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แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนปลาย มาปรับปรุงเป็นหนังสือส่งเสริม 
การอ่าน  เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ค�าน�า

ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน จดัพมิพ์หนงัสอืแบบเรยีนเรว็ใหม่ 
เล่ม ๑ ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย แจกให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา  
โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ใช้เป็นสือ่ส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
ภาษาไทย ส�าหรบัแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้ของนกัเรยีนปัจจบุนั

หนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑  ตอนปลาย นี้ จัดพิมพ์ขึ้นตามต้นฉบับ  
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙  ซึ่งหลวงดรุณกิจวิทูรแต่งขึ้นต่อจากแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น 
และตอนกลาง มีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่บทที่ ๒๕ - ๓๖ แต่ได้ตัดบทที่ ๓๕ และ ๓๖ ออก  
เนื่องจากบทที ่๓๕ น�าเสนอสระที่ใช้ในสมัยโบราณ และบทที่ ๓๖ เรื่องค�ากลอน ว่าด้วย 
ระเบียบการเขียนหนังสือไทย ด้วยพิจารณาเห็นว่ายากเกินไปส�าหรับใช้ฝึกทักษะ 
การอ่านการเขียนส�าหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษา  หนงัสอืแบบเรยีนเรว็ใหม่ เล่ม ๑  
ปัจจุบันยังได้รับการยกย่องจากผู้ที่เคยเรียน และผู้ท่ีได้อ่านว่าเป็นหนังสือท่ีแสดงถึง 
ภูมิปัญญาการสอนอ่านแบบไทย ช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านหนังสือไทยได้เป็นอย่างดี  
โดยเล่มตอนปลายมเีนือ้หาเกีย่วกบัค�าทีม่ตีวัสะกดตรงมาตรา ไม่ตรงมาตรา เครือ่งหมาย 
ไม้ทัณฑฆาต สระลดรูป ตัว ฤ  และทบทวนอักษรควบกล�้า ตามล�าดับ   การน�าเสนอ 
บทอ่านที่ส ่งเสริมการเรียนรู้ลักษณะการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและสละสลวย  
มีตัวละครด�าเนินเรื่องช่วยให้นักเรียนอ่านอย่างเพลิดเพลิน เป็นการส่งเสริมนิสัยรัก 
การอ่านอกีทางหนึง่  นอกจากนี ้ยงัปลกูฝังให้นกัเรยีนรู้จกัหน้าที ่มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง  
ครอบครัวและสังคม รวมไปถึงมีความรักในประเทศชาติด้วย

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาเห็นว่า การส่งเสริม 
ให้มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
ภาษาไทย จึงได้น�าหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑  ตอนปลาย มาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ 
เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยปรับเปลี่ยน 
รปูแบบการใช้ภาษาบางแห่งและปรบัปรงุภาพประกอบให้สอดคล้องกบัปัจจบุนั   ในการนี้  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนปลาย นี้ จะช่วยให้นักเรียน 
สามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วแตกฉาน รวมท้ังช่วยปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมของคนไทยท่ีพึงมีในปัจจุบัน อันจะเป็นบันไดให้นักเรียน 
ก้าวไปสู่ศกัยภาพในการเรยีนรู้ด้านอืน่ๆ เพือ่เป็นก�าลังทีเ่ข้มแขง็ในการพฒันาประเทศชาติ 
ต่อไป
 

 (นายกมล รอดคล้าย)
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
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เพลงชาติ
ขุนวิจิตรมาตรา กับ นายฉันท์ ข�าวิไล  ผู้แต่ง

 ๑. แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง
ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่า
สืบเผ่าไทยดึกด�าบรรพ์โบราณลงมา
ร่วมรักษาสามัคคีทวีไทย
บางสมัยศัตรูจู่โจมตี
ไทยพลีชีพร่วมรวมรุกไล่
เข้าลุยเลือดหมายมุ่งผดุงไผท
สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา

 ๒. อันดินสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย
น�้ารินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า
เอกราชคือเจดีย์ที่เราบูชา
เราจะสามัคคีร่วมมีใจ
รักษาชาติประเทศเอกราชจงดี
ใครย�่ายีเราจะไม่ละให้
เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย
สถาปนาสยามให้เทิดไทย ชโย
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 ๓. เหล่าเราทั้งหลายขอน้อมกายถวายชีวิต
รักษาสิทธิ์อิสระ ณ แดนสยาม
ที่พ่อแม่สู้ยอมม้วยด้วยพยายาม
ปราบเสี้ยนหนามให้พินาศสืบชาติมา
แม้ถึงไทยไทยด้อยจนย่อยยับ
ยังกู้กลับคงคืนได้ชื่นหน้า
ควรแก่นามงามสุดอยุธยา
นั้นมิใช่ว่าจะขัดสนหมดคนดี

 ๔. เหล่าเราทั้งหลายเลือดและเนื้อเชื้อชาติไทย
มิให้ใครเข้าเหยียบย�่าขย�าขยี้
ประคับประคองป้องสิทธิ์อิสรเสรี
เมื่อภัยมีช่วยกันจนวันตาย
จะสิ้นชีพไว้ชื่อให้ลือลั่น
ว่าไทยมั่นรักชาติไม่ขาดสาย
มีไมตรีดียิ่งทั้งหญิงทั้งชาย
สยามมิวายผู้มุ่งหมายเชิดชัย ชโย.

00 �������� P.(1)-(12).indd   5 1/22/15   2:18 PM



บัญชีเรื่อง

  หน้า

วิธีสอนทั่วๆ ไป..................................................................................................................................................................................... ก

บทที่ ๒๕ ตัวสะกดอื่นๆ ที่อ่านออกเสียงเหมือน น ก ด บ สะกด.....................๑

 แบบฝึกหัด........................................................................................................................................................... ๑

 เรื่อง กฬีา.............................................................................................................................................................. ๖ 

 เพลง......................................................................................................................................................................... ๑๓

บทที่ ๒๖ ค�าที่มีเครื่องหมาย  ์ (ไม้ทัณฑฆาต) ไม่ต้องอ่านออกเสียง..... ๑๔ 

 แบบฝึกหัด....................................................................................................................................................... ๑๔

 เรื่อง เที่ยวในที่ต่างๆ ทางทะเล.......................................................................................... ๑๖

 เรื่อง เที่ยวในที่ต่างๆ ทางบก............................................................................................... ๒๐

 เพลง........................................................................................................................................................................ ๒๕

บทที่ ๒๗ ตวัสะกดทีม่ตีวัควบหรอืตวัสะกดทีม่สีระ   ิ  ุถ้าเป็นค�าเดยีวโดดๆ 

  ถึงไม่มีเครื่องหมาย  ์ ก็ไม่ต้องอ่านออกเสียง.................................... ๒๖

 แบบฝึกหัด...................................................................................................................................................... ๒๖

 ตัว ร ล ห ที่ควบอยู่หน้าตัวสะกด ไม่ต้องอ่านออกเสียง.............๒๗

 แบบฝึกหัด...................................................................................................................................................... ๒๗

 เรื่อง เริ่มอบรมตนในขณะที่ยังเยาว.์........................................................................... ๒๘

 เพลง....................................................................................................................................................................... ๓๐

00 �������� P.(1)-(12).indd   6 1/22/15   2:18 PM



บทที่ ๒๘ ตัวสะกดที่ใช้ทั้งสะกดและออกเสียงด้วย................................................................ ๓๑

 แบบฝึกหัด...................................................................................................................................................... ๓๑

 เรื่อง เริ่มอบรมตนในขณะที่ยังเยาว์ (ต่อ).......................................................... ๓๒

 เพลง........................................................................................................................................................................ ๓๖

บทที่ ๒๙ ค�าเรียงบางค�าที่อ่านออกเสียงเหมือนอักษรน�า........................................... ๓๗

 แบบฝึกหัด..................................................................................................................................................... ๓๗

 เรื่อง ว่ายน�้า................................................................................................................................................. ๓๘

 เพลง....................................................................................................................................................................... ๔๓

บทที่ ๓๐ สระ –อ ลดรูป ตัว ร สะกด อ่านออกเสียงเป็น ออน.....................๔๔

 แบบฝึกหัด..................................................................................................................................................... ๔๔ 

 รร (ร หัน) อ่านออกเสียงเป็น อัน ฯลฯ............................................................. ๔๕

 แบบฝึกหัด..................................................................................................................................................... ๔๕

 เรื่อง งานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม.่.................................................................................................. ๔๖

 เพลง........................................................................................................................................................................ ๔๘

บทที่ ๓๑ สระ –อ ลดรูป ที่มีตัว ร ซึ่งไม่ใช่ตัวสะกดอยู่ข้างหลัง

  อ่านออกเสียงเป็นสระ –อ............................................................................................. ๔๙

 แบบฝึกหัด....................................................................................................................................................... ๔๙

 เรื่อง เล่นว่าว............................................................................................................................................... ๕๐

 เพลง......................................................................................................................................................................... ๕๓

00 �������� P.(1)-(12).indd   7 1/22/15   2:18 PM



บทที่ ๓๒ ไ—ย (ไม้มลายมีตัว ย) อ่านออกเสียงเหมือน ไอ.....................................๕๔

 แบบฝึกหัด..................................................................................................................................................... ๕๕ 

 ตัว ฤ ฤๅ.......................................................................................................................................................... ๕๖

 แบบฝึกหัด...................................................................................................................................................... ๕๗

 เรื่อง ธงชาติของเรา........................................................................................................................... ๕๘

 เพลง........................................................................................................................................................................ ๖๖

บทที่ ๓๓ เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้แทนตัวหนังสือ.................................................................... ๖๗ 

 แบบฝึกหัด..................................................................................................................................................... ๖๙

 เรื่อง จงบูชารัฐธรรมนูญของเรา....................................................................................... ๖๙

 เพลง........................................................................................................................................................................ ๗๓

 เรื่อง จงบูชารัฐธรรมนูญของเรา (ต่อ)......................................................................๗๓

 เพลง........................................................................................................................................................................ ๗๕

บทที่ ๓๔ ค�าเทียบ ร กับ ล................................................................................................................................. ๗๖

 ค�าเทียบ ฟ กับ คว............................................................................................................................ ๗๗ 

 ค�าเทียบ ฝ กับ ขว..............................................................................................................................๗๘ 

 เรื่อง เที่ยวงานประกวดสินค้า.............................................................................................. ๗๘

