
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การแห่งการเรียนรู้ 

เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันของ รร.ตท. 
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วันศิลป์ พีระศร ี
 วันที่ ๑๕ กันยายน เป็น วันศิลป์ พีระศรี ศาสตราจารย๑ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri) บุรุษผู๎ได๎รับการยกยํอง
วําเป็นบิดาแหํงศิลปะรํวมสมัยของไทย เป็นบิดาแหํงมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นทั้งศิลปินและปราชญ๑ผู๎ยิ่งใหญํแหํงกรุง
รัตนโกสินทร๑ ผู๎สร๎างความเป็นปึกแผํนแกํวงการศิลปะไทย ให๎เจริญรุํงเรืองก๎าวหน๎าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ชีวิต ผลงาน 
และแนวคิดของทํานนอกจากจะคงคําในตัวเองแล๎ว ยังสะท๎อนภาพหลายประการถึงอุปสรรคของการพัฒนาศิลปะในยุค
ที่ทํานยังมีชีวิตอยูํ 

 ปกติแล๎ว วันที่ ๑๕ กันยายน ในสมัยที่ศาสตราจารย๑ศิลป์ ยังมีชีวิตอยูํ  จะถือเป็นวันที่ศิษย๑โรงเรียนศิลปศึกษา
ทุกคนตํางรอคอย เพราะคือโอกาส การได๎รํวมงานวันเกิดของผู๎เป็นครูศิลป์ที่บ๎านพักของทําน ซอยสายลม ถนน
พหลโยธิน ศาสตราจารย๑ศิลป์ จะอยูํรํวมงาน เลํานิทาน ร๎องเพลง และหยอกล๎อกับศิษย๑ดังปฏิบัติตํอลูกหลาน 

 จวบจนปัจจุบัน วิทยาลัยชํางศิลปสํานึกในบุญคุณของทํานผู๎ริเริ่มวางรากฐาน และกํอตั้งวิทยาลัยชํางศิลป จึงได๎
จัดกิจกรรมรําลึกศาสตราจารย๑ศิลป์ พีระศรี ในวันเกิดของทํานคือ วันที่ ๑๕ กันยายน มาตลอดทุกปี และตั้งเป็นวัน 
“ศิลป์ พีระศรี” เพียงแตํวันนี้ไร๎รํางเจ๎าของวันเกิด เหลือไว๎ก็แตํคําสอน และสถานศึกษาศิลปะ ตลอดจนคุณความดีที่ไมํ
มีใครลืม ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น 

ศาสตราจารย๑ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri) 

 
ประวัติ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
 ศาสตราจารย๑ศิลป์ พีระศรี มีนามเดิมวํา คอร๑ราโดเฟโรจี ( Professor Corrado Feroci ) เป็นชาวนคร      
ฟลอเรนซ๑ ประเทศอิตาลี เกิดเมื่อ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ณ ตําบล San Giovanni บิดาชื่อ นาย Artudo 
Feroci และมารดาชื่อนาง Santina Feroci มีอาชีพค๎าขาย 
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เข๎าศึกษาในระดับชั้นประถม เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๑ ภายหลังจบหลักสูตร ๕ ปี จึงเข๎าศึกษาในโรงเรียนมัธยมอีก ๕ ปี 
จากนั้นจึงเข๎าศึกษาทางด๎านศิลปะในโรงเรียนราชวิทยาลัยศิลปะ แหํงนครฟลอเรนซ๑ จบหลักสูตรวิชาชําง ๗ ปี ในขณะ
ที่มีอายุ ๒๓ ปี และได๎รับประกาศนียบัตรชํางปั้นชํางเขียน ซึ่งตํอมาได๎สอบคัดเลือกรับปริญญาบัตรเป็นศาสตราจารย๑   
มีความรอบรู๎ทางด๎านประวัติศาสตร๑ศิลป์วิจารณ๑ศิลป์และปรัชญาโดยเฉพาะมีความสามารถทางด๎านศิลปะแขนง
ประติมากรรมและจิตรกรรม 

 ในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีพระประสงค๑จะหาชํางปั้นมาชํวยปฏิบัติราชการเพ่ือฝึกฝนให๎คนไทยสามารถปั้นรูปได๎
อยํางแบบตะวันตกและสามารถมีความรู๎ถึงเทคนิคตํางๆ ในงานมาปฏิบัติราชการกับรัฐบาลไทย ทางรัฐบาลอิตาลีจึง
เสนอนาย คอร๑ราโด เฟโรจี มาพร๎อมทั้งคุณวุฒิและผลงาน ซึ่งรัฐบาลไทยก็ยินดีรับเข๎าเป็นข๎าราชการในตําแหนํงชํางปั้น 
กรมศิลปากร กระทรวงวัง เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖ เมื่ออายุยํางเข๎า ๓๒ ปี โดยได๎รับเงินเดือนๆ ละ ๘๐๐ บาท 
คําเชําบ๎าน ๘๐ บาท และตํอมาในปี พ.ศ.๒๔๖๙ ศาสตราจารย๑ศิลป์ พีระศรี ได๎ดํารงตําแหนํงอาจารย๑ชํางปั้นหลํอแผนก
ศิลปากรสถานแหํงราชบัณฑิตยสภา ได๎รับเงินเดือนๆ ละ ๙๐๐ บาท ตํอมาได๎ย๎ายมาเป็นชํางปั้น สังกัดอยูํในกอง
ประณีตศิลปกรรม กรมศิลปากร กระทรวงธรรมการ 

 ทํานได๎วางหลักสูตรอบรมกว๎างๆ และทําการสอนให๎แกํผู๎ที่สนใจในวิชาประติมากรรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ผู๎ได๎รับการอบรมรุํนแรกๆ สํวนมากสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเพาะชํางได๎แกํ สาย ประติมาปกร, สุข อยูํ
มั่น, ชิ้น ชื่อประสิทธิ์, สวัสดิ์ ชื่นมะนา และ แชํม แดงชมพู 

 ผู๎ที่มาอบรมฝึกงานกับศาสตราจารย๑ ศิลป์ พีระศรี ไมํต๎องเสียคําใช๎จํายและคําธรรมเนียมทั้งสิ้น  เพราะทาง
ราชการมีนโยบายสํงเสริมชํางปั้นชํางหลํอให๎มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ซึ่งตํอมาบุคคลเหลํานี้ได๎มาเป็นผู๎ชํวยชํางและ
บางคนก็เข๎ารับราชการชํวยแบํงเบาภาระงาน และชํวยทําให๎กิจการปั้นหลํอของกรมศิลปากรเจริญขึ้นอยํางรวดเร็ว เมื่อ
ทางราชการเห็นความสําคัญของการศึกษาศิลปะตามแนวในปัจจุบันจึงได๎ขอให๎ ศาสตราจารย๑ ศิลป์ พีระศรี เป็นผู๎วาง
หลักสูตรการศึกษาให๎มีมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนศิลปะในยุโรป 

 ศาสตราจารย๑ ศิลป์ พีระศรี จึงเริ่มวางหลักสูตรวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมขึ้นในระยะเริ่มแรกชื่อ         
“โรงเรียนประณีตศิลปกรรม” ตํอมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนศิลปากรแผนกช่าง” และในปี พ.ศ.๒๔๘๕ กรมศิลปากร
ได๎แยกจากกระทรวงศึกษาธิการไปขึ้นอยูํกับสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในขณะนั้นโดย ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูล
สงคราม นายกรัฐมนตรีตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะวําเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญยิ่งสาขาหนึ่งของชาติ จึงได๎มีคําสั่งให๎
อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้น คือ พระยาอนุมานราชธน ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและตราพระราชบัญญัติยกฐานะ
โรงเรียนศิลปากรขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร มีคณะจิตรกรรมประติมากรรม เป็นคณะวิชาเดียวของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปิดสอนเพียง ๒ สาขาวิชาคือ สาขาจิตรกรรมและสาขาประติมากรรมและมี ศาสตราจารย๑ ศิลป์ พีระศรี เป็น
ผู๎อํานวยการสอนและดํารงตําแหนํงคณบดีคนแรก ดังนั้นการเรียนการสอนศิลปะในสาขาวิชาศิลปะจึงเริ่มดําเนินการใน
ระดับปริญญาขึ้นตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา 
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 ในปี พ.ศ.๒๔๙๑ ศาสตราจารย๑ ศิลป์ พีระศรี ได๎รับ
มอบหมายจากรัฐบาลไทยให๎นําศิลปะไทยไปแสดง ณ กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปีนี้ทํานได๎เดินทางกลับไปประเทศ
อิตาลีและเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง ในต๎นปี  พ.ศ.
๒๔๙๒ โดยกลับมาใช๎ชีวิตเป็นครูสั่งสอนลูกศิษย๑ลูกหาทางด๎าน
ศิลปะ ที่คณะจิตรกรรม และประติมากรรม 

