าอยู่หน้าปิระมิดคือ อนุสาวรีย์ของฟาโรห์ Khafre ผู้ยิ่งใหญ่

แห่งปิระมิดทั้งสามของกิซ่า

เสาโอเบลิสก์ หรือเสาเข็มที่สร้างด้วยหินของอียิปต์โบราณอายุ 4,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็น

อนุสรณ์ของสุริยะเทพ แต่อักษรภาพที่จารึกบนเสาหินจะเป็นเรื่องราวของกษัตริย์ผู้สร้าง เมื่อ

อิยิปต์อ่อนแอลงถูกชนชาติทางยุโรปรุกราน ได้รับชัยชนะก็จะขนเสาโอเบลิสก์กลับบ้านเมือง

เอาไว้เป็นที่ระลึก เสาเข็มนี้ต่อมาจึงเป็นอนุสรณ์ของกษัตริย์ผู้มีอำานาจหรือบางทีก็เป็นสันตะ- 

ปาปา เช่น ที่โรม ปารีส ลอนดอนและสหรัฐอเมริกา

สำาหรับพุทธศาสนาเริ่มต้นจากเสาอโศกที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างขึ้นเมื่อไปพบสถานที่ที่

เกี่ยวข้องกับองค์พระบรมศาสดาและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยของพระองค์ท่าน

ทำาให้เกิดการสร้างสัญลักษณ์ของศาสนาเช่นรอยพระพุทธบาทให้เป็นอนุสรณ์แก่พระพุทธ

องค์ในการประทานพระธรรม การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่บนหน้าผาแห่งบามิยัน

พระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดที่อัฟกานิสถานเพื่อระลึกถึงพระบรมศาสดา น่าเสียดายที่ถูกทำาลาย

ไปแล้ว แต่ก็ยังมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ศรีลังกา จีนและญี่ปุ่น โบสถ์วิหารทางพุทธก็นับ

เป็นอนุสรณ์สถานแห่งพุทธองค์เช่นกัน

คนไทยนั้นสร้างอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงคุณความดีของบุคคลด้วยการสร้างพระสถูปเจดีย์ บาง

ครั้งก็สร้างโบสถ์วิหารและพระพุทธรูป ไม่นิยมสร้างอนุสาวรีย์รูปบุคคลมาเปลี่ยนแปลงกัน

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงสร้าง “พระบรมรูป

ทรงม้า” เนื่องจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ปีพ.ศ. 2450 ที่ประชุมเสนาบดีในนาม

ของประชาชนจึงพร้อมใจกันทูลเกล้าฯ ถวายเป็นของขวัญเมื่อเสด็จนิวัติสู่พระนคร

นับเป็นพระราชานุสาวรีย์รูปบุคคลแรกที่ประดิษฐานกลางที่สาธารณะ ทรงทำาลายความเชื่อ

แต่โบราณด้วยการเสด็จพระราชดำาเนินเปิดอนุสาวรีย์ด้วยพระองค์เอง

ต่อมาเมื่อโปรเฟสเซอร์คอร์ราโด เฟโรชีหรือศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมากรชาว

อิตาเลียนเข้ามารับราชการในตำาแหน่งช่างปั้นในช่วงปลายของรัชกาลที่ 6 งานประติมากรรม

กลางชุมชนสาธารณะจึงสืบต่อ “พระบรมรูปทรงม้า” มีพระราชานุสาวรีย์และอนุสรณ์วีรบุรุษ

สตรีคนสามัญเกิดขึ้นอีกมากมาย เช่น พระปฐมบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 พระราชานุ
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สาวรีย์รัชกาลที่ 6 พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อนุสารีย์วีรสตรีเมืองถลางและอนุสาวรีย์บุคคลที่มี

ขนาดใหญ่อีกมากมายที่เกิดขึ้นจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เกิดการศึกษาที่เป็นระบบ

มหาวิทยาลัยขึ้น นับว่าท่านได้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

อนุสาวรีย์ของผู้สร้างอนุสาวรีย์

ยังไม่มีใครบันทึกถึงอนุสาวรีย์ที่แปลกแตกต่างและไม่เหมือนการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งอื่นๆ

คือการสร้างอนุสาวรีย์ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีที่เป็นผู้สร้างพระราชานุสาวรีย์และ

อนุสาวรีย์อยู่เต็มประเทศนี้ ด้วยสาเหตุที่ท่านเป็นชาวต่างชาติและได้เข้ามาทำางานเป็น

ขา้ราชการไทยในสมยัปลายรชักาลที ่6 ภาระหนา้ทีข่องการเปน็ชา่งปัน้ผูส้รา้งอนสุาวรยีก์ลาง

ที่สาธารณะทั้งหลายให้กับประเทศไทย

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี หลังจากที่ท่านเสียชีวิตในปีพ.ศ. 2505 บรรดาศิษย์ของท่านก็

ขาดสิ่งยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ สิ่งที่จะเป็นสัญลักษณ์อันเป็นเครื่องทดแทนความดีงามที่ท่านมี

ตอ่สถาบนัการศกึษา วงการศลิปะและประเทศชาต ิผูท้ีค่ดิไดน้า่จะมหีลายคนแตก่ไ็มส่ามารถ

ทำาได้ด้วยบารมีความสามารถไม่เพียงพอ

จนกระทั่งอาจารย์สนั่น ศิลากร ประติมากรศิษย์รักของท่านอาจารย์รุ่นแรกที่ท่านไว้วางใจ

ให้เป็นผู้ช่วยในการสร้างพระราชานุสาวรีย์หลายต่อหลายแห่งและเป็นอาจารย์ผู้สอน

ประติมากรรมและวิชากายวิภาคในคณะจิตรกรรมฯ ท่านได้เริ่มปั้นรูปเหมือน ศาสตราจารย์

ศิลป์ พีระศรี ยืนเต็มตัว เท่าจริงขึ้นด้วยความรักและความคิดถึงท่าน โดยใช้ห้องปฏิบัติงาน