 เพลง......................................................................................................................................................................... ๘๑

ประวัติผู้เรียบเรียง

00 �������� P.(1)-(12).indd   8 1/22/15   2:18 PM



วิธีสอนทั่วๆ ไป

วิธีสอนในแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนปลาย นี้ ถ้าบทใดมีลักษณะ 
วิธีสอนท�านองเดียวกับวิธีสอนที่กล่าวไว้ในแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น 
หรือตอนกลาง แล้ว ก็ให้น�าวิธีสอนเหล่านั้นมาเป็นหลักวิธีสอนของแบบเรียน 
เร็วใหม่ ตอนปลาย นี้ด้วย ในที่นี้จะกล่าวแต่เฉพาะวิธีสอนทั่วๆ ไป ซึ่งมี 
ลักษณะกฎเกณฑ์เพิ่มเติมขึ้นใหม่ตามบทเรียนนั้นๆ   นอกจากที่กล่าวมาแล้ว 
ในตอนต้นและตอนกลาง เพราะฉะนั้นก่อนครูจะท�าการสอนควรเรียนร้ ู
และท�าความเข้าใจวิธีสอนตามความมุ่งหมายของแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑  
ตอนปลาย นี้ให้ดีเสียก่อน คือ

๑. มาตราตวัสะกด ต้องให้เดก็สงัเกตและจดจ�ามาตราตวัสะกดไว้ให้ 
แม่นย�า ว่ามีกีม่าตรา คอืมาตราอะไรบ้าง  และมาตราใดมตีวัสะกดกีต่วั คืออะไรบ้าง    
ส่วนมาตราทีม่ตีวัสะกดหลายตวั ควรให้เรยีนรู้ค�าง่ายๆ ทีเ่หมาะแก่วัยและชั้น

๒. ค�าที่มีตัว ร ล หรือ ห ควบอยู่หน้าตัวสะกด ไม่ต้องอ่าน 
ออกเสยีง ร ล หรอื ห เลย  ออกเสยีงแต่เฉพาะตวัหลงัเป็นตวัสะกดตวัเดยีวเท่านัน้  
เช่น สามารถ (สามาด)  มารค (มาก)  ปาล์ม (ปาม)  ฟิล์ม (ฟิม)  พรหม (พรม)  
เกียรติ (เกียด)  ปรารถนา (ปราดถะหนา) ฯลฯ  ควรให้เด็กสังเกตและจดจ�า 
ค�ายกเว้นเหล่านี้ไว้ให้เป็นหมวดเป็นหมู่

๓. ค�าเรียงบางค�าออกเสียงเหมือนอักษรน�า  ค�าเรียงบางค�า 
เป็นค�ายกเว้น ต้องอ่านออกเสยีงเหมอืนอกัษรน�า เช่น สริ ิ(สหิร)ิ  ดลิก (ดหิลก)   
ประโยค (ประโหยก)  ประวัติ (ประหวัด)  ยุโรป (ยุโหรบ)  บุุรุษ (บุหรุด) ฯลฯ  
ค�าเหล่านี้เป็นค�าเรียง ไม่ใช่อักษรน�า เพราะพยางค์ต้นมีรูปสระท�านอง 
เดียวกันกับค�าเรียง แต่อ่านออกเสียงเหมือนอักษรน�า ควรให้เด็กสังเกตและ 
จดจ�าค�ายกเว้นเหล่านี้ไว้ให้เป็นหมวดเป็นหมู่

ก
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๔. ค�าเรียงที่แผลงมาจากอักษรควบ มักออกเสียงเหมือนกันกับ 
อกัษรน�า เช่น ต�ารวจ (ต�าหรวด)  ส�าเรจ็ (ส�าเหรด็)  ด�าร ิ(ด�าหร)ิ ฯลฯ ค�าเหล่านี้ 
เป็นค�าเรียง ไม่ใช่อักษรน�า เพราะพยางค์ต้นมีรูปสระท�านองเดียวกับค�าเรียง   
แต่อ่านออกเสียงเหมือนอักษรน�า ให้เด็กสังเกตและจดจ�าค�ายกเว้นเหล่านี ้
ไว้ให้เป็นหมวดเป็นหมู่

๕. ไม้ทัณฑฆาต พยัญชนะที่อยู่ข้างหลังตัวสะกดที่ไม่ใช่อักษรควบ 
หรือไม่มีค�าเชื่อมข้างหลัง ต้องมีเครื่องหมายไม้ทัณฑฆาต เช่น วันเสาร์  
(วนัเสา)  เจดย์ี (เจด)ี  อาทติย์ (อาทดิ)  พระจนัทร์ (พระจนั)  กษตัรย์ิ (กะสดั)  
เถาวลัย์ (เถาวนั)  สภาราษฎร์ (สะพาราด) ฯลฯ  แต่ถ้าพยญัชนะทีอ่ยู่ข้างหลงั 
ตัวสะกดที่เป ็นอักษรควบหรือมีสระ  ิ หรือ  ุ ไม่ต ้องมีเคร่ืองหมาย 
ไม้ทณัฑฆาต เพราะเป็นตวัสะกด เช่น บตุร (บดุ)  สมทุร (สะหมดุ)  ชาต ิ(ชาด)   
ภาคภูมิ (พากพูม)  เหตุ (เหด)  ธาตุ (ทาด)  ช่วงโชติ (ช่วงโชด) ฯลฯ ให้เด็ก 
สังเกตและจดจ�าค�ายกเว้นเหล่านี้ไว้ให้เป็นหมวดเป็นหมู่

๖. ตวัสะกดทีไ่ม่ต้องอ่านออกเสียง อะ ตวัสะกดทีอ่ยู่ในพยัญชนะ 
วรรค คือตัวสะกดที่อยู่ในวรรค ก, วรรค จ, วรรค ฎ, วรรค ด หรือ วรรค ป  
ตัวสะกดนัน้ๆ ไม่ต้องอ่านออกเสยีง อะ เช่น อาชญา (อาดยา)  สปัดาห์ (สบัดา)   
บุคคล (บุกคน)  สัตบุรุษ (สัดบุหรุด) ฯลฯ

๗. ตวัสะกดทีใ่ช้ทัง้สะกดและออกเสยีงด้วย เช่น ตุ๊กตา (ตุ๊กกะตา)   
ตัก๊แตน (ตัก๊กะแตน)  จกัจัน่ (จกักะจัน่)  ชกัเย่อ (ชกักะเย่อ)  มาตรา (มาดตรา)   
อัตคัด (อัดตะคัด)  วิทยา (วิดทะยา) ฯลฯ

ค�าภาษาเดิมที่เปน็ค�าเรียงพยางค์ (ออกเสยีงเป็นสระ อะ) แล้วไทย
เอามาใช้เป็นตัวสะกด แต่เมื่อมีค�ามาเชื่อมต่อท้าย (เข้าสมาส) แล้ว  ต้องอ่าน
ออกเสียงตัวสะกดเหมือนมีเสียง อะ (ประวิสรรชนีย์) เช่น

ธงมหาราช (ธงมะหาราด) ราชสีห์ (ราดชะสี)
สุขศึกษา (สุกขะสึกสา) นามสกุล (นามสะกุน) 
กุลบุตร (กุนละบุด) พญานาค (พะยานาก) 
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นาคราช (นากคะราด) ผลไม้ (ผนละไม้)
ให้เด็กสังเกตและจดจ�าค�ายกเว้นเหล่านี้ไว้ให้เป็นหมวดเป็นหมู่

๘. ตัวสะกดควบหรือมีสระ  ถ้าเป็นค�าเดียวโดดๆ ไม่ต้องอ่าน 
ออกเสียงตัวสะกดควบหรือสระ เช่น จักร (จัก)  ภูมิ (พูม)  บุตร (บุด) ฯลฯ   
ถ้ามีค�าเชื่อมต่อท้าย (เข้าสมาส) ต้องออกเสียงตัวสะกดควบหรือสระด้วย  
เช่น จักรยาน (จักกระยาน)  ภูมิศาสตร์ (พูมิสาด)  บุตรทาน (บุดตระทาน)  
ฯลฯ

๙. สระ –อ ลดรูป   ถ้า ร อยู่แต่ล�าพังตัวเดียวโดดๆ อ่านออกเสียง 
เป็น “ออน” เช่น ละคร (ละคอน)  บิดร (บิดอน)  พร (พอน)  อุทาหรณ์  
(อทุาหอน)  ราษฎร (ราดสะดอน) ฯลฯ  แต่ถ้ามคี�าอ่ืนเช่ือมต่อท้ายอีก อ่าน 
ออกเสยีงเป็น “ออ” เช่น จระเข้ (จอระเข้)  มรสมุ (มอระสมุ)  สรเลข (สอระเลก)   
หรดี (หอระดี)  ตัว บ ที่ไม่มีรูปสระก็อ่านออกเสียง “ออ” เหมือนกัน เช่น  
บด ี (บอด)ี  บรม (บอรม) ฯลฯ ให้เดก็สงัเกตและจดจ�าค�ายกเว้นเหล่านีไ้ว้ให้ 
เป็นหมวดเป็นหมู่

๑๐. เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้แทนตัวหนังสือ อักษรย่อและค�าย่อ 
เวลาอ่านต้องอ่านให้เต็มค�า  อักษรย่อ เช่น น. [นาฬิกา (นาลิกา)]  พ.ศ.  
[พุทธศักราช (พุดทะสักกะหราด)]  สต. [สตางค์ (สะตาง)]  ค�าย่อ เช่น  
กรุงเทพฯ [กรุงเทพมหานคร (กรุงเทบมะหานะคอน)] ฯลฯ

๑๑. ค�าเทียบ ร  ล  ฟ  คว  ฝ  ขว ครูต้องออกเสียงให้เด็กฟัง 
พร้อมกับค�าอธิบายเสียก่อน แล้วจึงพยายามกวดขันให้เด็กอ่านค�าเทียบ 
ให้ชัดเจนถูกต้องจริงๆ  และควรให้เด็กท่องกลอนค�าเทียบส�าหรับจดจ�า 
ให้คล่องปาก จะได้อ่านถูกต้องไม่ผิดพลาดต่อไป