 ในปี พ.ศ.๒๔๙๖ ศาสตราจารย๑ ศิลป์ พีระศรี ได๎รับ
หน๎าที่อันมีเกียรติ คือ เป็นประธานกรรมการสมาคมศิลปะ
แหํงชาติ ซึ่งขึ้นอยูํกับสมาคมศิลปะนานาชาติ (International 
Association of Art) ในปื พ.ศ.๒๔๙๗ ได๎เป็นผู๎แทนศิลปินไทย
ไปรํวมประชุมศิลปินระหวํางชาติครั้งแรกที่ประเทศออสเตรีย
ทํานได๎นําเอกสารผลงานศิลปะและบทความชื่อศิลปะรํวม สมัย
ในประเทศไทย (Contemporary Art in Thailand) ไป

เผยแพรํในการประชุมด๎วย ทําให๎นานาชาติรู๎จักประเทศไทยดีขึ้น และนับเป็นคนแรกที่ทําให๎เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะ
ระหวํางศิลปินไทยและศิลปินตํางประเทศข้ึน 
 

ชีวิตในวัยหนุ่ม 
 ในวัยหนุํมของศาสตราจารย๑ ศิลป์ พีระศรี เป็นวัยที่มีพลัง ดังนั้นทํานจึงไมํพอใจในสภาพชีวิตที่เป็นอยูํในสังคม
ที่เจริญแตํเพียงด๎านวัตถุในประเทศอิตาลีสมัยนั้น เมื่อทํานได๎ทราบขําววํารัฐบาลแหํงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๖ ต๎องการชํางปั้นชาวอิตาเลี่ยน เพ่ือเข๎ามารับราชการงานอนุสาวรีย๑ในประเทศไทย ทํานจึงยื่น
ความจํานงพร๎อมผลงานเข๎าแขํงขันกับศิลปินอีกจํานวนมาก ในที่สุดรัฐบาลไทยได๎เลือก Prof. C. Feroci เข๎ามารับ
ราชการในประเทศไทย 
 

เริ่มแรกในเมืองไทย  
 ศาสตราจารย๑ ศิลป์ พีระศรี ได๎ออกเดินทางโดย
ทางเรือจากประเทศอิตาลีถึงกรุงสยาม ในราวต๎นเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖ อายุได๎ ๓๑ ปี เข๎ารับราชการใน
ตําแหนํงชํางปั้นของกรมศิลปากร กระทรวงวัง เมื่อวันที่ 
๑๔ มกราคม ปีเดียวกัน โดยมีสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ 
เจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ๑ ศิลปินเอกแหํงกรุง
สยามเป็นองค๑อุปถัมภ๑ 
 ในระยะแรกเป็นชํวงเวลาที่ทํานต๎องปรับตัวเองให๎
เข๎ากับสังคมแวดล๎อมและการเมือง อีกทั้งยังต๎องสร๎าง
ผลงานให๎เป็นที่ยอมรับของผู๎มีอํานาจในสมัยนั้น  
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ด๎วยความมุํงม่ันในการสร๎างผลงาน รัฐบาลไทยจึงได๎ยอมรับทํานเรื่อยมา  เชํน  มอบหมายให๎ปั้นพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ 
เทําพระองค๑จริง ปัจจุบันประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดร  และปั้นพระรูปสมเด็จฯ  เจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ๑ ฯลฯ 
 