ประติมากรรมเป็นห้องทำางาน (อ.เสวต เทศน์ธรรมเล่าว่าเคยเห็นเสก็ตช์ชิ้นอื่นของอาจารย์

ด้วย) 

อาจารย์ศิลป์อยู่ในชุดทำางานปกติที่เราคุ้นเคย เสื้อแขนสั้นกางเกงทรงสูงเหนือพุง มือซ้ายถือ

หนังสือตำาราเป็นสัญลักษณ์ของความรู้แนบอยู่ข้างลำาตัว ส่วนมือขวางอข้อศอกยื่นมือออก

เพียงเล็กน้อยและแบมือเป็นสัญลักษณ์ของการให้

อาจารย์สนั่นเริ่มงานของท่านอย่างเงียบๆ คล้ายกับเป็นความลับโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าท่านปั้น

เอาไปทำาไม แต่คนที่อยู่แวดล้อมท่านต่างแวะเวียนกันเข้ามาชื่นชมกับรูปประติมากรรมอัน

งดงามนี้ ผลงานชิ้นนี้เริ่มปั้นในปีพ.ศ. 2509 หลังจากอาจารย์เสียชีวิตแล้ว 4 ปี
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เมื่อปั้นเสร็จส่งไปหล่อทองแดงที่โรงหล่อของคุณวิชิต เชาว์สังเกตุ ที่อยู่หลังวัดระฆัง

โฆษิตาราม โดยคุณวิชิตหล่อให้ฟรีโดยไม่คิดค่าดำาเนินการและวัสดุ ด้วยตอบแทนบุญคุณ

ของท่านอาจารย์ศิลป์ และอาจารย์สนั่นที่ทำาให้มีอาชีพ

เมื่อหล่อรูปท่านอาจารย์ศิลป์เสร็จก็บรรจุอัฐิของอาจารย์ไว้ที่ด้านในรูปปั้นตรงหัวเข่าของขา

ด้านขวา แล้วนำามาเก็บไว้ที่โรงหล่อของกรมศิลปากร ซึ่งในระยะแรกกรมศิลปากรและมหา-

วิทยาลัยศิลปากรยังเป็นส่วนเดียวกัน

รูปปั้นท่านอาจารย์ศิลป์ยังคงถูกเก็บอยู่หลายปีโดยที่ยังไม่มีโอกาสจะติดตั้งต่อที่สาธารณะ

เพราะยังไม่มีผู้ที่มีอำานาจในการดำาเนินการ

อาจารย์สน่ัน ศิลากร ประติมากรเอกมือขวา

อาจารย์สนั่น ศิลากร เกิดเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 เป็นคนบ้านหม้อ กรุงเทพฯ คุณ

พ่อรับราชการอยู่ในกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ท่านจึงมีโอกาสได้พบเห็นผลงานศิลปะ

ที่อยู่ในกรมศิลปากรโดนเฉพาะฝีมือของศาสตราจารย์ศิลป์ที่ท่านประทับใจ เมื่อท่านอาจารย์

ศลิปต์ัง้โรงเรยีนประณตีศลิปกรรมทา่นจงึไดท้ดสอบเขา้เรยีนเปน็รุน่แรกและเรยีนจบหลกัสตูร 

4 ปี ต่อมาอาจารย์สนั่นก็ได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเมื่อก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม

เป็นมหาวิยาลัยศิลปากร และกลายเป็นผู้ช่วยคนสำาคัญในการปั้นอนุสาวรีย์ทั้งหลายของท่าน

อาจารย์ศิลป์ เช่นรูปปั้นประดับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อนุสาวรีย์

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท้าวเทพกระษัตรีท้าว

ศรีสุนทร และงานเดียวที่เป็นฝีมือของท่านคือ อนุสาวรีย์พระบรมราชชนก ที่โรงพยาบาล

ศิริราช อนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่

หัว อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าตึกรัฐสภา และยังมีอีกมากมาย

รวมถึงอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

อาจารย์สนั่นได้ร่วมงานกับศาสตราจารย์ศิลป์ในฐานะของคนรู้งานและรู้ใจ เป็นมือขวาที่ได้

ทำางานรับใช้ท่านมาจนท่านเสียชีวิตและอาจารย์ก็ยังสืบทอดความรู้มาสู่ศิษย์ทั้งหลาย

อาจารย์ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาประติมากรรมเมื่อปีพ.ศ. 

2524 จากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นคนแรก ท่านถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งที่โคนลิ้นเมื่อวัน

ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 สิริรวมอายุ 67 ปี
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คืนกำาเหนิดอนุสาวรีย์อันระทึกใจ

ยังไม่เคยมีใครเขียนบันทึกถึงคืนวันก่อตั้ง อนุสาวรีย์ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่ง

เป็นการตั้งอนุสาวรีย์ที่แปลกประหลาดที่สุดที่เคยเห็นมา เผอิญอยู่ในช่วงเวลาที่ผมกำาลัง

ศึกษาอยู่ในคณะจิตรกรรมฯ ชั้นปีที่ 3 พอดี สิ่งที่ผมจะเล่าสู่กันฟังนี้จึงเป็นประสบการณ์ที่

ผมได้ประสบพบเห็นเองและผสมกับข้อมูลที่ได้รับจากการพบปะพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์

สน สีมาตรัง ซึ่งท่านเป็นนักศึกษารุ่นก่อนผม 1 ปี เป็นหัวหน้าคณะนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ 

ท่านจึงเป็นบุคคลสำาคัญที่ทำาให้มีส่วนในการเกิดประวัติศาสตร์ครั้งสำาคัญนี้

ในช่วงเวลาเย็นพลบค่ำาของวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 มีเหตุการณ์ชุลมุนของผู้คนตรง

บรเิวณหลงัลานสนามของคณะจติรกรรมฯ ขณะนัน้เปน็ทางเดนิเชือ่มระหวา่งสำานกัอธกิารบดี

กับ โรงปั้นหล่อกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร (ปัจจุบันคือหอศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ที่อยู่ด้าน