 ร เสียงเกิดแต่ปุ่มเหงือก ท�าให้ลิ้นรัว โดยกระดิกปลายลิ้นที่ปุ่ม
เหงือก แต่ ล เสียงเกิดแต่ฟัน ท�าให้ปลายลิ้นแผ่กดไว้ที่เพดาน แล้วกระแทก 
ลงมาข้างล่างพร้อมกบัออกเสยีง ล  แล้วให้เดก็อ่านค�าเทยีบ ร ล เปรยีบเทยีบ 
กันทีละคู่
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 ฟ เสียงเกิดแต่ริมฝีปากให้ลมผ่านฟัน  แต่ คว เสียงเกิดแต่ 
ล�าคอโดยเม้มรมิฝีปากเข้าข้างใน  แล้วให้เดก็อ่านค�าเทยีบ ฟ   คว เปรยีบเทยีบ 
ทีละคู่

 ฝ เสียงเกิดแต่ริมฝีปากให้ลมผ่านฟัน  แต่ ขว เสียงเกิดแต ่
ล�าคอโดยเม้มริมฝีปากเข้าข้างใน  แล้วให้เด็กอ่านค�าเทยีบ ฝ  ขว เปรยีบเทยีบกนั 
ทีละคู่

๑๒. ฤ ฤๅ เป็นสระท่ีประสมกับตัว ร  มทีีใ่ช้แต่เฉพาะค�าทีเ่นือ่งมาจาก 
ค�าภาษาสันสกฤตเท่านั้น

 ฤ อ่านออกเสียงต่างกันเป็น ๓ อย่าง คือ

 (๑) ฤ อ่านเป็นเสยีง “เรอ” มทีีใ่ช้อยู่แต่เฉพาะค�าว่า ฤกษ์ (เรกิ)  
ค�าเดียวเท่านั้น

 (๒) ฤ ถ้าอยู่แต่ล�าพัง หรืออยู่ข้างหลังตัว ค น พ ม ห อ่านเป็น 
เสียง รึ เช่น ฤดู (รึดู)  ฤษี (รึสี)  คฤหัสถ์ (คะรึหัด)  นฤคหิต (นะรึคะหิด)   
พฤษภาคม (พรึดสะพาคม)  พฤศจิกายน (พรึดสะจิกายน)  หฤทัย (หะรึไท)  
ฯลฯ

 (๓) ฤ ถ้าอยู่ข้างหลังตัว ก ป ต ท ศ  ส หรือตัว ท ษ สะกด 
อ่านเป็นเสียง ริ เช่น อังกฤษ (อังกริด)  กฤษณา (กริดสะหนา)  ปฤจฉา  
(ปริดฉา)  ปฤษฎางค์ (ปรดิสะดาง)  ตฤณ (ตรนิ)  ทฤษฎ ี(ทรดิสะด)ี  ศฤงคาร  
(สะหริงคาน)  สฤษฎิ ์(สะหริด)  ฤทธิ ์(ริด)  ด�าฤษณา (ด�าริดสะหนา) ฯลฯ

 ฤๅ อ่านออกเสียงเป็น รือ อย่างเดียว เช่น
 ฤๅทัย (รือไท)  ฤๅดี (รือดี) ฯลฯ

๑๓. บทเรียนควรมีความยากง่ายให้พอเหมาะแก่วัยและชั้น  
ทุกๆ บทเรียนครูต้องเลือกสอนแต่ค�าง่ายๆ ที่ควรรู้ ให้พอเหมาะแก่วัยและชั้น  
ไม่ควรให้ยากเกินก�าลังความคิดของเด็ก

๑๔. วธิสีอนอืน่ๆ ครูควรพยายามสังเกตและค้นคว้าหาหลักเกณฑ ์
วิธีสอนที่ดี เพื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถสังเกตและจดจ�าได้ 
อย่างแม่นย�า ผ่านวิธีการเรียนรู้ที่สนุกสนานเพลิดเพลิน
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1

บทที่ ๒๕

อธบิายตวัสะกดทีอ่่านออกเสยีงเหมอืนมาตรา  น  ก  ด  บ  
สะกด

  ญ  ณ   ร  ล    สะกด  อ่านออกเสียงเหมือน  น  สะกด 
เช่น

กุญแจ  อ่านว่า  กุนแจ  นามสกุล  อ่านว่า  นามสะกุน
ขอบคุณ  อ่านว่า  ขอบคุน  ปลาวาฬ  อ่านว่า  ปลาวาน
ทหาร  อ่านว่า  ทะหาน

แบบฝึกหัด

คนโบราณ  รู้ประมาณ  การกุศล  เจริญมงคล  ณ  ต�าบล  ต้นตาลหมู่

โครงปลาวาฬ  ที่หน้าศาล  เชิญท่านดู  ควรเรยีนรู้  เป็นส�าคญั  เกดิปัญญา

เป็นคนควร  กตัญญู  รู้คุณท่าน  เป็นทหาร  ต้องหาญ  เชีย่วชาญกล้า

จึงเป็นคุณ  เป็นมงคล  เป็นผลมา  เป็นบญุพา  ให้เจรญิ  เนิน่นานเอย

ข  ค  ฆ  สะกด  อ่านออกเสียงเหมือน  ก   สะกด  เช่น

สุนัข  อ่านว่า  สุนัก  พญานาค  อ่านว่า  พะยานาก
เมฆ  อ่านว่า  เมก

ทหาร

ปลาวาฬ
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2

แบบฝึกหัด

แห่นาค  ภาค  หน้ามุข  หายโรค  สุข  สามัคคี

ท�าเลข  เมฆ  โชคดี  พญานาค  สุนัขไน

จ  ช  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ต  ถ  ท  ธ  ศ  ษ  ส  สะกด 
อ่านออกเสียงเหมือน  ด  สะกด  เช่น

เว็จ  อ่านว่า  เว็ด  รถไฟ  อ่านว่า  รดไฟ

กริช  อ่านว่า  กริด  เงินบาท  อ่านว่า  เงินบาด

กฎหมาย  อ่านว่า  กดหมาย  วันพุธ  อ่านว่า  วันพุด

ปรากฏ  อ่านว่า  ปรากด  อากาศ  อ่านว่า  อากาด

อิฐ  อ่านว่า  อิด  กระดาษ  อ่านว่า  กระดาด

ครุฑ  อ่านว่า  ครุด  สวัสดี  อ่านว่า  สะหวัดดี

สังเกต  อ่านว่า  สังเกด 

แห่นาค พญานาค สุนัขไน

01 �������� P.1-36.indd   2 1/22/15   3:00 PM



3

แบบฝึกหัด

  เดือนเมษ  เมื่อวันตรุษ  ยกตราครุฑ  หน้าห้างเสร็จ

ตรวจงาน  ผ่านทางเว็จ  ถูกเศษอิฐ  เหมือนกริชต�า

  เห็นอูฐ  มีชีวิต  ก็เพ่งพิศ  พินิจจ�า

ท่องบท  กฎหมาย  ค�า–  ภาษิตเลิศ  ประเสริฐเหลือ

  อากาศ  อาจแผกผิด  ไปทั่วทิศ  ประเทศเหนือ

นั่งไป  ในรถเรือ  เราสังเกต  ปรากฏชัด

  สวัสดี  มีเมตตา  กันทั่วหน้า  ประชารัฐ

กลัวอาชญา  อย่าริหัด  พูดเท็จเลย  จะเคยตัว

ป  พ  ฟ  ภ  อ่านออกเสยีงเหมอืน  บ  สะกด  เช่น

ธูป  อ่านว่า  ทูบ  ลาภ  อ่านว่า  ลาบ

เคารพ  อ่านว่า  เคารบ  ออฟฟิศ  อ่านว่า  ออบฟิด

ครุฑ อูฐ
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4

 แบบฝึกหัด

  จุดประทีป  ธูปเทียนครบ  เคารพศพ  โดยสุภาพ

ไปทัพ  ได้รับลาภ  อย่าท�าบาป  ทราบไว้เอย

ข้อควรจ�า  มาตราตัวสะกดมี  ๘  มาตรา  คือ 

มาตราค�าเป็น  ๕  มาตรา

แม่  กง  มีตัวสะกด  ๑  ตัว  คือ  ง

แม่  กน  มีตัวสะกด  ๖  ตัว  คือ  ญ  ณ  น  ร  ล  ฬ

แม่  กม  มีตัวสะกด  ๑  ตัว  คือ  ม

แม่  เกย  มีตัวสะกด  ๑  ตัว  คือ  ย

แม่  เกอว  มีตัวสะกด  ๑  ตัว  คือ  ว

มาตราค�าตาย  ๓  มาตรา 

แม่  กก  มีตัวสะกด  ๔  ตัว  คือ  ก  ข  ค  ฆ

แม่  กด  มีตัวสะกด  ๑๕  ตัว  คือ  จ  ช  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ

            ด  ต  ถ  ท  ธ  ศ  ษ  ส

แม่  กบ  มีตัวสะกด  ๕  ตัว  คือ  บ  ป  พ  ฟ  ภ

ธูป
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5

แบบฝึกหัด

  ณ วันพุธ  คราวตรุษ  จงเจริญ  ร่วมสามัคคี  ดีเทอญ  เชิญท่าน

คนสุภาพ  พินิจ  กิจการงาน  อาจบันดาล  ผลส่ง  เป็นมงคล

แต่กาลนาน  คนโบราณ  ท่านปรารภ  มโหรสพ  อุโบสถ  กิจกุศล

พระบิณฑบาต  ท�าบุญ  ทุกต�าบล  บ�าเพ็ญตน  เป็นผล  สุขสบาย

  เลือดทหาร  กล้าหาญ  ชาญองอาจ  โชคโอกาส  เกดิผล  เพยีรขวนขวาย

เป็นนักรบ  ปรารภเรียน  เพียรจนตาย  ชีวิตกาย  ก็อุทิศ  เพื่อกิจรบ

  นิทานใหม่  ใช่บุราณ  ชายภารโรง  ชื่อบุญโปร่ง  นามสกุล  บุญขนบ

นิสัยเธอ  ทั้งมวล  สมควรคบ  เคยประสบ  อุตสาหะ  พอประมาณ

ในปัจจุบัน  ใช้ปัญญา  ทางพาณิชย์  เลี้ยงชีวิต  สวัสดี  มีหลักฐาน

ท�ากระดาษ  ท�าอิฐ  เป็นกิจการ  ค้าน�้าตาล  ข้าวสาร  ผาลไถนา

ขายกรอบรูป  ธูปเทียน  ท�าประณีต  อาวุธมีด  มากมวล  ควรซื้อหา

อาจสังเกต  ประเภทหมวด  และตรวจตรา  ดูมูลค่า  ประมาณไว้  ในบัญชี

  อันกองทัพ  ส�าหรับ  ป้องประเทศ  ต้องวิเศษ  สมยุค  ทุกหน้าที่

ก�าลังทหาร  ประมาณ  ให้มากมี  อาวุธดี  ดุจอ้าง  ตัวอย่างยล

มีเครื่องบิน  เรือเหาะ  รถเกราะครบ  พร้อมรถถงั  ทัง้เรอืรบ  รวมเป็นต้น

ยังอาวุธ  อื่นๆ  เช่นปืนกล  เตรยีมประจญ  ประจ�าไว้  ใช้รบเอย.

