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เรื่อง วันศิลป  พีระศรี

รายละเอียด

          ศิลป  พีระศรี หรือ ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี บิดาแหงศิลปะรวมสมัยของไทย และบิดาแหงมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ผูสรางความเป็นปึกแผนแกวงการศิลปะไทยใหเจริญรุงเรืองกาวหน าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และเน่ือง

ดวยในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี ไดถูกกําหนดใหเป็น "วันศิลป  พีระศรี" เพื่อรําลึกถึงครูผูอุทิศตนทัง้ชีวิต เพื่อ

นักเรียนและศิลปะ จนวินาทีสุดทายของชีวิต

          ประวัติ ศิลป  พีระศรีหรือศาสตราจารยศิลป  พีระศรี เดิมชื่อ CORRADO FEROCI เกิดเมื่อวันที่ 15

กันยายน พ.ศ. 2435 ในเขตซานโจวันนี (San Giovanni) เมืองฟลอเรนซ ประเทศอิตาลี บิดาชื่อ นาย Artudo

Feroci และมารดาชื่อ นาง Santina Feroci เมื่ออายุ 23 ปี สามารถสอบผานเป็นศาสตราจารย จากราชวิทยาลัย

ศิลปะแหงนครฟลอเรนซ (The Royal Academy of Art of Florence)

          สาํหรบัเรื่องการศกึษานัน้ ศาสตราจารยศลิป  พีระศรี เขาศกึษาในระดบัชัน้ประถม เมื่อปี 2441 พอจบหลกั

สูตร 5 ปี ก็ไดเขาศึกษาในโรงเรียนมัธยมอีก 5 ปี หลังจากนัน้ก็ไดเขาศึกษาทางดานศิลปะในโรงเรียนราช

วิทยาลัยศิลปะแหงนครฟลอเรนซ จนจบหลักสูตรวิชาชาง 7 ปี และไดรับประกาศนียบัตรชางป้ันชางเขียน ใน
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ขณะที่มีอายุ 23 ปี หลังจากนัน้ไมนานก็รับปริญญาบัตรเป็นศาสตราจารย ที่มีความรอบรูทางดานประวัติศาสตร

ศิลป  วิจารณศิลป และปรัชญา นอกจากน้ี ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี ยังมีความสามารถทางดานศิลปะแขนง

ประติมากรรมและจิตรกรรมอีกดวย

          เมื่อปี 2466 ศาสตราจารยศลิป  พีระศรี ไดชนะการประกวดการออกแบบเหรยีญเงนิตราสยามที่จดัขึ้นในยุ

โรป ซึ่งผลการประกวดครัง้น้ีเองที่ทําใหศาสตราจารยศิลป  พีระศรี ไดเดินทางมารับราชการเป็นชางป้ันประจํากรม

ศิลปากร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 และในวันที่ 14 มกราคม 2466

ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี ไดรับการแตงตัง้ใหเป็นอาจารยสอนวิชาชางป้ันหลอ แผนกศิลปากรสถานแหงราช

บัณฑิตยสภา

          จนกระทัง่ในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ชวงปี 2484 ประเทศอิตาลียอมพายแพแกฝ ายสัมพันธมิตร สงผล

ใหชาวอิตาเลียนที่อาศัยอยูภายในประเทศไทยตกเป็นเชลยของประเทศเยอรมนีกับญี่ป ุน แตรัฐบาลไทยไดขอ

ควบคุมตัวศาสตราจารยศิลป  พีระศรี ไวเอง กอนที่จะใหหลวงวิจิตรวาทการ ดําเนินการเดินเรื่องขอโอนสัญชาติ

จากอิตาเลียนมาเป็นสัญชาติไทย พรอมเปลี่ยนชื่อใหมเป็น "นายศิลป  พีระศรี" เพื่อป องกันมิใหตองถูกเกณฑเป็น

เชลยศึกไปสรางทางรถไฟสายมรณะ และสะพานขามแมน้ําแคว เมืองกาญจนบุรี

          สาํหรบัการวางรากฐานการศกึษา ในชวงแรก ศาสตราจารยศลิป  พีระศรี ไดจดัตัง้ "โรงเรยีนประณีตศลิปกร