งานอนุสาวรีย์ในเมืองไทย 
 ศาสตราจารย๑ ศิลป์ พีระศรี ประสงค๑ที่จะใช๎บุคลากรที่เป็นคนไทยในการทํางานศิลปะ เมื่อทํานได๎มีโอกาส
จัดสร๎างอนุสาวรีย๑ ทํานได๎ฝึกฝนกุลบุตรกุลธิดาของไทยให๎ได๎ศึกษาเรียนรู๎วิชาการปั้น และการหลํอโลหะขนาดใหญํ การ
จัดสร๎างอนุสาวรีย๑ในยุคสมัยของทํานดังกลําว นับเป็นยุคแรกที่ได๎มีการจัดสร๎างอนุสาวรีย๑บุคคลสําคัญข้ึนในประเทศไทย 

ผลงานศิลป์ พีระศรี 
 

 
 
ผลงานที่ส าคัญซึ่งปรากฏเห็นในปัจจุบันมีดังนี้ 

 พระบรมราชานุสาวรีย๑ปฐมกษัตริย๑แหํงราชวงศ๑จักรีขนาด ๓ เทําคนจริง ประดิษฐานที่เชิงสะพานพระพุทธยอด  
    ฟูาจุฬาโลก ทํานเป็นชํางปั้น และเดินทางไปควบคุมการหลํอที่ประเทศอิตาลี สร๎างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ 

 อนุสาวรีย๑ท๎าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา สร๎างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ 
 รูปปั้นหลํอประกอบอนุสาวรีย๑ชัยสมรภูมิ สร๎างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ 
 พระบรมราชานุสาวรีย๑พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ที่สวนลุมพินี สร๎างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
 พระบรมราชานุสาวรีย๑สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช ที่วงเวียนใหญํ สร๎างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ 
 พระบรมราชานุสาวรีย๑สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดสุพรรณบุรี สร๎างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 รูปปั้นประดับอนุสาวรีย๑ประชาธิปไตย ถนนราชดําเนิน 
 พระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑล ๒๕ พุทธศตวรรษ ที่จังหวัดนครปฐม พ.ศ .๒๔๙๘ ฯลฯ 

 
 นอกจากนั้นยังมีโครงการที่ทํายังไมํแล๎วเสร็จอีกคือ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลปัจจุบัน
อนุสาวรีย๑สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  จังหวัดลพบุรี เป็นต๎น 
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ผลงานด้านการศึกษา 
 ด๎วยเหตุที่ทํานได๎ฝึกฝนเยาวชนไทยให๎เข๎าชํวยงานปั้นอนุสาวรีย๑  จึงเป็นแรงบันดาลใจทํานจัดตั้งโรงเรียนของ
ทางราชการขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ โดยสอนเฉพาะวิชาประติมากรรม ตํอมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ทางกระทรวงธรรมการได๎
เห็นความสําคัญในสิ่งที่ทํานทํา จึงได๎จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนศิลปากร  จัดทําหลักสูตรศิลปกรรมชั้นสูง  ๔  ปี  ตํอมา
โรงเรียนแหํงนี้ได๎รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี  พ.ศ. ๒๔๘๖  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น
สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 

ผลงานด้านเอกสารทางวิชาการ 
 ศาสตราจารย๑ ศิลป์ พีระศรี มีผลงานทางด๎านเอกสารทางวิชาการ ตํารา และบทความมากมาย ซึ่งล๎วนแตํให๎
ความรู๎ทางศิลปะ  พยายามชี้ให๎เห็นคุณคําของศิลปะ เชํน ทฤษฎีของสี ทฤษฎีแหํงองค๑ประกอบศิลป์ คุณคําของ
จิตรกรรมฝาผนัง ศิลปะและราคะจริต อะไรคือศิลปะ ภาพจิตรกรรมไทย พรุํงนี้ก็ช๎าเสียแล๎ว ฯลฯ ตลอดเวลาที่
ศาสตราจารย๑ ศิลป์  พีระศรี ได๎เดินทางเข๎ามารับราชการและใช๎ชีวิตอยูํในประเทศไทย ทํานได๎ทุํมเทความรัก ความ
รับผิดชอบให๎แกํงานราชการอยํางมหาศาล แม๎วําทํานอยูํในฐานะของชาวตํางชาติก็ตาม ตํอมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ทํานได๎
โอนสัญชาติเป็นไทยและเปลี่ยนชื่อเป็นไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ สมรส กับ คุณมาลินี เคนนี และใช๎ชีวิตอยูํในประเทศไทย
ตลอดอายุของทําน 

 ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลศิริราช เม่ือวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ รวม
อายุได้  ๖๙ ปี ๗ เดือน ๒๙ วัน ท่านได้อุทิศตนให้กับราชการไทยเป็นเวลาทั้งส้ิน ๓๘  ปี ๔ เดือน 

 
  รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.    