รถเกราะรถถัง ปืนกล 
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6

กฬีา

กีฬา คือ การเล่นแข่งขัน  เพื่อความสนุก  เพื่อบ�ารุงก�าลัง 
ให้แข็งแรง  อยู่เย็นเป็นสุข  มีอายุยืนยาว  พูดถึงการเล่นแล้ว  
เด็ก ๆ  คงชอบเล่นด้วยกันทั้งนั้น  ทุก ๆ  คนตั้งแต่จ�าความได้มา  
คงจะระลึกขึ้นได้ว่าได้เคยเล่นอะไรกันมาแล้วทั้งน้ัน  การเล่น 
เป็นการสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างไร  เด็ก ๆ  เมื่อนึกขึ้นคงรู้สึก 
ได้ดี  แต่เพราะยังเป็นเด็กอยู่  จึงไม่ใคร่คิดเลยไปถึงว่า  การเล่น 
อยา่งไรควรเลน่  อยา่งไรไมค่วรเลน่  เวลาและสถานทีไ่หนควรเลน่  
และไมค่วรเลน่  เลน่อยา่งไรเปน็คณุ  เลน่อยา่งไรเปน็โทษ  เชน่นี ้
เป็นต้น

บดันี ้ เดก็ ๆ  ไดเ้ขา้โรงเรยีน  เปน็นักเรียนได้รับการศึกษา 
ในสถานที่ดีแล้ว  นอกจากความรู้วิชาต่าง ๆ  ที่เรียนอยู่ทุก ๆ  วัน  
ทางโรงเรียนยังจัดให้นักเรียนเล่นกีฬา  ในเวลาและโอกาสที่ควร 
จะเลน่ไดอ้กีดว้ย  พดูถึงตรงนี ้ นกัเรยีนจะร้สูกึขึน้ไดท้นัทวีา่  การ 
ที่โรงเรียนได้จัดสนาม  โรงพลศึกษา  และห้องพัก  ส�าหรับไว้ให้ 

กีฬากลางแจ้ง
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นักเรียนเล่นโดยครบครันเช่นนี้  ก็เพราะถือว่ากีฬาเป็นการศึกษา 
เช่นเดียวกับวิชาความรู้อื่น ๆ  เหมือนกัน  ด้วยว่ากีฬาเป็นสิ่ง 
ส�าคัญอย่างหนึ่ง  ซึ่งนอกจากผู้เล่นจะได้รับความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินดังกล่าวแล้ว  ยังเป็นการบ�ารุงก�าลังกายให้แข็งแรง  
เพราะท�าให้กล้ามเนื้อ  โลหิต  และอวัยวะต่าง ๆ  ออกก�าลังท�างาน  
บ�ารงุก�าลงัใจและสตปัิญญาให้ด ี มคีวามคดิความอ่านและไหวพรบิ 
คล่องแคล่ว  เฉียบแหลมยิ่งขึ้น  และเป็นเครื่องน�าให้เกิดการรัก 
หมู่คณะ  รักโรงเรียน  ท�าความสามัคคีให้เกิดในพวกเดียวกัน  
ตลอดจนท�าให้เป็นผู้มีนิสัยกล้าหาญ  รวมความว่าเป็นสิ่งที่อบรม 
ก�าลงักายและก�าลงัใจ  ใหเ้ปน็นกักฬีาอยา่งดเีลศิ  นกัเรยีนบางคน 
มักมีกิริยาหงอยเหงาและเซื่องซึม  บางคนก็ท�าท่าขรึมและ 
เครง่ครดัในการดหูนงัสอืหรอืการเลา่เรียนจนเกนิไป  แสดงอาการ 
ออ่นแอเบือ่หนา่ย  ไมเ่อาใจใสต่อ่กีฬาเสยีเลย  ขอ้นีน้บัวา่นกัเรยีน 
คนนั้นขาดสิ่งส�าคัญในการศึกษาไปส่วนหนึ่งทีเดียว  เพราะ 
กีฬาเป็นการบ�ารุงก�าลังกาย  ตลอดจนก�าลังใจและก�าลังความคิด 
ให้สะอาดผ่องใสดีขึ้น

การกีฬาท่ีควรเล่นน้ันมีมากมายหลายประการ  รวมกล่าวได้ 
เปน็  ๒  อยา่ง  อยา่งหนึง่คอื  กฬีากลางแจง้  เลน่กนัในลานหรือ 
สนาม  เป็นต้นว่า  ซ่อนหา  มอญซ่อนผ้า  กาฟักไข่  ไม้ห่ึง  
กระโดดเชือก  ชิงธง  ลิงชิงหลัก  ว่ิงสวมกระสอบ  ว่ิงสามขา  
วิง่เกบ็ของ  วิง่เปีย้ว  วิง่ผลดั  วิง่เร็ว  ตีจ่บั  กายบรหิาร  เลน่วา่ว  
ว่ายน้�า  วิ่งวัว  แข่งเรือ  และเตะตะกร้อ  เป็นต้น    อีกอย่างหน่ึง 
คือกีฬาในร่ม  เล่นในห้องพักส�าหรับเล่น  เป็นต้นว่า  หมากเก็บ  
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หมากแยก  เสือตกถัง  เสือกินวัว  ปิงปอง  จูงนางเข้าห้อง  
ตลอดถึงการเล่นในโรงพลศึกษา  เช่น  ห่วง  ราวเดี่ยว  ราวคู่  
มวยฝรั่ง  มวยญี่ปุ่น  เป็นต้น    กีฬาเหล่านี้ถ้ารู้จักเล่นแต่พอดี  
ทั้งเลือกเวลาและสถานที่ให้เหมาะ  จึงจะมีคุณดังกล่าวมาแล้ว 
ข้างต้น  แต่ถ้าไม่รู้จักประมาณ  เล่นมากหรือน้อยเกินไป 
ไมพ่อเหมาะแก่เวลา  หรอืเลน่ในทีไ่มค่วรไปเลน่  เลน่อย่างไมร่้จูกั 
ถนอมของเล่น  ท�าให้หมดเปลืองไปในส่ิงท่ีไม่จ�าเป็น  เช่น  เม่ือเล่น 
แล้วไม่น�าไปเก็บไว้ที่ตามเดิม เป็นต้น  เหล่านี้ไม่ดี  คืออาจท�าให้ 
เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ตนได้  และควรก�าหนด 
จดจ�าไว้ว่า  เกียจคร้านนั้นไม่ดี

กีฬาในร่ม
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กฬีา  (ต่อ)

เมืิ่อทางโรงเรียนได้ฝึกหัดการกีฬาต่าง ๆ  และอบรมนิสัย 
นักกีฬาที่ดี  ให้มีในหมู่นักเรียนของตนเรียบร้อย  ทั้งได้คัดเลือก 
คนที่เล่นเก่ง ๆ  ที่จะเข้าแข่งขันกับโรงเรียนอื่น ๆ  ได้แล้ว  จึง 
รวบรวมชื่อส่งไปยังเจ้าหน้าที่  ครั้นถึงวันก�าหนดแข่งขัน  วันน้ัน 
เปน็วนัสนกุสนานอยา่งยิง่ของนกัเรยีนทัง้หลายทเีดยีว  จะไดเ้หน็ 
สนามทีเ่ลน่กรฑีานัน้ตกแตง่งดงาม  ประดับประดาด้วยธงทวิหอ้ย 
แขวนและปักรายเป็นระยะ ๆ  ปลิวสะบัดอยู่ไหว ๆ  แลดูงดงาม 
น่าดู  ทุก ๆ  ด้านสนามกรีฑาก็เต็มแน่นด้วยผู้คนท่ีพากันเบียดเสียด 
เข้าไปดูเข้าไปชม  ซ่ึงโดยมากเป็นบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  พ่ีน้อง 
พวกพ้อง  เพื่อนฝูง  ของนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ  ในสนาม 
ก็มีเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเครื่องใช้ประกอบการเล่นกีฬาทุก ๆ  อย่าง  
นักเรียนทั้งชายและหญิงทุก ๆ  รุ่น  ซ่ึงเป็นนักกีฬา  สวมเสื้อ 
กางเกงแบบกีฬาสีของโรงเรียนสะอาดเรียบร้อยน่าดู  คอยเข้า 

โรงพลศึกษา

01 �������� P.1-36.indd   9 1/22/15   3:00 PM



10

แข่งขัน  ใจก็ตื่นเต้นลิงโลดอยากจะได้เห็นเขามีชัยชนะเป็นอย่าง 
ยอดเยี่ยมในการกีฬานั้น ๆ  เมื่อขณะแข่งขันได้เห็นเพื่อนนักกีฬา 
ร่วมโรงเรียน  ซ่ึงได้รับการฝึกหัดอบรมให้เป็นนักกีฬาท่ีดีแล้ว  มีน้�าใจ 
เป็นลูกผู้ชาย  คือ  ใจคอหนักแน่น  แน่วแน่  ม่ันคง  กว้างขวาง  
เฉียบขาด  ไม่หวั่นไหว  และรู้จักคุมสติไว้ได้  ไม่เสียมารยาทผู้ดี  
ไมโ่กรธงา่ย  ไมแ่สดงอาการรา้ยกาจ  สภุาพออ่นโยน  เมือ่ท�าผดิ 
พลาดพลั้งล่วงเกินต่อผู้อื่น  ก็แสดงความเสียใจและขอโทษ  
ถ้าเขาท�าดีแก่ตนก็แสดงความยินดีและขอบคุณ  ด้วยถ้อยค�าอัน 
อ่อนหวานจับอกจับใจ  เล่นถูกต้องตามกติกา  เป็นที่ไว้วางใจได้  
ซื่อตรง  ไม่เอาเปรียบใคร  ไม่โกงเล็กโกงน้อย  เอาชนะอย่าง 
สงา่ผา่เผย  ไมร่งัแกหรอืแกลง้ใคร  ไมท่�ารา้ยใครลบัหลงั  ไมด่ถูกู 
ดหูมิน่ใคร  ไมเ่ยาะเยย้ใคร  ไมพ่ยาบาทปองรา้ยใคร  ตลอดเวลา 
เล่นก็มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส  มีกิริยาร่าเริง  มีใจพร้อมเพรียงกัน  
ไม่แก่งแย่งชิงดีกัน  รักหมู่รักคณะ  เข้าแข่งขันตามเวลาก�าหนด  
เมือ่ไดเ้หน็พวกพอ้งของตนตา่งร้สูกึวา่  เลน่เพือ่ความชนะส�าหรบั 