หลังอนุสาวรีย์ศิลป์ พีระศรี) มีอาจารย์นักศึกษานับร้อยมาชุมนุมกันในวันสุกดิบเพื่อระลึก

ถึงวันก่อนวันคล้ายวันเสียชีวิตท่านอาจารย์ศิลป์คือ วันที่ 14 พฤษภาคม ที่จะมาถึง

มีเหตุการณ์ผิดปกติตรงที่มีนักศึกษาช่วยกันยกประติมากรรมรูปคนยืนในแนวนอน ช่วยกัน

ส่งต่อมาจนสู่ลานกลางของคณะฯ ท่ามกลางเสียงโหวกเหวกสั่งการของนักศึกษารุ่นพี่ของ

คณะฯ และเท่าที่สังเกตเห็นมีอาจารย์ผู้ใหญ่ยืนสั่งการอยู่โดยรอบ รูปประติมากรรมหล่อ

สำาริดรูปคนยืนนั่นคือ ประติมากรรมศาสตราจารย์ศิลป์ที่อาจารย์สนั่น เป็นผู้ปั้นนั่นเอง

จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์อยู่ที่ คุณไข่มุกด์ ชูโต นักศึกษาเก่าของเราและพรรคพวกเป็นผู้ไป

บุกพังห้องคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ที่เป็นที่เก็บรูปประติมากรรมท่านอาจารย์ศิลป์ไว้ แล้วช่วย

กันยกมาไว้ที่ลานกลางสนามของคณะฯ

ไม่มีใครทราบว่ารูปประติมากรรมท่านอาจารย์ศิลป์รูปนี้ไปอยู่ที่ห้องคณบดีคณะจิตรกรรมฯ

อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ ได้อย่างไร น่าจะมี 2 กรณีที่เกี่ยวข้องกับท่านอาจารย์เขียนโดยตรงคือ

หนึ่ง ท่านเอารูปประติมากรรมนี้มาเก็บไว้เอง โดยที่มีแผนการติดตั้งเป็นอนุสาวรีย์ในอนาคต

สอง ท่านเป็นผู้เอารูปประติมากรรมมาเก็บไว้ โดยจุดประสงค์ที่จะยึดเอาไว้ไม่ให้ใครเอาไป

ติดตั้ง เนื่องจากในช่วงเวลานั้นมีการพูดถึงการกระทำาที่ผิดกฎหมายในการก่อตั้งอนุสาวรีย์

ชาวต่างชาติในประเทศไทย

แต่การนำารูปประติมากรรมที่ท่านอาจารย์สนั่นดำาเนินการปั้นหล่อเสร็จแล้ว มีปัญหาที่ไม่
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สามารถนำารปูออกตดิตัง้สูส่าธารณะนา่จะเปน็ประเดน็ทีข่าดผูน้ำาและมกีารเกรงกลวักฎหมาย

ในเรือ่งของการสรา้งอนสุาวรยีข์องคนตา่งชาต ิเหลา่นีจ้งึเปน็เรือ่งทีเ่กบ็กดอยูใ่นใจของบรรดา

ลูกศิษย์ทั้งหลายมานาน ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นที่รักของทุกคนในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ท่านเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาและศิลปะมาแล้วอย่างที่ไม่มีผู้ใด

เทียบได้ เหล่านี้จึงไปสู่คำากล่าวที่น่าเจ็บช้ำาว่า

“ไม่มีอนุสาวรีย์ให้แก่ผู้ที่สร้างอนุสาวรีย์”

หลังจากยกรูปประติมากรรมมาวางที่ลานสนามแล้ว มีผู้สั่งการให้ไปขนอิฐเผาไฟที่ใช้ในการ

เผาเททองจากโรงหล่อมาก่อเป็นฐานของรูปปั้นชั่วคราว คืนนั้นท่ามกลางแสงไฟวอบแวมจาก

เปลวเทียน ตะเกียงและไฟฉาย ทำาให้บรรดานักศึกษาได้ช่วยกันขุดดินก่อสร้างฐานอนุสาวรีย ์

เสียงร่ำาไห้และเสียงเพลงซานตาลูเซีย น่าเสียดายที่ไม่มีใครคิดจะบันทึกภาพที่เป็น

ประวัติศาสตร์นี้ไว้เลย คืนนั้นกว่าจะเสร็จสิ้นก็เป็นเวลาดึกดื่น

วันต่อมาของอนุสาวรีย์บนฐานก่ออิฐ

ใครที่ได้เห็นอนุสาวรีย์หรือรูปปั้นท่านอาจารย์ศิลป์ในช่วงหลังจากวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 

2512 คงจะได้รับทราบถึงความสลดหดหู่ของอนุสาวรีย์ก่อบนฐานอิฐที่ดูซอมซ่อวางอยู่บนริม

ถนน ดูไม่สมเกียรติกับผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้ที่เป็นบิดาของศิลปะสมัยใหม่ของ

ประเทศไทย หลายคนคงคิดว่าปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ก็สะใจดี

แต่ความคงได้ทราบถึงผู้เกี่ยวข้องแล้ว ดังนั้นก่อนวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2512 คืออีก 4 

เดอืนตอ่มาทีจ่ะถงึวนัคลา้ยวนัเกดิของทา่นอาจารยท์ีบ่รรดาลกูศษิยม์กัจะจดังานวนัเกดิเลก็ๆ

ให้ท่านอยู่ทุกๆ ปี มีการยกอนุสาวรีย์ขึ้นบนลานพร้อมกับจัดทำาฐานที่จัดทำาด้วยการใช้หิน 

ทรายสวยงามพร้อมคำาจารึกอย่างสมเกียรติ

“พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว”

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

ผู้วางรากฐานมหาวิทยาลัยศิลปากร

ชาตะ ๑๕ กันยายน ๒๔๓๕

มรณะ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๕
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อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จึงเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ก่อนวันคล้ายวันเกิดและทัน