    ที่มาข๎อมูลจาก http://www.tlcthai.com/education/history 
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ผักชี สรรพคุณขึ้นชื่อ 
 

 
 ผักชี สรรพคุณดียังไง ท าไมคนญี่ปุ่นถึงฮิตกินผักชีหนักมาก มาท าความรู้จักประโยชน์ของผักชี ผักดี ๆ 
ใกล้ตัวเรา 
ผักชี สมุนไพรมีดีท่ีอยากให้รู้จัก 
          ผักชี หรือภาษาอังกฤษวํา Coriander เป็นไม๎ล๎มลุกที่มีสีเขียวตลอดทั้งต๎น ยกเว๎นรากที่เป็นสีขาว มีถิ่นกําเนิด
อยูํในแถบเมดิเตอร๑เรเนียน อินเดีย และเอเชียตะวันตก จึงพบผักชีได๎ในประเทศอินเดีย โมร็อกโก สํวนในไทยจะปลูก
ผักชีกันมากในจังหวัดราชบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร 

สรรพคุณทางยาของผักชีตามภูมิปัญญา 
 
          ผักชีมีสรรพคุณดี ๆ แทบจะทุกสํวน เริ่มจากสํวนใบผักชี ลําต๎น เมล็ดผักชี และราก ตามนี้ 
          - ใบผักชี ชํวยบํารุงธาตุในรํางกาย แก๎อาการกระหายน้ํา แก๎ไอ แก๎หวัด บรรเทาอาการคลื่นไส๎ อาเจียน แก๎
อาการวิงเวียนศีรษะ รักษาอาการอาหารเป็นพิษ และชํวยลดระดับน้ําตาลในเลือด 
          - เมล็ดผักชี แก๎ปวดฟัน รักษาแผลในปาก และผลผักชียังสามารถแก๎บิด แก๎อาการถํายเป็นเลือด ถํายเป็นมูก 
แก๎ริดสีดวงทวาร และบรรเทาอาการท๎องอืดท๎องเฟูอได๎ด๎วย 
          - ต๎นสด มีรสเผ็ด ชํวยขับผื่นหัดให๎ออกเร็วขึ้น ขับเหงื่อ ขับลม ชํวยให๎เจริญอาหาร ละลายเสมหะ และรักษา
โรคริดสีดวงทวาร  
          - รากผักชี ใช๎เป็นน้ํากระสายยา ชํวยขับพิษไข๎หัว ไข๎อีดําอีแดง รักษาหิด และอีสุกอีใส 
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ข้อควรระวัง 

 สําหรับคนที่มีประวัติแพ๎พืชวงศ๑ผักชี (Apiaceae) หรือแพ๎ขึ้นฉําย ยี่หรํา เทียนข๎าวเปลือก เทียนสัตตบุษย๑ 
กระเทียม และหอมใหญํ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักชี เพราะผักชีอาจกํอให๎เกิดอาการแพ๎ เชํน เป็นผื่นแพ๎ ทําให๎
ผิวไวตํอแสงแดด เพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งผิวหนัง เยื่อบุจมูกและตาอักเสบจากภูมิแพ๎ รวมไปถึงอาการหลอดลมเกร็งตัว
ได ๎อยํางไรก็ตาม ผักชีเป็นผักท่ีมีกลิ่นฉุน จึงไมํควรกินผักชีในปริมาณมาก เพราะอาจทําให๎มีกลิ่นตัวแรงขึ้น หรือหากกิน
ผักชีในปริมาณมาก ๆ ก็อาจทําให๎เกิดอาการตาลาย ลืมงํายขึ้นด๎วย  ผู๎ปุวยโรคไตไมํควรทานมาก เพราะผักชีมี
โพแทสเซียมสูง อาจเป็นอันตรายได๎ 