การแข่งขันกีฬาในสนาม
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โรงเรียนของตน  ไม่ใช่เล่นเพื่อตัวคนเดียว  

ถึงคราวชนะก็ชนะเป็น  ไม่อวดดี  ไม่เยาะเย้ย 

ฝ่ายผู้แพ้  แม้ประสบคราวแพ้ก็แพ้เป็น  

ไม่อาฆาตจองเวรฝ่ายผู้ชนะ  เป็นต้น  

ในเวลาท่ีดูอยู่น้ัน  นักเรียนหรือผู้ เป็น 

นักกีฬา  ย่อมดูด้วยอาการสุภาพเรียบร้อย  

เห็น ใคร เล่น ดีห รือชนะการกีฬาใด  ๆ  

ก็ตบมือแสดงความยินดี  พร้อมกับร้อง  

ชโย! ชโย!  ด้วยเสียงอันดัง  น่าสนุกสนาน  

ส่วนการตัดสินเด็ดขาดในการแพ้หรือ 

ชนะนั้น  อยู่ในหน้าที่ของผู้ตัดสินคนเดียว  

นักกีฬาที่ดี  ย่อมนิยมเชื่อถือตามค�าของ 

ผู้ตัดสินอย่างเฉียบขาด  ไม่มีการคัดค้าน 

หรือโต้แย้งอีกเลย  เพราะผู้เล่นก็ดี  ผู้ดูก็ดี 

ไม่ใช่ผู้ตัดสิน  จึงไม่มีหน้าท่ีเช่นน้ัน  ถ้าผู้ใด 

กล่าวตเิตยีนหรอืคดัคา้นโตแ้ยง้ผ้ตูดัสนิแลว้  

ผู้นั้นนับว่าโง่เขลาเพราะยังไม่รู้จักระเบียบ 

แบบแผนของนักกีฬา

เมื่อเสร็จการแข่งขันทุกประเภทแล้ว  

จะไดเ้หน็นักเรยีนทัง้ชายและหญงิทกุ ๆ ร่นุ 

ที่ชนะกีฬา  เข้าไปรับรางวัลจากผู้ เป็น 

ประธานในงานน้ัน  ตามล�าดับก่อนหลัง  
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เป็นระเบียบเรียบร้อย  น่าดูน่าชมน่ายินดีย่ิงนัก  ตอนน้ีแหละ 
เป็นเวลาที่นักเรียนรู้สึกปลาบปลื้มอย่างล้นเหลือ  ที่ได้เห็น 
พวกของตน  เพื่อนของตน  และโรงเรียนของตนมีชื่อเสียง  
ไดร้บัรางวลั  เปน็ตน้วา่ถว้ย  ซึง่โดยมากเปน็ของรางวลัใหแ้กค่ณะ 
หรือโรงเรียน  นอกจากนี้ ก็ยังมีเหรียญ  กระเป๋าใส่หนังสือ  
นาฬิกาปลุก  และเสื้อหมวกพิเศษ  ซึ่งให้แก่ผู้ชนะเป็นส่วนตัว  
เวลาแจกรางวัล  ต่างก็ตบมือเสียงเกรียวกราว  เป็นการแสดง 
ความยินดีให้แก่ผู้ชนะอย่างมีน้�าใจนักกีฬา

นักเรียนได้อ่านมาถึงเพียงนี้  ก็อาจจะรู้ได้แล้วว่ากีฬานั้น 
ส�าคัญอย่างไร  นักกีฬาที่ดีนั้นมีลักษณะอย่างไร  เพราะฉะน้ัน 
ทุกคนควรอบรมนิสัยนักกีฬา  ให้เป็นนิสัยติดสันดานประจ�าตัว  
ชั่วลูกหลานเหลนสืบไป  และนิยมส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีน้�าใจ 
เปน็นกักฬีาดว้ยกนั  เมือ่จะคบเพือ่นกค็วรเลอืกคบหาเพือ่นทีม่ใีจ 
เป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง  เพราะเพื่อนเช่นนี้แหละ  ย่อมจะชักน�า 
ไปสู่ความดีความเจริญ  และความดีความเจริญนั้น  ย่อมจะมีผล 
เนือ่งไปเปน็คณุแกบ่า้นเกดิเมอืงนอนอนัเปน็ทีร่กัยิง่ของตนอกีดว้ย  
ส่วนผู้ที่มีน้�าใจไม่ใช่นักกีฬานั้น  เป็นเหมือนกับคนพาล  อันมี 
ลักษณะตรงกันข้ามกับนักกีฬา  น่ารังเกียจมาก  ไม่น่าคบเป็นเพ่ือน 
ด้วยเลย  ใครคบเข้าแล้วก็มีแต่จะชักจูงให้ตกไปสู่ความเสื่อมเสีย  
และความเส่ือมเสียนั้นก็อาจมีผลเนื่องไปเป็นโทษแก่บ้านเกิด 
เมอืงนอนไดเ้ช่นเดยีวกัน  เรารงัเกียจเกลยีดของโสโครก  ไมอ่ยาก 
แตะต้องและไม่อยากให้มาเปรอะเปื้อนร่างกายของเราฉันใด  
เราก็จงเกลียดผู้ที่มีน้�าใจไม่ใช่นักกีฬาฉันนั้น  ผู้ที่พยายาม 
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อบรมตนให้มีน้�าใจเป็นนักกีฬา  จึงได้ช่ือว่าเป็นคนรักบ้านเกิด 
เมืองนอนอันเป็นที่รักยิ่งอย่างแท้จริง

(เพลง...............................)

  ผู้ร่วมด้าว  ชาวสยาม  ชื่องามสม  ควรอบรม  ตัวเรา  ให้เข้าหลัก

ท�าตัวเรา  ให้ชน  ทุกคนรัก  คือเป็นนัก–  กีฬา  ทุกท่าทาง

ใจเยือกเย็น  หนักแน่น  ข่มแค้นโกรธ  ไม่ถือโทษ  ยอมให้  ได้ทุกอย่าง

ทั้งมั่นคง  เฉียบขาด  ไม่พลาดพราง  ล�าบากบ้าง  ก็มิบ่น  ทนตรากตร�า

อีกใจคอ  กว้างขวาง  ทางเผื่อแผ่  ไม่หมายแต่  เอาเปรยีบ  หรอืเหยยีบย�า่

กรุณา  ปรานี  มีประจ�า  กล่าวถ้อยค�า  ก็สุภาพ  ไม่หยาบคาย

นี้คือหลัก  นักกีฬา  ว่าอย่างย่อ  เป็นเครื่องก่อ  เกิดผล  ควรขวนขวาย

ท�าตนเป็น  นักกีฬา  อย่าเว้นวาย    สยามหมาย  สมมุ่ง  รุ่งเรืองเอย
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บทที่ ๒๖

อธบิายค�าทีม่ ี  ์  (ไม้ทณัฑฆาต)  การนัต์  ไม่ต้องอ่านออกเสยีง 
เช่น

เจดีย์  อ่านว่า  เจดี  เถาวัลย์  อ่านว่า  เถาวัน

วันเสาร์  อ่านว่า  วันเสา  พงศ์พันธ์ุ  อ่านว่า  พงพัน

อาทิตย์  อ่านว่า  อาทิด  ประชาราษฎร์  อ่านว่า  ประชาราด

พระจันทร์  อ่านว่า  พระจัน  กษัตริย์  อ่านว่า  กะสัด

แบบฝึกหัด

พระสงฆ์สอนศิษย์ให้ต่อหนังสือค่�า  เพื่อให้รู้จักสวดมนต์  

ไหว้พระ  ฟังเทศน์  อันเป็นประเพณีดีงามของเรา  นอกจากน้ี 

ต่อหนังสือค่�า
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ยังสอนหนังสือ  ค�าศัพท์  ตัวสะกดการันต์  และสอนเลข  คิด 

โจทย์เลข  เหลี่ยมลูกบาศก์  สัปดาห์หน่ึงมีวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์  

ผู้เยาว์ท่ีรักษาอนามัยดีมีร่างกายสมบูรณ์พูนสุข  เด็ก ๆ  ต้องอุตส่าห์ 

เลา่เรยีน  ร้จูกัใช้สตางค ์ ประหยดัทรัพย ์ ซือ่สตัย ์ สงเคราะหก์นั  

รักพงศ์พันธ์ุ   รักอาจารย์  รักการกีฬา  เล่นฟุตบอลได้โล่  

ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่า  ประชาราษฎร์ของเรานับถือพระพุทธ  

เคารพพระมหากษัตริย์  ถือค�าสัตย์มั่น  เสียชีพอย่าเสียสัตย์  

มีจิตใจประสงค์ดี  ถึงคราวถูกเกณฑ์ทหารก็เต็มอกเต็มใจ  

พระปรางค์  ต้นโพธิ์  โบสถ์  วิหาร  พระเจดีย์  เหล่านี้เป็น 

เครื่องหมายเล็งถึงพระพุทธ  พระพุทธก็รวมอยู่ในพระไตรรัตน์  

พระไตรรตันน์ีม้คีณุคา่ยิง่กวา่เพชรพลอยทัง้หลาย  เปน็แบบพมิพ์ 

อันดีงาม  เป็นดวงประทีปท่ีจะน�าตัวเราไปสู่ความสุข  หนังสือพิมพ์  

ส่งทางไปรษณีย์  โดยทางรถยนต์  เรือยนต์  เรือเมล์  เป็นต้น  

ถึงอยู่เขตแดนไกลตั้งโยชน์  ก็ได้อ่านเนืองนิตย์  หนังสือพิมพ์ 

ฉบับวันจันทร์  เดือนกุมภาพันธ์  มีข่าวนายแพทย์พิสูจน์ศพ  

ปราบโรคอหิวาต์  เรื่องการเพาะปลูกข้าวโพดที่สิงคโปร์  และ 

เรือ่งไขม่กุ  หอยสงัข์เป็นสตัวแ์ปลกประหลาดนา่อา่น  ผ้ทูีอ่ตุสา่ห ์

อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันย่อมท�าให้ตาหูกว้าง
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เที่ยวในที่ต่าง ๆ ทางทะเล