รม" ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนศิลปากรแผนกชาง" เมื่อปี 2480 ซึ่งโรงเรียนแหงน้ีไดมีการเปิดสอน

หลักสูตรวิชาจิตรกรรมและประติมากรรม และในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ไดสัง่

ใหแยกกรมศิลปากรออกจากกระทรวงศึกษาธิการ และใหมาขึ้นอยูกับสํานักนายกรัฐมนตรีแทน เน่ืองจากจอมพล

ป. พิบูลสงคราม ตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะวาเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญยิ่งสาขาหน่ึงของชาติ จึงไดมีคําสัง่ให

พระยาอนุมานราชธน อธิบดีกรมศิลปากร ในขณะนัน้ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและตราพระราชบัญญัติ เพื่อ

ยกฐานะ "โรงเรียนศิลปากร" ขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยศิลปากร" เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2486

          โดยมหาวทิยาลยัศลิปากรในขณะนัน้ มีศาสตราจารยศลิป  พีระศรี เป็นผูอาํนวยการสอนและดาํรงตาํแหนง

คณบดีคนแรก และคณะวิชาเดียวที่มีการเปิดสอน คือ คณะจิตรกรรมประติมากรรม (สาขาจิตรกรรมและสาขา

ประติมากรรม)

          นอกจากน้ี ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลไทยใหออกแบบป้ันและควบคุมการหลอ

พระราชานุสาวรีย และอนุสาวรียสําคัญของประเทศไทย อาทิ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟ าจุฬาโลกมหาราช (ปี 2475), อนุสาวรียทาวสุรนารี (ปี 2477), พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระมหาธีรราชเจา

(ปี 2484) และพระบรมราชานุสาวรียพระเจาตากสินมหาราช (ปี 2493-2494) เป็นตน
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          ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี ก็ไมไดมีผลงานทางดานศิลปะเพียงอยางเดียวที่กลายเป็นที่จดจําของเหลาลูก

ศิษย เพราะมีหลาย ๆ ครัง้ที่ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี จะหยิบยกคําสอนมาคอยเตือนใจลูกศิษยของตัวเอง โดย

เฉพาะประโยคที่วา "ศิลปะยืนยาว ชีวิตสัน้" เพื่อใหทุกคนไดตระหนักวา ชีวิตของมนุษยชางแสนสัน้นัก เมื่อ

เปรียบเทียบกับการยืนยงคงอยูของศิลปกรรมที่จะยืนยงคงอยูยาวนานนับรอยนับพันปี หรือประโยคที่วา "นาย

ไมอานหนังสือ นายจะรูอะไร" เพื่อเตือนใจลูกศิษยใหหมัน่ศึกษาหาความรู โดยเฉพาะความรูใหม ๆ เมื่อวันที่ 14

พฤษภาคม 2505 ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี ถึงแกกรรมที่โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุได 69 ปี 7 เดือน 29 วัน

          ผลงานประติมากรรมที่ทําในประเทศไทย รูปเหมือนบุคคล

- สมเด็จเจาฟ าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ (เฉพาะพระเศียร) สําริด

- พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (เฉพาะพระเศียร)

- พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (ครึ่งพระองค) ปูนปลาสเตอร กองหัตถศิลป  กรมศิลปากร

- พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 2 องค ปูนปลาสเตอร กองหัตถศิลป

- พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ประติมากรรมนูนตํ่า ปูนปลาสเตอร หอศิลป แหงชาติ

- สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (ครึ่งพระองค) ปูนปลาสเตอร กองหัตถศิลป  กรมศิลปากร

- สมเด็จพระพุฒาจารย วัดเทพศิรินทราวาส (ครึ่งองค) กรมศิลปากร

- พระญาณนายก (ปลื้ม จันโทภาโส มณีนาค) วัดอุดมธานี นครนายก ประติมากรรมนูนสูง ปูนพลาสเตอร

- หลวงวิจิตรวาทการ (ครึ่งตัว) ปูนปลาสเตอร กรมศิลปากร

- ม.ร.ว.สาทิศ กฤดากร (เฉพาะศีรษะ) บรอนซ เจาของ ม.จ.รัสสาทิศ กฤดากร

- นางมาลินี พีระศรี (เฉพาะศีรษะ) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ศิลป  พีระศรี อนุสรณ กรุงเทพฯ