 

      รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.    
      ที่มาข๎อมูลจาก http://www.tlcthai.com/education/history 
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               รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
                    ที่มาข๎อมูล http://health.sanook.com/ 
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วิธีปรับขนาดอกัษรบน Browser ตา่งๆ 
ในการเข๎าใช๎งานเว็บไซต๑ของแตํละคนในปัจจุบันนี้นั้นมี
การใช๎งานที่แตกตํางกันมากครับ โดยในบางทํานอาจจะ
ใช๎งานเว็บไซต๑เพียงเพ่ือหาข๎อมูลเทํานั้น หรือ ในบาง
ทํานอาจจะเข๎าใช๎งานเว็บไซต๑เพ่ือติดตามขําวสารตํางๆ 
หรือ อํานบทความตํางๆ นั้นเองครับ ซึ่งไมํวําเราจะ
ค๎นหาข๎อมูล อํานขําว หรือ การเข๎าไปอํานบทความใน
หัวข๎อตํางๆ นั้น ในสํวนของเนื้อหาของบทความท่ีเราเข๎า
ไปอํานในแตํละเว็บไซต๑นั้นก็มีขนาดของตัวอักษรที่
แตกตํางกันไป โดยขนาดของตัวอักษรจะขึ้นอยูํกับตัว

อุปกรณ๑ที่เราใช๎ในการเข๎าเว็บนั้นด๎วยนั่นเอง แตํในบางทํานอาจพบเจอกับปัญหาในบางเว็บที่ตัวอักษรเล็กเกินไปบ๎าง 
หรือ ตัวอักษรที่ใหญํเกินไปบ๎าง โดยในวันนี้ เราจะพาเพ่ือนๆ ไปรู๎จักกับ วิธีการปรับขนาดของตัวอักษรบน
Browser อยําง Internet Explorer และ Google Chrome เพ่ือให๎ปัญหาของขนาดของตัวอักษรบน Browser หมด
ไปครับ 

การปรับขนาดอักษรบน Internet Explorer 
 โดยในขั้นตอนแรกนั้น ให๎เราเปิด Browser Internet Explorer ขึ้นมากํอนครับ 
 ตํอมาให๎เราคลิกเลือกเมนู Tools  
 จากนั้นจะปรากฏเมนูตํางๆ ขึ้นมา ให๎เราเลือกท่ีเมนู Internet Options 
 ภายในกรอบ Internet Options เราเลือกท่ี Tab เมนู General จากนั้นให๎เราเลือกท่ีคําสั่ง Accessibility 
 ตํอมาให๎เราคลิกเลือกท่ีคําวํา Ignore font sizes specified on webpages 

 โดยหลังจากที่เราได๎ทําการตั้งคําดังกลําวแล๎ว เมื่อเราเข๎าไปยังเว็บไซต๑ตํางๆ นั้น และพบกับปัญหาของขนาด
ตัวอักษรขึ้นเราสามารถเลือก Tab เมนู View และเลือกที่คําวํา Text Size จากนั้นเลือกขนาดของตัวอักษรที่เรา
ต๎องการไดแ๎ล๎วครับ 

การปรับขนาดอักษรบน Google Chrome 
 ในขั้นตอนแรก ให๎เราเข๎าไป Tab เมนู Setting ทางด๎านขวามือของเรา โดยอยูํทางด๎านบนขวาของ Browser  

  ที่เป็นรูปขีด ๓ ขีด 
 ตํอมาให๎เลือกท่ีเมนู Setting 
 จากนั้นให๎เลือกท่ีคําสั่งคําวํา Show advanced settings… 

 ภายในหัวข๎อ Web Content นั้น เราก็สามารถเลือกขนาดของตัวอักษร ได๎ตามท่ีเราต๎องการครับ 

 
            รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
                 ที่มาข๎อมูล http://tringoogle.blogspot.com/p/blog-page.html 

๑๑ 



                         
                              ...ค ำที่ไมม่ีใครอยำกให้เกิดขึ้นกับตัวเอง 

พ.ท.หญิง ศิรินทร จันทวัฒน๑ 
อจ.แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท. 