การไปเท่ียวในท่ีต่าง ๆ  น้ัน  เป็นของส�าคัญแห่งชีวิต  เพราะ 
เป็นการพักผ่อน  ท�าให้ร่างกายและจิตใจสดช่ืนผ่องใส  โดยได้รับ 
อากาศสะอาดสดช่ืน  ไดรั้บความเพลดิเพลนิสนุกสนานเบกิบานใจ  
เพราะได้พบเห็นสถานท่ี  และส่ิงของแปลก ๆ  ท่ียังไม่เคยพบ 
เคยเห็น  อันเป็นเคร่ืองบ�ารุงปัญญา  ประดับประดาความรู้  ความคิด 
ให้กว้างขวางยิ่งข้ึน  เป็นการเปิดหูเปิดตา  โดยได้เห็นท�าเลใน 
ท้องถิ่นต่าง ๆ  พืชต่าง ๆ  สัตว์ต่าง ๆ  และการท�ามาหากินต่าง ๆ  
ของผู้คนในท้องถ่ินนั้น ๆ  ตลอดจนการฝีมือของช่างโบราณ  
อันงดงามต่าง ๆ  อีกด้วย  การไปเที่ยวนี้  จึงนับว่าเป็นการเรียน 
ส�าคัญส่วนหน่ึงทีเดียว  สมัยน้ีการไปมาก็สะดวกดี  มีรถไฟ  เรือเมล์  
รถยนต์  เรือยนต์  แล่นขึ้นล่องอยู่เสมอ  ทั้งทางน้�าและทางบก  
จึงน่าไปเที่ยวยิ่งนัก

ปากน้�าเจ้าพระยา
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ถ้าไปเที่ยวทางน้�า  ก็จะได้เห็นภาพแม่น้�า  ตลอดจนทะเล  
อันงดงามน่าดู  พอเรือแล่นออกปากน้�า  ก็รู้สึกเย็นสบายดี  และ 
แลเห็นปากน้�านั้นกว้างออกไปทุก ๆ  ที  แลดูลิ่วไป  ซึ่งน่าดูมาก  
พอสุดเขตปากน้�า  ก็ถึงปากอ่าว  ที่ปากอ่าวสยามนี้  มีสันดอน  
คือเป็นที่เนินนูนขึ้นคล้ายหลังเต่า  เรือใหญ่เดินข้ามได้แต่เฉพาะ 
เม่ือเวลาน้�าข้ึน  ถ้าเป็นเวลาน้�าลงแล้วต้ืนเขินมาก  น่ีก็น่าประหลาด  
ยิ่งแล่นไกลออกไป  ก็เห็นแต่ทิวไม้อยู่ร�าไร ๆ  สุดสายตา  และ 
ถา้ยิง่แลน่ออกไปอกี  ทวิไมเ้หลา่นัน้กด็เูลก็เรยีวลงทกุที ๆ จนเหน็ 
ไม่ถนัด  และในที่สุดก็แลไม่เห็นอะไรเลย  นอกจากน้�ากับฟ้า 
เท่านั้น  น่าใจหาย  สีน้�าในทะเลนั้นค่อย ๆ  เขียวขึ้นทีละน้อย ๆ  
จนกระท่ังเขียวจัด  และถ้าย่ิงลึกออกไป  ก็เป็นสีน้�าเงิน  จนในท่ีสุด 
เป็นสีด�า  น่ีก็ประหลาดมาก  ส่วนรสของน้�าทะเลนั้นเค็มจัด  
ถ้าตักขึ้นมาดูในเวลากลางคืน  จะเห็นมีแสงใสเป็นเม็ดพราว  
ราวกับแสงห่ิงห้อยหรือแมงคาเรือง  เป็นของน่าดูและประหลาดมาก  
กลางทะเลน้ันมีลมพัดแรงจัด  ท�าให้กระแสน้�าเต้นกระเพ่ือมเป็น 
ระลอกคล่ืนอยู่ไหว ๆ  เสียงน้�าปะทะกันแตกกระจายดังซ่า ๆ  ถ้าเป็น 
คล่ืนใหญ่ก็มีเสียงดังกึกก้อง  คล่ืนน้อยก็ค่อย ๆ  เบาบางลง  ขณะท่ี 
เรือแล่นอยู่  เมื่อมีคลื่นมากระทบเข้า  ก็ท�าให้เรือโคลงเคลง 
แกวง่ไกวไปมา  ราวกบัวา่เลน่ชงิชา้  เปน็สิง่นา่ดแูละนา่ประหลาด 
เหมือนกัน  พอสุดเขตปากอ่าวก็เข้าสู่ทะเล  เห็นนกนางนวล  ซึ่ง 
งามน่ารักมาก  เที่ยวบินโผลงลอยน้�า  โฉบปลากินไปมาใกล้ ๆ  
ล�าเรือ    นอกจากนี้ยังมีนกทะเลชนิดอื่น ๆ  บินร่อนขวักไขว่ไปมา 
อยู่มากมาย  น่าดูแท้ ๆ  และที่กลางทะเลใกล้ ๆ  กับร่องน้�าหรือ 
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ทางเดินเรือ  มีกระโจมไฟ  หรือท่ีเรียกว่าประภาคารเป็นเรือนกระจก 
มีสีเขียว ๆ แดง ๆ  ตั้งอยู่เป็นแห่ง ๆ  เวลากลางคืน  มีเจ้าหน้าที่ 
ประจ�า  คอยฉายแสงไฟให้สว่าง  เห็นได้ในระยะไกล ๆ  เพื่อ 
ให้สะดวกแก่การเดินเรือไปมา  เพราะในทะเลน้ันมีเรือไปมา 
ค้าขายมาก

เที่ยวในที่ต่าง ๆ  ทางทะเล  (ต่อ)

เมือ่แลน่เรอืไปในทะเล  จะไดพ้บเหน็เกาะนอ้ยใหญ ่ ซึง่ต้ัง 
ระเกะระกะอยู่ในทะเล  มากมายเหลือท่ีจะนับ  มีท้ังทิวไม้และเขา  
ดูเขียวชอุ่ม  งามนัยน์ตา  น่าชมอย่างยิ่ง    ตามชายหาดบางแห่ง  
ก็มีทรายทั้งชนิดหยาบและละเอียด  กรวดหินก้อนเล็ก  ก้อนน้อย  
มองดูเรี่ยรายเกลื่อนกลาดไป  ทั้งสัตว์จ�าพวกหอยต่าง ๆ  เช่น  
หอยพิมพการัง  หอยสังข์  หอยเสียบ  หอยนมสาว  หอยหลอด  
หอยจุ๊บแจง  หอยแครง  หอยแมลงภู่   หอยกะพง  ก็มีอยู่  
ตามฝ่ังทะเลเป็นอันมาก  หอยเหล่าน้ีมีสีและรูปร่างต่าง ๆ  กัน  
นอกจากน้ีก็ยังมีปูต่าง ๆ  เช่น  ปูทะเล  ปูม้า  และปูลม  เป็นต้น  
กระดองของมนัมลีายตา่ง ๆ กัน  สตัวป์ระเภทนีก้เ็ปน็ของงามนา่ด ู
น่าชม  ในท้องทะเลนั้นมีปลาต่าง ๆ นับอนันต์  เป็นต้นว่า  ปลา
แป้น  ปลาทู  ปลากุเลา  ปลากะพง  ปลากระบอก  ปลาโลมา  และ 
ปลาฉลาม  เหล่านี้   เป็นต้น  ต่างว่ายแหวกเวียนวนไปมา 
เปน็ฝงู ๆ  แลดสูะพรัง่  นอกจากนี ้ กย็งัมแีมงกะพรนุ  ตวัของมนั 
มีลักษณะคล้าย ๆ  กับวุ้นและสีขาว  หัวกลม ๆ  มีหางเป็นสายรุงรัง  
แหวกว่ายอยู่ในน้�า  น่าดูมาก  แมงดาทะเลก็มีรูปร่างของมัน 
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ผิดกันกับแมงดานา  คือกระดองกลม ๆ  มีปากอยู่ใต้ท้อง  มีตีน 
ยุ่มย่ามอยู่ริมฝีปาก  และมีหางแข็งแหลม  ตัวผู้เกาะอยู่บนหลัง 
ตัวเมียเสมอ  ถ้าจะนึกต่อไปแล้ว  ก็ดูเลวทรามเต็มที  เพราะ 
ตามปกติที่รู้กันอยู่ทั่ว ๆ  ไปนั้น  มนุษย์ก็ดี  สัตว์เดียรัจฉานก็ดี  
ผู้ชายหรือตัวผู้  โลกได้สร้างมาให้เป็นฝ่ายที่มีก�าลังแข็งแรง  
จึงจ�าเป็นต้องหาเลี้ยงผู้หญิงหรือตัวเมีย  ซ่ึงเป็นเพศฝ่ายมีก�าลัง 
อ่อนแอกว่าท้ังส้ิน    แต่แมงดาทะเลน้ีท�าไมกลับกลายเป็นเช่นน้ัน  
เป็นของน่าขันและน่ารังเกียจแท้ ๆ  ถ้าเรือแล่นเลียบเข้าไป 
ใกล้ ๆ  ฝ่ัง  ก็จะได้เห็นชาวประมงท�าโป๊ะ  โพงพาง  วางเฝือก  
ลากอวน  ลงเบ็ด  ยกยอ  ซ่ึงล้วนแต่เป็นเคร่ืองมือจับปลา  บางพวก 
ก็ปักหลักจับหอยแมลงภู่  หอยกะพง  บ้างก็ถีบกระดาน  ลงไป 
เที่ยวเก็บหอย  เก็บปลาเล็ก ๆ  ตามชายทะเล  บ้างก็พายเรือ 
เล็ก ๆ ไปหาปลาตามชายฝั่งทะเลที่ตื้น ๆ  ล้วนแต่เป็นการท�ามา 
หากินในท้องถ่ินทะเลท้ังสิ้น    เป็นสิ่งน่ารู้น่าดูมิใช่น้อย      บนฝั่ง 