- Romano (ลูกชาย ภาพรางไมเสร็จ) กรมศิลปากร

- นางมีเซียม ยิบอินซอย (รูปเหมือนครึ่งตัว) บรอนซ หอศิลปแหงชาติ

- พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล (เฉพาะพระเศียร)

- พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ครึ่งพระองค

ป้ันไมเสร็จ เพราะศาสตราจารยศิลป  พีระศรี ถึงแกกรรมเสียกอน)

          ผลงานประเภทอนุสาวรีย

- พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ประดิษฐาน ณ

ปราสาทพระเทพบิดร

- พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ าจุฬาโลก ประดิษฐาน ณ
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พระปฐมบรมราชานุสรณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ า กรุงเทพฯ

- อนุสาวรียทาวสุรนารี นครราชสีมา

- อนุสาวรียพระบรมราชานุสาวรียปฐมกษตัริยแหงราชวงศจักรี ขนาด 3 เทาพระองคจริง ประดิษฐาน ณ สวนลุ

มพินี กรุงเทพฯ

- อนุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ประดิษฐาน ณ วงเวียนใหญ ธนบุรี กรุงเทพฯ

- อนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐาน ณ ดอนเจดีย สุพรรณบุรี

- พระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑล (องคตนแบบ) นครปฐม

- ประติมากรรมรูปป้ัน อนุสาวรียชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ

และยังมีโครงการที่ทํายังไมแลวเสร็จอีก คือ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร, อนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลพบุรี เป็นตน

          คําสอนของศาสตราจารยศิลป  พีระศรี

"ศิลปะยืนยาว ชีวิตสัน้"

"อยาถือวาเราเป็นคนเกง ตองศึกษาเลาเรียนอีกมาก

ฉันเองก็ยังศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา"

"ฉันนับถือศาสนาศิลปะ เผยแพรสอนศิลปะ ศิลปินอดขาว เขาไมตาย

แตถาหามเขาไมใหทํางานศิลปะ เขาตองตาย เขาอยูไมได"

"นายไมอานหนังสือ นายจะรูอะไร"

"ถานายรักฉัน คิดถึงฉัน ขอใหนายทํางาน"

นอกจากผลงานในดานศิลปะแลว ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี ยังเป็นนักป้ันบุคลากรทางดานศิลปะและศิลปินชัน้

นําของประเทศไทยไวเป็นจํานวนมาก อาทิ

นายเฟ้ือ หริพิทักษ ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป  ประจําปี 2528 ทัง้ยังเป็นศิลปินและจิตรกร ผูไดรับการ

ยกยองเป็น "ครูใหญในวงการศิลปะ" และยังไดรับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ เมื่อปี 2526

นายไพฑูรย เมืองสมบูรณ ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป  (ประติมากรรม) ประจําปี 2529
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หน า 5
วันที่ : 2023-05-17 22:30:10

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หมดอายุวันที่ : 2023-06-17 22:30:10

นายประสงค ปัทมานุช ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป  (จิตรกรรม) ประจําปี 2529

นายทวี นันทขวาง ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป  (จิตรกรรม) ประจําปี 2533

นายสวัสดิ ์ ตันติสุข ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป  (จิตรกรรม) ประจําปี 2534

ศาสตราจารยชลูด น่ิมเสมอ ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป  (ประติมากรรม) ประจําปี 2541

ผูชวยศาสตราจารยดํารง วงศอุปราช ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป  (จิตรกรรม) ประจําปี 2542

นายอินสนธิ ์วงศสาม ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป  (ประติมากรรม) ประจําปี 2542

ผูชวยศาสตราจารยมานิตย ภูอารีย ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป  (ภาพพิมพ) ประจําปี 2543

นายถวัลย ดัชนี ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป  (จิตรกรรม) ประจําปี 2544 ซึ่งถือไดวาเป็นลูกศิษยรุน

ทาย ๆ ของศาสตราจารยศิลป  พีระศรี

ผูรายงาน : นายภูเบศ มาศธนานันต

วันที่ : 2022-09-15

https://arit.kpru.ac.th/page_id/802/TH
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