วันที่ 15 กันยายน 2512 ในปีนั้นพอดี

แตอ่ยา่งไรก็ตาม การจดัทำาอนสุาวรยีน้ี์เสร็จสิน้ดว้ยความเคลือ่นไหวอยา่งจริงจงัของนักศกึษา 

คณะจติรกรรมฯ ในช่วงเวลานัน้โดยมทีา่นอาจารยผ์ูใ้หญท่ีค่อยใหค้ำาปรกึษาอยูเ่บือ้งหลงั ดว้ย 

เหตุที่ความเกรงกลัวอันเกิดจากการกระทำาที่คิดว่าผิดกฎหมายยังอยู่ตลอดเวลา

สน สีมาตรัง หัวหน้าคณะนักศึกษาพร้อมกับ พิจารณ์ ตังคไพศาล รองหัวหน้าคณะฯ เข้า

พบ คุณมีเซียม ยิบอินซอย จิตรกรและประติมากรที่เคยเป็นศิษย์ท่านอาจารย์ศิลป์ ทั้งท่าน

ยังมีฐานะที่เคยอุปถัมภ์คณะฯ มาตลอด เข้าพบเพื่อเจรจาขอเงินเพื่อนำามาใช้ในการทำาฐาน

อนุสาวรีย์ ท่านยินดีให้เงินมา 30,000 บาท โดยให้ไปรับเงินที่ท่านอาจารย์ชลูด นิ่มเสมอ 

โดยอาจารย์ชลูดเป็นผู้แนะนำาให้ใช้หินทรายจากร้านทำาฮวงจุ้ยที่หินกอง สระบุรี อาจารย์

นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน เป็นผู้ออกแบบฐานใช้หินหนา 6 นิ้ว เข้ามุม 45 องศา ประกอบ

ฐานที่ข้างในเป็นแกนอิฐ

ส่วนข้อความที่จารึกลงบนฐานด้วยการสลักหินเป็นตัวอักษรภาษาไทยโดยขอความเห็นจาก

รองอธิการบดี ศาสตราจารย์แสวง สดประเสริฐ แต่แรกจะใช้คำาว่า “บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่

ในประเทศไทย” ท่านให้ความเห็นว่าเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยของเราดีกว่าจึง

ได้กลายเป็น “ผู้วางรากฐานมหาวิทยาลัยศิลปากร” 

สน สีมาตรังเป็นผู้คิดข้อความ และรุ่งทิพย์ เตียวตระกูลเป็นผู้ออกแบบตัวหนังสือ

อนุสาวรีย์แห่งนี้จึงเป็นอนุสาวรีย์์ที่สร้างขึ้นอย่างแปลกประหลาดโดยความร่วมมือของนัก-

ศึกษา โดยผู้ที่รักท่านอาจารย์ ไม่มีส่วนราชการเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้แต่พิธีเปิดก็เป็นแบบเรียบ

ง่ายโดยเชิญ คุณมีเซียม ยิบอินซอย เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2512

น่าเสียดายที่รูปแบบของฐานอนุสาวรีย์ที่สวยงามเป็นหินทรายเหมาะสมกับบุคลิกของท่าน

อาจารย์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปในสมัย ศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ เป็นอธิการบดี (พ.ศ. 

2539-2543) และเป็นแบบที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน กฎหมายที่ว่าด้วยการสร้างอนุสาวรีย์ในราช

อาณาจักร ผมเพิ่งไปค้นเจอว่าคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดูแลในการ

จัดสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติเมื่อปีพ.ศ. 2520 หลังจากการสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ 

พีระศรีแล้ว 8 ปี
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อนุสาวรีย์ศิลป์ พีระศรีหมายเลข 2 และ 3

อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่สร้างขึ้นกลางลานของคณะจิตรกรรมฯ ในปีพ.ศ. 

2512 นอกจากจะได้กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตใจและเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่รักงาน

สร้างสรรค์ทางศิลปะแล้ว อนุสาวรีย์แห่งนี้ยังเป็นจุดเริ่มของการสร้างสรรค์ เป็นกำาลังใจและ

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพกราบไหว้ของผู้คน ไม่มีใครที่เกิดขึ้นในยุคสมัยต่อมาจะลืมชาวอิตา-

เลียน โปรเฟสเซอร์คอร์ราโด เฟโรซี ผู้นี้ได้

และเมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปิดวิทยาเขตใหม่ ณ พระราชวังสนามจันทร์ เมื่อปีพ.ศ. 

2511 การศึกษาทางซีกนครปฐมเริ่มเป็นปึกแผ่นโดยมีคณะน้องใหม่เพิ่มขึ้น เช่น คณะอักษร

ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการศึกษา

ตอ่มาในปพี.ศ. 2545 มกีารจดัตัง้วทิยาเขตแหง่ใหมท่ีจ่งัหวดัเพชรบรุเีปน็ คณะวชิาการจดัการ

และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาเขตแห่งใหม่ 2 ที่ทั้งที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดเพชรบุรี นับเป็นผลพวงมาจากการ

ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรตามที่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้เริ่มต้นไว้ที่วังท่าพระ จึง

เป็นความจำาเป็นที่จะต้องมีศูนย์รวมหรือสัญลักษณ์ของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ไว้สำาหรับการ

ระลึกถึงและพิธีกรรมของแต่ละวิทยาเขต แต่การสร้างอนุสาวรีย์ของบุคคลย่อมเป็นไปตาม

ความยินยอมพร้อมใจของแต่ละพื้นที ่

ผมเองมีความเห็นว่า ความจำาเป็นในการสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีสำาหรับ

ทั้งสองวิทยาเขตนั้นมีอยู่สูงในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย หากแต่การสร้างอนุสาวรีย์ของ

ศาสตราจารย์ศิลป์จะต้องไม่สร้างความขัดแย้งใดๆ ขึ้นอันจะทำาให้เกิดความเสื่อมเสียแก่