หาดทรายทะเล
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ก็มีต้นไม้  เช่น  ต้นล�าพู  ขึ้นอยู่ตามชายเลน  มีหิ่งห้อยเกาะอยู่ 
เป็นนิตย์  เวลากลางคืนจะเห็นแสงเป็นประกาย  ราวกับประดับ 
ด้วยเพชรพลอยพราวไปทัง้นัน้  แลดงูามตาและนา่ประหลาดยิง่นกั  
นอกจากนีก็้ยงัมตีน้โกงกาง  ตน้ตะบนู  และไมอ้ืน่ ๆ  มเีถาวลัย์ขึน้ 
พาดพันห้อยย้อย  น่าดูมาก  ตามต้นไม้เหล่าน้ี  มักมีลิงค่าง 
อาศัยอยู่ เป็นฝูง  ๆ  ส่งเสียงร้องอยู่ขรม  น่าดูน่าฟัง  ผู้ที่ไป 
เที่ยวทะเล  เวลาเย็น ๆ  มักชอบเที่ยวเดินเล่นตามหาดทราย  
เก็บกรวดหินและเปลือกหอยสีต่าง ๆ  เล่นบ้าง  จับหอยจับปู 
เล่นบ้าง  ลุยน้�าตามหาดทรายเล่นบ้าง  บางทีวิ่งหนีคลื่นทะเล 
เล่นบ้าง  ลงเรือตีกรรเชียงหรือแล่นใบเล่นบ้าง  การเล่นเหล่านี้ 
แต่ละอย่าง ๆ  ล้วนน่าสนุกสนาน  น่าเพลิดเพลินทั้งนั้น

เที่ยวในที่ต่าง ๆ  ทางบก

ถา้แมว้า่ไปเทีย่วทางบก  ก็จะไดพ้บเหน็ภาพแปลกเปลีย่น 
ผิดไปจากที่กล่าวมาแล้ว  อีกอย่างหนึ่งทีเดียว  คือจะได้เห็น 

ทุ่งนา
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แผ่นดิน  เป็นทุ่งนาใหญ่  กว้างขวางเวิ้งว้าง  แลดูสุดสายตา  
เห็นคันนาค่ันเป็นตอนเป็นระยะตลอดไป  บ้างก็เป็นที่มีหญ้า  
ป่าละเมาะและหมู่ไม้อยู่เป็นแห่ง ๆ  ถ้าเป็นเวลาหน้าแล้ง  จะเห็น 
วัวควายเที่ยวหากินอยู่เป็นฝูง ๆ  ถ้าเป็นหน้านาจะเห็นต้นข้าว  
งอกงามเขียวสะพรั่งไปทั้งนั้น  มองดูคล้ายพรมสวยงามน่าดู  
และถ้าเป็นหน้าข้าวออกรวง  ก็จะได้เห็นรวงข้าวสุกเหลืองอร่าม 
ทั่วไปทั้งท้องทุ่ง  ดูราวกับสีทอง  นี่ก็สวยงามน่าดู    พวกชาวนา  
ทั้งหญิงชาย  ลงแขกเกี่ยวข้าว  ต่างร้องเพลงแก้กันอย่าง 
สนุกสนาน  เป็นภาพที่งามน่าดูมาก    ในท�าเลบางแห่งจะได้ 
พบพื้นที่ที่เป็นไร่ต่าง ๆ  มีไร่ข้าวโพด  กล้วย  อ้อย  น้อยหน่า  
ถั่วงา  ฝ้าย และฟักแฟง แตงกวา เป็นต้น  ซึ่งชาวไร่ได้ทะนุบ�ารุง 
เป็นอย่างดี  งอกงามน่าดูน่าชมมาก  จะได้พบพื้นที่ที่เป็นสวน 
ต่าง ๆ  เช่น  สวนหมาก  มะพร้าว  มะม่วง  มะไฟ  ล�าไย  ลิ้นจี่  
เงาะ  ทุเรียน  ละมุด  มังคุด  เป็นต้น  ซ่ึงชาวสวนได้ปลูกไว้และ 
หมัน่บ�ารงุรกัษาอย่เูสมอ ๆ  ถา้เปน็หนา้มผีลแลว้กจ็ะไดเ้หน็ผลดก 
ดาษด่่ืน    ถ้าเป็นสวนไม้ดอก  เช่น  กุหลาบ  พุด  สายหยุด  
พุทธชาด  มะลิลา  กระดังงา  จ�าปา  จ�าปี  ราตรี  สารภี  ยี่สุ่น  
บุนนาค  หน้าวัว  กล้วยไม้  ไม้ดอกเหล่านี้มีสีสันต่าง ๆ  งาม 
น่าดูน่าชม  ทั้งส่งกลิ่นหอมฟุ้งตลบอบอวลน่าชื่นใจยิ่งนัก  จะได้ 
พบป่าไม้ใหญ่น้อยต่าง ๆ  มีไม้หลายชนิด  เป็นต้นว่า  ไม้ไผ่  
ไม้รวก  ไม้เต็ง  ไม้รัง  ไม้ตะแบก  ไม้สัก  ไม้ยาง  ไม้พะยูง  
ไม้มะเกลือ  ไม้ประดู่  ไม้แดง  และไม้อื่น ๆ  ล้วนแต่มีล�าต้น 
สูงตระหง่าน  แผ่ก่ิงก้านงดงาม  แลดูน่าร่มเย็น  ชาวป่าท่ีท�ามาหากิน 
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ในทางป่า  ก็พาพวกมาท�าการโค่น  ตัดต้นไม้  บ้างก็ทอนเป็น 
ทอ่นฟนื  เผาถา่น  ตผีึง้  ลา่สตัวก์นัอย่างสนุกสบายตามประเภท 
พื้นบ้านพื้นเมือง  เวลาลมพัดไม้ชนิดมีดอกหอม  ก็ส่งกลิ่นหอม 
ตลบ  เป็นที่น่าสบายใจ  น่าเที่ยว  น่าชม  ยิ่งนัก  พื้นที่บางแห่ง 
เป็นเขาน้อยใหญ่เป็นทิว  มีต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่ม  ร่มเย็น  เป็นที่ 
น่าปีนป่ายข้ึนไปเท่ียวเล่น  และประกอบด้วยแคว  ล�าธาร  มีน้�าไหล 
คดเค้ียวอยู่ตามเชิงเขา  มีน้�าพุ  น้�าตก  ใสเย็นซ่านกระเซ็น  พุ่งข้ึน 
เป็นฝอย  บ้างก็หยดย้อยไหลอยู่ตลอดวันตลอดคืน  งามน่าดู  
น่าอาบเล่นอย่างยิ่ง  ในที่บางแห่งก็เป็นหนองเป็นบึง  มีกระจับ  
ตบัเตา่  ผกัตบ  สนัตะวา  ผกัแวน่  ขึน้อยู่สลบัสลอน  และมปีลา  
ปู  เต่า  ชุกชุม  ต่างก็ด�าผุดและว่ายแหวกไปมาอยู่ไหว ๆ  น่าดูมาก  
นอกจากนี้ในป่าใหญ่ ๆ  จะได้พบสัตว์ต่าง ๆ  อันมีอยู่มากมาย  
เช่น  ช้าง  เสือ  เนื้อ  กวาง  ลิง  ค่าง  บ่าง  ชะนี  เป็นต้น  
ต่างเที่ยวหากินและวิ่งขวักไขว่ไปมาอยู่ตามพื้นดิน  บ้างก็ 
โหนไต่ไปมาตามต้นไม้  ส่งเสียงร้องก้องอยู่ทั่วไป  ประกอบด้วย 
เสียงร้องของสัตว์จ�าพวกแมลงต่าง ๆ  เช่น  เรไร  ร้องหร่ิง ๆ  
ฟังดูวังเวงเยือกเย็นมาก  ยังมีสัตว์จ�าพวกนกอีกประเภทหนึ่ง  
มีขนาดรูปร่างและสีต่าง ๆ  กัน    บ้างก็พลอดตามภาษาของมัน  
ส�าเนียงไพเราะเพราะพร้ิง  น่าฟังย่ิงนัก
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เที่ยวในที่ต่าง ๆ  ทางบก  (ต่อ)

ถ้าไปเที่ ยวตามวัดต่ าง  ๆ   จะไ ด้  
พบเห็นโบสถ์  วิหาร  มณฑป  พระเจดีย์  
พระปรางค์  พระพุทธรูป  และของเก่า ๆ  
ที่ ส ร้ า ง ไว้ ใ ห ญ่ โต   มี อ ยู่ เ ป็ น อันมาก  
ของเหล่านี้  เช่น  กรอบประตู  หน้าต่าง  
ฝาผนัง  เป็นต้น  แกะสลัก  ปั้น  เขียนไว้ 
เป็นรูปคน  รูปสัตว์  เป็นภาพลวดลาย 
ต่าง ๆ  ด้วยฝีมือช่างโบราณของเรา  ล้วนแต่ 
สวยงามประณีตน่าดูน่าชมย่ิงนัก  และตาม 
โบราณสถาน  กม็กี�าแพงปราสาท  ก่เูทวรปู  
อิ ศ ว ร   น า ร ายณ์   เ ป็ นต้ น   ท� า ด้ ว ย 
ฝีมือละเอียดและงดงาม  โบราณสถาน 
ศิลปวัตถุ  โบราณวัตถุ  เหล่าน้ีเป็นเคร่ือง 
เชิดชูช่ือเสียงของเรา  เราต้องพร้อมใจกัน 
เป็นน้� าหนึ่ งใจเดียวกัน  ช่วยกันสงวน 
และบ�ารุงรักษาไว้ให้ปรากฏอยู่  ตลอดกระท่ัง 
ลูกหลานเหลนสืบ ๆ  กันต่อไป  นอกจากน้ี 
ก็ยังมีตลาดซึ่งเป็นที่ชุมนุมชนผู้คนไปมา 
ซื้อขายสิ่งของท่ีมีในพื้นบ้านพื้นเมืองน้ัน ๆ  
ก็ เ ป็นของน่าดูน่ าชมเหมือนกัน  ยังมี  
สิ่งอื่น ๆ  อีกซึ่งถ้าจะน�ามากล่าวให้สิ้นเชิง 
แล้ว  ก็จะยืดยาวมากเกินไป  รวมความว่า 
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ทกุส่ิงทกุอยา่งเหลา่นี ้ เปน็ทีน่า่ไปเทีย่วด ู เทีย่วชม  และเปน็สิง่ที ่
จะท�าให้บังเกิดความเพลิดเพลิน  เป็นความส�าราญกายสบายใจ  
ของผู้ที่ได้ไปเที่ยว  ได้พบได้ดูได้ชม  ทั้งสิ้น