 ชํวงนี้มีแตํเรื่องเศร๎าๆ ของการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวไปอยํางกะทันหัน ปรากฏขําวอยูํในหน๎า
หนึ่งหนังสือพิมพ๑รายวันติดๆ กัน ไมํวําจะเป็นเรื่องของนักบินและชํางเครื่อง ๓ ชีวิต การถูกฆํารายวันของผู๎คนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ และการถูกฆําอยํางโหดเหี้ยมทารุณของครูสาว 
 

 แน่นอนว่าการพลัดพรากย่อมน ามาซึ่งความเศร้าเสียใจของผู้สูญเสีย แต่ชีวิตนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยพลัดพราก
จากสิ่งที่รัก จากการศึกษาของ คูเบลอร์ – รอสส์ (Kubler – Ross) ได้อธิบายการเกิดภาวะเศร้าโศก ออกเป็น ๕ 
ขั้นตอน (a model of five stages) ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ปฏิเสธ (Denial) เป็นความรู๎สึกช็อก (Shock) และไมํเชื่อวําได๎มีการสูญเสียเกิดขึ้นกับตนเอง การปฏิเสธ
เกิดจากกลไกปูองกันตนเอง ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของคนเรา เราจะเห็นภาพเหลํานี้จากญาติผู๎ใกล๎ชิดที่กรีดร๎อง และ
พร่ําพูดวํา มันไมํจริง บางคนหลอกตัวเองวํามันเป็นแคํความฝัน บางคนเป็นลมหมดสติ มีอาการเบลอไมํรับรู๎เรื่องใดๆ
อาการนี้เกิดขึ้นภายในเวลาเป็นชั่วโมงหรือหลายวัน แม๎วําการตายที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่คาดการณ๑ลํวงหน๎าไว๎แล๎วก็ตาม   
 

 ๒. โกรธ (Anger) เมื่อผํานจากระยะปฏิเสธไมํยอมรับความจริงไปแล๎วคนที่กําลังประสบกับ         
ความสูญเสียอาจจะมีอารมณ๑โกรธขึ้นมาแทนที่ อารมณ๑โกรธจะแสดงออกมากับคนใกล๎ชิด ญาติ เพ่ือน 
พระเจ๎า เทวดา หรืออ่ืนๆ ที่เขาคิดวําควรจะชํวยเหลือเขาแตํชํวยอะไรไมํได๎ เขาจะรู๎สึกวําไมํเป็นธรรมที่
ภาวะสูญเสียจะต๎องมาเกิดกับเขา ตรงขั้นตอนนี้อาจนําไปสูํการแก๎แค๎น หรือการกระทําที่รุนแรงตํอกันได๎ 
ระยะนี้คนที่กําลังรู๎สึกวําสูญเสียอาจจะผํอนคลายตนเองลําบาก สมาธิไมํดี นอนหลับไมํดี ฝัน เห็นภาพ
หรือได๎ยินเสียงของคนที่เพ่ิงตายไป บางคนมีความรู๎สึกผิดที่ยังไมํได๎ทําอะไรหรือพูดอะไรกับ
คนที่จากไป 
 
 
 
 

๑๒ 



 ๓. การตํอรอง (Bargaining) เป็นความพยายามตํอรองที่จะไมํต๎องเกิดการสูญเสีย ซึ่งอาจจะโดยการสวดมนต๑ 
อ๎อนวอน ให๎สัญญา การตํอรองมักจะไมํทําให๎เกิดผลดีที่ยาวนานโดยเฉพาะถ๎าเป็นเรื่องเก่ียวกับชีวิตหรือความตาย 
 

 ๔. ภาวะซึมเศร๎า (Depression) เป็นห๎วงที่ยอมรับการสูญเสียที่เกิดขึ้น แตํยัง
มีอารมณ๑ผูกพันอยูํ(emotional attachment) จึงเป็นปกติที่คนเราจะรู๎สึกเศร๎าเสียใจ 
กลัว หมดหวัง หรือรู๎สึกวําไมํมีอะไรแนํนอน บางคนอาจมีความคิดฆําตัวตาย เป็นระยะ
ที่ผู๎สูญเสียครุํนคิดถึงความทรงจําเกําๆ ที่เคยอยูํกับคนตาย แตํก็เป็นการแสดงวําคนนั้น
เริ่มยอมรับความจริงแล๎ว  