เกียรติยศและคุณงามความดีที่ท่านทำาไว้ให้แก่มหาวิทยาลัย จึงไม่เห็นว่าจะนำาอนุสาวรีย์ของ

ท่านไปตั้งไว้ตามอำาเภอใจ ความคิดเรื่องการสร้างอนุสรณ์สถานแห่งที่ 2 เกิดขึ้นมานานแล้ว 

แต่ได้รอจังหวะที่เหมาะสมจึงได้เริ่มต้นดำาเนินการในปีพ.ศ. 2552

แต่เดิมที่ยังรีรอที่จะเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยก็เพราะวิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์นั้นมีอนุสาวรียศ์าสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อยู่แล้วที่หน้าคณะศึกษาศาสตร ์

เมื่อคิดจะมีอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีเพิ่มขึ้น จึงเกรงว่าจะเป็นที่ขัดแย้งกับผู้ที่

เคารพนับถืออนุสาวรีย์เดิมที่มีอยู่และจะหาสถานที่ตั้งที่ใดจึงเหมาะสม
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แต่เมื่อได้สอบถามความคิดเห็นของอาจารย์และชุมชนที่วิทยาเขตสนามจันทร์มีความยินดีที่

จะมีอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี สำาหรับ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในช่วงเวลา

ที่ได้ปรึกษากับคณบดีเทคโนโลยีคณะสารสนเทศและการสื่อสารในช่วงเวลานั้นคือ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช (อธิการบดีคนปัจจุบัน) มีความต้องการอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว เพราะที่นั่นไม่มีศูนย์กลางหรือศูนย์รวมจิตใจอีกทั้งเป็นวิทยาเขตที่อยู่

ห่างไกล

แต่เดิมอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์นั้นอาภัพที่ก่อสร้างขึ้นด้วยความบังเอิญและไม่เป็นแบบ

ของราชการ ผมเลยมาคิดเอาเองว่า ผมน่าจะคิดแบบให้สำาเร็จก่อนทำาให้เห็นรูปแบบของ

อนุสาวรีย์ทั้งสองแห่งที่มีภาพชัดเจน แล้วจึงจะเสนอมหาวิทยาลัย ส่วนมหาวิทยาลัยจะเห็น

ด้วยหรือไม่ก็ไม่เป็นไร แต่จะเก็บแบบไว้เสนออีกต่อไป จนกว่าจะได้เห็นอนุสรณ์สถานของ

ท่านอาจารย์ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งนี้

ผมไม่ใช่สถาปนิก ไม่ใช่นักออกแบบอนุสาวรีย์ แต่ได้เคยเห็นแบบอนุสาวรีย์ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศมาแล้วมากมาย ผมพอเข้าใจในเรื่องของความงามของประติมากรรมกับสิ่ง

แวดล้อม จึงมั่นใจว่าจะทำาได้ ผมจึงเริ่มศึกษาแบบอนุสาวรีย์จากต่างชาติที่ผมเห็นว่างดงาม

และสง่างาม เป็นเกียรติยศแก่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

หลกัการเริม่แรกกค็อืผมจะยดึถอืเอาประตมิากรรมเดมิในแบบทีว่งัทา่พระทีท่า่นอาจารยส์นัน่ 

ศิลากรณ์ ปั้นไว้ในปีพ.ศ. 2509 โดยจะไม่มีการเปลี่ยนหรือดัดแปลงใดๆ เหตุผลคือ

1 เป็นผลงานของอาจารย์สนั่น ศิลากรณ์ ซึ่งเป็นบรมครูทางประติมากรรม  

2 เป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนรับรู้ถึงบุคลิกและเข้าใจว่าสิ่งนี้คืออาจารย์ศิลป์อยู่แล้วทั้งประเทศ  

3  การเปลี่ยนแปลงรูปปั้นใหม่จะมีปัญหาตามมาทันทีว่าใครจะปั้น ปั้นแล้วจะเหมือนไหม  

 จะสู้ท่านอาจารย์สนั่นได้หรือไม่

มีแต่เพียงฐานเท่านั้นที่เราจะต้องออกแบบใหม่ให้ส่งเสริมประติมากรรมที่มีอยู่และให้อยู่กับ

สภาพแวดล้อมอันเหมาะสมที่จะเอาไปติดตั้ง

อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีหมายเลข 2 ณ พระราชวังสนามจันทร์ 

ผมได้คำานึงว่าพื้นที่ที่วิทยาเขตนี้ไม่กว้างขวางมากนัก มีหมู่ต้นไม้และสนามพอควร จึงเห็น
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ว่าอนุสาวรีย์นี้น่าจะตั้งอยู่ในสวน มีร่มไม้ เป็นอนุสาวรีย์เล็กๆ ที่เป็นกันเอง ไม่เป็นแบบ

พิธีกรรมมากนัก ผู้ที่เข้าชมและไปคารวะน่าจะเดินเข้าไปใกล้ชิดและสัมผัสอนุสาวรีย์ได้ ผม

จึงนึกถึงปีกด้านข้างของอนุสาวรีย์ทั้งสองด้าน น่าจะแสดงถึงผลงานที่ยิ่งใหญ่ของอาจารย์

และคำาสดุดีชีวิตและการทำางานของอาจารย์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งไม่ค่อยได้ทำา

กันในประเทศของเรา

สำาหรับผลงานของของท่านอาจารย์ที่จะนำามาประดับที่ฐานอนุสาวรีย์นั้นมีปัญหาอยู่ที่ผลงาน

อันยิ่งใหญ่ของท่านที่เรารู้จักกันดีนั้นเป็นงานที่ทำาอยู่ในเมืองไทย ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงาน

พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ไทยซึ่งไม่อาจนำาไปประดับที่ฐานเพื่อส่งเสริมบารมี

ของท่านอาจารย์ได้ จึงต้องย้อนไปเอาผลงานเมื่อครั้งที่ท่านทำาไว้ที่ประเทศอิตาลีก่อนที่จะ