 

 ๕. การยอมรับ (Acceptance) ขั้นตอนนี้บุคคลจะยอมรับใน
การสูญเสียที่เกิดขึ้น ทําให๎การผูกพันทางอารมณ๑กับการสูญเสียลดลง 
อารมณ๑เจ็บปวดดีขึ้น มีการพิจารณาการสูญเสียมากขึ้น คิดถึงการทํา
อยํางอ่ืนมากขึ้น มองไปในอนาคตมากขึ้น  มีจุดมุํงหมายมากขึ้น 
อยํางไรก็ตามเรายังรู๎สึกวําสูญเสียอยูํแตํสักพักเราจะกลับมาเป็นตัวเรา
อยํางเดิม และท่ีสุดเราจะปลํอยให๎เรื่องราวของคนตายผํานไป 
 

 ทุกสิ่งล๎วนเป็นอนัตตา คือ ความวํางเปลํา ไมํมีตัวตน ไมํยึดมั่น
ในตัวตนใดๆ หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ๎านั้นจริงแท๎ ไมํมีใคร
หนีความตายไปพ๎น ผู๎เขียนขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่
สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป และขอให๎ทุกคนกลับมา 

                   

                  รวบรวมและเรียบเรียงโดย พ.ท.หญิง ศิรินทร จันทวัฒน๑ อจ.แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓ 



ย ำตะไคร้ทูนำ่ 

 

 ทูน่าพร้อม ตะไคร้พร้อม เอ้า… ลงมือท าเมนูย าตะไคร้ทูน่า อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ เมนูทูน่ามีกลิ่นหอม
จากสมุนไพร เผ็ดซี้ดแซ่บลืม   
 
          กินอาหารคลีนจืดชืดมาหลายมื้อ วันนี้ขอกินอาหารคลีนรสจัดบ๎าง โดยเฉพาะเมนูยําตะไคร๎ปลาทูของโปรด แตํ
ดึกดื่นขนาดนี้จะหาปลาทูจากไหน เอ๏ะ ! มีปลาทูนํากระป๋องเอามาดัดแปลงทํายําตะไคร๎ก็คงเหมาะ ขอนําเสนอวิธีทํายํา
ตะไคร๎ทูนํา สํวนผสมน้ํายําสุดงํายมีแคํพริก มะนาว และเกลือ  

ส่วนผสม ย าตะไคร้ทูน่า 
 
          • ทูนํากระป๋อง (แนะนําเป็นทูนําในน้ําแรํ)  
          • พริกชี้ฟูา  
          • ขิง  
          • ตะไคร๎  
          • มะนาว  
          • ใบสะระแหนํ  
          • เกลือ 
 

 
๑๔ 

http://cooking.kapook.com/view131085.html


วิธีท าย าตะไคร้ทูน่า 

    • หั่นขิงเป็นลูกเต๐าเล็ก ๆ  

   • นําพริกมาสไลซ๑บาง ๆ ชอบเผ็ดก็ใสํเยอะ ๆ 

    • ใสํพริก ขิง และตะไคร๎ที่หั่นแล๎วใสํถ๎วย บีบน้ํามะนาวตามชอบ 

   • ใสํทูนําลงไปคลุกเคล๎าให๎เข๎ากัน เสร็จแล๎วใสํใบสะระแหนํ หรือไมํ
ชอบก็ไมํต๎องใสํก็ได๎ เอาที่สบายใจคนกิน  
 
 ม้ือเยน็นี้ท าเมนูย าตะไคร้ทูน่ากินดีกว่า เห็นวิธีท าแสนง่าย ไม่ต้องใช้แก๊ส แค่คลุก ๆ แป๊บเดียวก็อร่อย แถม
ยังเป็นเมนูย่อยง่ายมีประโยชน์ ถ้าพลาดแล้วเสียดายสุด ๆ                           

      รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
      ที่มาข๎อมูล http://cooking.kapook.com/view๑๕๔๐๐๒.html 
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