เดินทางมาสู่สยาม เช่นส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์แห่งสงครามโลกครั้งที่ 1 ปอร์โตเฟอรริโอ ที่

เกาะเอลบา้ รปูสลกัหนิออ่นนนูสงู Fantoni Sellon อนสุรณส์ถาน เดกกล ีอลัลร ีนครฟลอเรนซ์

และงานออกแบบป้ายโรงเรียนมัณฑนศิลป์แห่งฟลอเรนซ์

ปัญหาที่ติดตามมาคืองานประติมากรรมผลงานท่านอาจารย์ศิลป์จำาเป็นต้องใช้ประติมากร

ฝีมือดีมาทำางานจำาลองภาพอาจารย์ไม่ให้เกิดความเสียหายได้

สำาหรับฐานของรูปประติมากรรมอนุสาวรีย์ได้จำาลองฐานหินทรายแบบเดิมโดยยังคงทั้งรูป

แบบและขนาดเป็นการอนุรักษ์ไว้ให้เหมือนกับฐานหินทรายเมื่อครั้งก่อตั้งในปีพ.ศ. 2512

อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี หมายเลข 3 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สำาหรับวิทยาเขตเพชรบุรี เป็นวิทยาเขตใหม่ที่มีพื้นที่กว้างขวางมากมาย ประโยชน์ใช้สอย

น่าจะเป็นที่ประกอบพิธีได้ ใช้เป็นที่รับแขกผู้มาเยี่ยมเยือนถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์โดยเฉพาะกับ

ในวนัรบัพระราชทานปรญิญา ผมจงึออกแบบใหเ้ปน็ลานกวา้งมบีนัไดหลายขัน้เพือ่ใหย้นืถา่ย

รูปได้ อนุสาวรีย์อยู่บนฐานมีความสูงสง่า ดูเป็นพิธีการ ด้านหลังของอนุสาวรีย์มีผนังเป็นรูป

โค้งเกือกม้า ที่ผนังจารึกชื่อท่านอาจารย์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 2435-2505

Professor Corrado Feroci 1892-1962

อนุสาวรีย์แห่งนี้จะเรียบง่าย โอ่โถง สง่างาม ไม่มีรายละเอียดแต่เน้นพื้นที่ว่างที่งดงาม
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บังเอิญผมได้ต้นแบบอนุสาวรีย์ที่เลือกแล้วปรากฏว่าเป็นงานของสถาปนิกชาวอเมริกันคน

เดยีวกนัทัง้สองแบบคอื Stanford White แบบแรกนัน้อยูท่ีนิ่วยอร์ค Madison Square Garden 

และแบบที่สองอยู่ที่ Springfield แมสซาชูเสตต์ โดยดัดแปลงรายละเอียดให้เหมาะสม

การเร่ิมต้นของการทำางาน

เมื่อผมจัดทำาร่างทั้งสองแบบเสร็จ ผมเริ่มส่งหนังสือผ่านทางนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศาสตราจารย์คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ และอีกฉบับส่งถึงท่านอธิการบดี ดร.อุทัย ดุลยเกษม 

(ในสมัยนั้น) พร้อมแบบร่างและแนวความคิดเหตุผลในการจัดสร้าง ท่านอธิการบดีนำาเข้าที่

ประชุมคณบดีเพื่อส่งต่อถึงสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 17/2552 วันอังคารที่ 22 

กันยายน 2552 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้สนับสนุนโครงการนี้อย่างจริงจังร่วมกับ

คณะจิตรกรรมฯ และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร แต่ได้ดำาเนินการสร้างใน

สมัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช เป็นอธิการบดี

หนังสือที่ส่งถึงท่านนายกสภาฯและอธิการบดีลงวันที่ 8 กันยายน 2552 แจ้งถึงสถานที่ตั้ง 

โดยกำาหนดให้เป็นบริเวณกลุ่มอาคารเรียนด้านศิลปะคือคณะจิตรกรรมฯ มัณฑนศิลป์และ

สถาปตัยกรรม แตท่ีป่ระชุมมคีวามเหน็วา่ ศาสตราจารยศ์ลิป ์พรีะศรี เปน็ผูก้อ่ตัง้มหาวทิยาลยั 

อนสุาวรียข์องทา่นจงึน่าจะอยูใ่นพืน้ทีส่ว่นกลางซึง่ตอ่มาจงึไดค้้นหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมและไดแ้ก่

บริเวณเนินดินข้างสระน้ำาหน้าสำานักงานอธิการบดี

โครงการน้ีผ่านการพิจารณาโดยท่ีปรึกษาศาสตราจารย์ชลูด น่ิมเสมอ และอาจารย์นนทิวรรธน์ 

จันทนะผะลิน และประติมากรผู้ปั้นผลงานของท่านอาจารย์ศิลป์ ในบริเวณฐานอนุสาวรีย์

หมายเลข 2 วิทยาเขตสนามจันทร์โดยอาจารย์อดิเรก โลหะกุล และอาจารย์มานะ เอี่ยม

วัฒนะ เป็นอาจารย์ประจำาภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมฯ

อนุสาวรีย์หมายเลข 2 เสร็จสมบูรณ์ในวันรับพระราชทานปริญญา วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

อนุสาวรีย์หมายเลข 3 ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในวันศิลป์ พีระศรี 

15 กันยายน 2558 นี้

และแล้วอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อีกสองแห่งขยายอาณาเขตจากวังท่าพระไป

สู่นครปฐมและเพชรบุรีก็สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี โครงการที่เริ่มต้นจากบุคคลสู่ความเห็นชอบ
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ของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ ถึงแม้ว่าใช้เวลานานกว่าที่คิดแต่ก็เสร็จสิ้นโดยไม่มี

อุปสรรคใดๆ ต้องขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดนี้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวร

เวช อธิการบดี รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ รองศาสตราจารย์คณิต เขียววิชัย 

รองอธิการบดีเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร และผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดร.นนท์ คุณค้ำาชู ท่านที่ปรึกษาทุกท่านและประติมากรทุกท่านที่

มีส่วนร่วมทำางานโดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆ งานเหล่านี้ไม่ใช่งานประจำาแต่เป็นงานพิเศษที่

งอกเงยขึ้นมา จะทำาก็ได้ไม่ทำาก็ได้ เพียงแต่เป็นงานจากความรักและเพื่อบูชาต่อผู้มีพระคุณ

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จึงผลักดันให้ได้เห็นความสำาเร็จอันน่าชื่นใจ อนุสาวรีย์ทั้ง 3 แห่ง 

น่าจะงอกเงยต่อไปตามความเจริญของมหาวิทยาลัยศิลปากรในอนาคต

วันรดน้ำาดำาหัวอาจารย์

วันรดน้ำาดำาหัวเป็นประเพณีไทยที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ลูกหลานศิษย์จะพากัน

กลับไปบ้านเพื่อกราบไหว้เคารพครูบาอาจารย์และญาติผู้ใหญ่ ขอพรให้เป็นสิริมงคล ทาง

ภาคเหนือก็จะเรียกว่า “รดน้ำาดำาหัว” ประเพณีนี้ระบาดมาถึงท่านอาจารย์ศิลป์ เมื่อช่วง

สงกรานต์เดือนเมษายนซึ่งเป็นเวลาปิดเทอมเด็กๆ ที่ยังทำางานอยู่ที่คณะฯ เกิดอารมณ์ว่าง

งาน ประกอบกบัหลายปทีีผ่า่นมาฝุน่คราบไคลจบัคลมุอนสุาวรยีท์า่นอาจารยจ์นดหูมน่หมอง 

จึงนัดกันทำาความสะอาด ชำาระล้าง เช็ดให้แห้งแล้วจึงลงแว็กซ์ ท่านอาจารย์ศิลป์ก็จะด ู

ว๊อบแว๊บหล่อฟิ้งเหมือนใหม่

เริ่มทำาไปปีหนึ่ง อีกปีผ่านมาเด็กๆ ก็อยากทำาต่อ ในที่สุดก็เลยนัดแนะกันในวันสงกรานต์ที่ 

13 เมษายนทุกปี นับเป็นเวลาประมาณ 5-6 ปี จนนักศึกษาบางคนก็กลายเป็นอาจารย์ไป

แล้ว เริ่มแรกก็มีคนเข้าร่วมเป็นกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คน แต่ในปีที่ผ่านมาเป็นกลุ่มใหญ่ คน

ชำาระล้างให้อาจารย์ศิลป์เข้าไม่ถึง ต้องผลัดกัน กิจกรรมก็ขยายวงกว้างเป็นการทำาความ

สะอาดฐานอนุสาวรีย์ ลานอนุสาวรีย์รวมถึงอาบน้ำาให้ต้นจันชราอายุ 200 ปีด้วย และเด็กๆ

ที่อยู่ในสนามจันทร์ก็แบ่งกันไปรดน้ำาดำาหัวอนุสาวรีย์แห่งใหม่ที่นั่นด้วย

การทำาความสะอาดอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีจึงกลายเป็นประเพณีรดน้ำาดำาหัว 

ซึ่งคาดว่าในปีต่อๆ ไปน่าจะกลายเป็น “วันรดน้ำาดำาหัวอาจารย์ศิลป์” ในที่สุด
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30 บันทึกงานสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดย พิษณุ ศุภนิมิตร

ภาพที่ 1  

15 กันยายน วันศิลป์ พีระศรี
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ภาพที่ 2 

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีขยายแบบพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช แบบที่ 1 

ใช้ห้องทำางานที่เป็นพิพิธภัณฑ์สถานในปัจจุบัน



32 บันทึกงานสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดย พิษณุ ศุภนิมิตร

ภาพที่ 3  

ครอบครัวเฟโรซีขณะพักอยู่ที่บ้านสะพานซังฮี้ ในภาพมีแฟนนี ภรรยา อิสเบลล่าบุตรสาว 

อายุ 7 ขวบ โรมาโน่อายุ 1 ขวบ น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีเริ่มงาน 

พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
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ภาพที่ 4 

“พระบรมรูปทรงม้า” สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2451 แห่ง 

รัชกาลที่ 5 ออกแบบปั้นโดยประติมากรชาวฝรั่งเศส



34 บันทึกงานสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดย พิษณุ ศุภนิมิตร

ภาพที่ 5 

ศาสตราจารย์ศิลป์กำาลังปั้นขยายแบบอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
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ภาพที่ 6 

อาจารย์ศิลป์กับครอบครัวเมื่ออิสเบลล่าบุตรสาวแต่งงานแล้ว มีหลานสาว



36 บันทึกงานสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดย พิษณุ ศุภนิมิตร

ภาพที่ 7 

อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีขนาดใหญ่กว่าคนจริงเล็กน้อย ปั้นโดยอาจารย์สนั่น 

ศิลากร เป็นอนุสาวรีย์ชาวต่างชาติคนแรก
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ภาพที่ 8 

ภาพบันทึกขณะท่านอาจารย์สนั่น ศิลากรกำาลังขึ้นดินปั้นรูปศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เมื่อ 

ปีพ.ศ. 2509 โดยใช้ห้องเรียนวิชาประติมากรรมของคณะจิตรกรรมฯเป็นที่ทำางาน



38 บันทึกงานสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดย พิษณุ ศุภนิมิตร

ภาพที่ 9 

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเคารพศพศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีในงานสวดอภิธรรมศพ 

วัดเทพศิรินทร์ เมื่อถึงแก่กรรม 14 พฤษภาคม 2505
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ภาพที่ 10 

เช้าวันท่ี 14 พฤษภาคม 2512 อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีได้ประดิษฐานบนฐานก่ออิฐ 

เรียบร้อยแล้ว แต่ยังต้ังอยู่บนถนน ยังไม่เข้าท่ี

ภาพที่ 11

อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีเมื่อติดตั้งเรียบร้อย มีฐานประกอบด้วยหินทราย จารึก 

ชื่อ ประวัติและคำาอมตะ “พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว” น่าจะเป็นช่วงหลังวันที่ 15 กันยายน 2512 

ที่มีพิธีเปิดโดยมีคุณมีเซียม ยิบอินซอยเป็นประธาน



40 บันทึกงานสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดย พิษณุ ศุภนิมิตร

ภาพที่ 12 (ซ้าย)

อนุสาวรีย์กับฐานหินทรายในยุคแรก

ภาพที่ 13 (ขวา)

แบบของฐานอนุสาวรีย์ทำาโดยหินทราย กล่าวว่าเป็นแบบที่เข้ากับบุคลิกของศาสตราจารย ์

ศิลป์ พีระศรีที่สุด
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ภาพที่ 14 (ซ้าย)

มีการย้ายอนุสาวรีย์ครั้งหนึ่งหลังจากประสบอุบัติเหตุโดนต้นนนทรีล้มทับ

ภาพที่ 15 (ขวา)

ฐานของอนุสาวรีย์แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน



42 บันทึกงานสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดย พิษณุ ศุภนิมิตร

ภาพที่ 16 (บน)

ฉลองวันคล้ายวันเกิดของทา่นอาจารยศิ์ลป ์น่าจะเปน็รูปทีเ่ก่าทีส่ดุ เปน็ภาพทีบ่รรดาลกูศิษย์ 

แห่กันไปเซอร์ไพรส์ท่ีบ้านเกือบท้ังคณะ ท่ีบ้านซอยประดิพัทธ์ สะพานควาย อาจารย์เป็นปล้ืม 

ในภาพมีลูกศิษย์หลายท่านที่กลายเป็นศิลปินใหญ่และหลายท่านก็เสียชีวิตแล้ว

ภาพที่ 17 (ล่าง)

วันเกิดในห้องทำางานและห้องเรียน อาจารย์ศิลป์ให้เงินไปซื้อขนมไทยๆ มาเลี้ยง
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ภาพที่ 18

ฐานหินทรายที่ถูกรื้อแต่ยังคงเก็บไว้เป็นที่ระลึก



44 บันทึกงานสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดย พิษณุ ศุภนิมิตร

ภาพที่ 19

แบบฐานของอนุสาวรีย์เป็นประติมากรรมนูนสูง เรื่องราวของผลงานที่ท่านอาจารย์ศิลป์ 

พีระศรีที่ทำาไว้ในอิตาลี
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ภาพที่ 20

ต้นแบบผลงานอนุสาวรีย์แห่งสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ท่ีเกาะเอลบ้าของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี



46 บันทึกงานสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดย พิษณุ ศุภนิมิตร

ภาพที่ 21 (ซ้ายและขวา)

ผลงานปั้นของศาสตราจารย์ศิลป์ งานป้ายโรงเรียนแสดงในงานเอ็กซ์โป นานาชาติเมืองตูริน 

และอนุสรณ์สถานแห่งหนึ่ง ในนครฟลอเรนซ์
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48 บันทึกงานสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดย พิษณุ ศุภนิมิตร

ภาพที่ 22  (ซ้ายและขวา)  

 

อนุสาวรีย์หมายเลข 2 ขณะกำาลังติดตั้งประกอบฐานงานป้ายโรงเรียน แสดงในงานเอ็กซ์โป 

นานาชาติเมืองตูรินและอนุสรณ์สถานแห่งหนึ่งในนครฟลอเรนซ์
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50 บันทึกงานสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดย พิษณุ ศุภนิมิตร

ภาพที่ 23  (ซ้ายและขวา)  

 

รายละเอียดของฐานอนุสาวรีย์หล่อด้วยซีเมนต์ขณะกำาลังติดต้ังประกอบฐาน งานป้ายโรงเรียน 

แสดงในงานเอ็กซ์โปนานาชาติเมืองตูริน และอนุสรณ์สถานแห่งหนึ่งในนครฟลอเรนซ์
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52 บันทึกงานสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดย พิษณุ ศุภนิมิตร

ภาพที่ 24  

 

อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีหมายเลข 2 ที่เสร็จสิ้นแล้วขณะกำาลังติดตั้งประกอบ 

ฐานงานป้าย
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ภาพที่ 25  

 

ภาพแบบร่างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีหมายเลข 3 ณ วิทยาเขตสารสนเทศ 

เพชรบุรี



54 บันทึกงานสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดย พิษณุ ศุภนิมิตร

ภาพที่ 26  

 

ภาพร่างอนุสาวรีย์หมายเลข 3 เมื่อทดลองติดตั้งกับสถานที่ด้านหลังอาคารบริการ วิทยา 

เขตเพชรบุรี



55Silpakorn University Journal of Fine Arts  Vol.3(1)  2015

ภาพที่ 27

อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีหมายเลข 3 



56 บันทึกงานสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดย พิษณุ ศุภนิมิตร

ภาพที่ 28 (ซ้ายและขวา)

นักศึกษาช่วยกันทำาความสะอาดอนุสาวรีย์เน่ืองในวันสงกรานต์จนกลายเป็นประเพณีรดน้ำาดำาหัว 

ท่านอาจารย์ด้วย
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58 บันทึกงานสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดย พิษณุ ศุภนิมิตร

ภาพที่ 29

โปสการ์ดที่จัดทำาโดยธนาคารออมสินนานมาแล้ว มีข้อความที่ต้องแก้ไขคืออาจารย์สนั่นเป็น

ผู้ออกแบบปั้น ไม่ใช่กรมศิลปากรและพิธีเปิดนั้นที่ถูกคือไม่มีพิธีเปิด เพียงแต่เชิญคุณมีเซียม 

ยิบอินซอยมาเป็นประธานในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2512