เมื่อนักเรียนได้อ่านเรื่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ  แต่เพียงย่อ ๆ  
เท่านี้  ก็คงจะรู้สึกเพลิดเพลินมาก  ถ้ามีโอกาสอันเหมาะแล้ว  
น่าจะไปเที่ยวชมให้เห็นปรากฏแก่ตาของตนเอง  และเมื่อนึกว่า  
การไปเที่ยวนั้น  ได้รับผลคือความสนุกสนาน  ความส�าราญกาย 
สบายใจและความรู้  เป็นเครื่องบ�ารุงปัญญาให้ฉลาดขึ้นอีก  
เปน็ตน้  เชน่นีแ้ลว้  แมห้ากวา่จะไดป้ระสบความยากล�าบาก  หรอื 
บางทีจะต้องผจญภัยอันตรายต่าง  ๆ  บ้างก็ดี  แต่ถ้าเรามีสติ 
รอบคอบ  โดยระมัดระวังตัว  มีก�าลังกายคล่องแคล่วว่องไวอยู่   
มีก�าลังใจเข้มแข็งอดทนดีแล้ว  ก็ไม่น่าจะเห็นเป็นความยากเข็ญ 
ในการเที่ยวนั้นเลย  และถ้าหากสมมติว่า  ตนจะต้องไปประสบ 

ตลาดนัดตามชนบท

01 �������� P.1-36.indd   24 1/22/15   3:00 PM



25

ความล�าบาก  หรือภัยอันตรายเข้า  ก็จ�าต้องมีใจกล้าหาญอย่าง 
ลูกผู้ชายแท้จริง  จ�าเป็นต้องพยายามฝ่าความล�าบาก  หรือ 
ภัยอันตรายนั้น ๆ  ให้รอดชีวิตกลับมาจนได้  ดังเช่นเรื่องผจญภัย  
เป็นต้น  ต้องหมั่นสังเกตก�าหนดจดจ�าสิ่งต่าง ๆ  ให้ดี  เหมือนกับ 
นักท่องเที่ยว  ที่เที่ยวเสาะแสวงหาความรู้ต่าง ๆ  อันจะเป็นคุณ 
แก่ตน  และประเทศอันเป็นที่รักยิ่งของตน  แต่ถ้าหากว่า 
การไปเที่ยวนั้น  ไม่ได้รับผลดังกล่าวแล้ว  ก็น่าจะเสียดายทรัพย์ 
และเวลาที่หมดเปลืองไปโดยไร้ผล

(เพลง...............................)

  ชาวสยาม  พยายาม  อบรมอาตม์   ให้ฉลาด  เลิศสม  อุดมศักดิ์ 

การศึกษา  ไม่สิ้นสุด  อย่าหยุดพัก  เพียรขะมัก  เขม้นหมาย  จนวายชนม์

หมั่นค้นคว้า  ความจริง  สิ่งนั่นนี่  คุณโทษมี  เป็นไฉน  หรือไร้ผล

ท�าสิ่งที่  ดีเพื่อ  เกื้อกูลตน  แลเป็นผล  เผยแผ่  แก่โลกเอย
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บทที่ ๒๗

อธบิายตวัสะกดทีเ่ป็นตวัควบ  หรอืตวัสะกดทีม่สีระ     ิ   ุ 
อยู่ด้วย  ถ้าเป็นค�าเดียวโดด ๆ  ถึงไม่มี    ์  (ไม้ทัณฑฆาต) 
ก็ไม่ต้องอ่านออกเสียง  เช่น

เหตุ  อ่านว่า  เหด  ชาติ  อ่านว่า  ชาด 
พยาธิปากขอ  อ่านว่า  พะยาดปากขอ  บุตร  อ่านว่า  บุด 
ภูมิรู้  อ่านว่า  พูมรู้

แบบฝึกหัด
 สารพัด  พยาธิ  มูตร  บุตร  ท่องสูตร  พูดสมเหตุุ
มหาสมุทร  เซนติเมตร  น�้าห้าลิตร  รักมิตร  ญาติ
  ร่วมสมัคร  ขออนุมัติ  ธนบัตร  ยี่สิบบาท
รักชาติ  ร้องเพลงชาติ  ชักธงชาติ  ถือธงฉัตร

 “สละชีพ  เพื่อชาติ” จริง  “รักชาติยิ่ง  ชีพ” แน่ชัด
“เสียชีพ  อย่าเสียสัตย์”  จงปฏิบัติ  เคร่งครัดไว้

  ทหาร  ยุวชน  ลูกเสือ
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อธิบายตัว  ร  ล  หรือตัว  ห  ที่ควบอยู่หน้าตัวสะกด  
ไม่ต้องอ่านออกเสียงตัว  ร  ล  หรือตัว  ห  ออกเสียงแต่ตัวหลัง 
เป็นตัวสะกดตัวเดียวเท่านั้น  เช่น

สามารถ  อ่านว่า  สามาด  กระยาสารท  อ่านว่า  กระยาสาด
มารค  อ่านว่า  มาก  เกียรติ  อ่านว่า  เกียด
ต้นปาล์ม  อ่านว่า  ต้นปาม  พระพรหม  อ่านว่า  พระพรม

ปาล์ม พระพรหม

แบบฝึกหัด

มารค  แปลว่า  ทาง  ถ้าเราไปทางบกหรือทางน้�าในวัน
สารทกลางปี  จะเห็นชาวบ้านเขานิยมท�าบุญกันด้วยกระยาสารท  
และเราสามารถมองเห็นภาพพราหมณ์น่ังก้มศีรษะกราบไหว้ 
พระพรหมอยู่  นอกจากน้ียังมีภาพท่านผู้ท�าความดีและเกียรติ 
ให้แก่ประเทศชาติของเรา  น่าบูชา  น่าปลาบปลื้มใจ  ยิ่งนัก
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เรื่อง  เริ่มอบรมตนในขณะที่ยังเยาว์

บรรดาสิ่งต่าง ๆ  อันเป็นสมบัติของโลก  จะเป็นวัตถุสิ่งของ  
สัตว์หรือบุคคลก็ตาม  ถ้าได้รับการอบรม  ฝึกหัด  ดัดแปลง  
ตกแต่ง  ให้ดีข้ึนกว่าเดิมแล้ว  ย่อมมีค่ายิ่งขึ้น  เช่น  ต้นตะโก  
ต้นมะขาม  ที่เขาดัดเขาแต่ง  ย่อมน่าดูน่าชมกว่าต้นที่ไม่ได้ดัด 
ไม่ ได้แต่ง   ไม้ ถือก็ดี   โต๊ ะ   เ ก้าอี้ก็ดี   ถ้ าขัดและทาสี ให้  
ประณีตขึ้น  ก็ย่อมงดงาม  มีราคามากขึ้น  เพชรพลอย  ก็เป็น 
แร่ธาตุชนิดหนึ่ง  ซึ่งถ้าน�ามาเจียระไน  จนสะอาดมีน้�างาม  
รัศมีพราวตา  ก็ย่อมมีราคาแพงกว่าเพชรพลอยท่ีไม่ได้เจียระไน  
หรือเจียระไนแต่น้อย  ช้าง  ม้า  วัว  ควาย  เสือ  หมี   ลิง  
และสุนัข  เป็นต้น    ถ้าฝึกหัดดีแล้วก็ย่อมใช้ได้ดีกว่าช้างเถ่ือน  
ม้าเถ่ือน  ควายเถ่ือน  ท่ีอยู่ตามป่า  และเท่ียวระเหระหนไปตาม 
ล�าพังของมัน  เราคงจะได้เคยเห็นตามที่เขาน�ามาแสดงบ้างแล้ว  
ซึ่งน่าดูน่าชม  น่าประหลาดยิ่งนัก  ส่วนมนุษย์เราก็เป็นฉันนั้น  
คือถ้าได้รับการอบรมฝึกหัดกล่อมเกลาให้เป็นคนมีภูมิรู้ดีแล้ว  
ก็ย่อมเป็นคุณเป็นเกียรติท้ังแก่ตนเองและคนอื่น ๆ  ตลอดถึง 
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ประเทศชาต ิ พระพทุธเจา้จอมปราชญ์ผู้เป็นครูอย่างวเิศษของเรา  
แต่เดิมทีก็ทรงนิยมลัทธิพราหมณ์ผู้ถือพระพรหม  แต่ภายหลัง 
ท่านได้ทรงคิดค้นคว้าหาความจริง  จนกระทั่งทรงพบแล้วว่า  
ความสขุหรอืความทกุข์ตา่ง ๆ  นัน้เกิดจากตนเอง  และการกระท�า 
ของตนเอง  ความดีหรือความชั่วที่ท�าลงแล้วน้ันเองเป็นเหตุ  
ย่อมเผล็ดผลตามที่ท�าไว้  เหมือนหว่านพืชชนิดใดลง  ก็ผลิผล 
ชนิดน้ันข้ึน  เช่น  หว่านข้าวก็ไม่กลายเป็นหญ้า  หญ้าก็ไม่ 
กลายเป็นถั่วงา  พืชชนิดใดก็คงเป็นชนิดนั้น  ถ้าเราท�าดี 
ก็ได้รับผลดี คือ  ความสุข  ความเจริญ    ถ้าเราท�าช่ัวก็ได้รับผลช่ัว   
คือ  ความทุกข์  ความเดือดร้อน  ความเสื่อม  เป็นเงาตามตัว  
เราทุกคนต้องเชื่อมั่นในค�าสั่งสอนของท่านจะได้เป็นเครื่อง 
คอยเตือนใจ  เหนี่ยวรั้งใจ  ข่มใจให้หมั่นพยายามปฏิบัติแต่ 
ส่ิงที่ดี  และเว้นจากการกระท�าชั่วทุกเวลาและทุกสถาน  เราก็จะ 
ได้รับความสุขความเจริญ    อาจสามารถเล้ียงตัวเองได้ต่อไป 
ภายหน้า   เพราะฉะนัน้คนเราทกุคนจ�าเปน็ตอ้งอบรมฝกึหดัตนเอง  
ให้หม่ันก�าจัดความช่ัวที่มีอยู่ในตัว  แม้ทีละน้อย ๆ  บ่อย ๆ  เข้าก็ 
อาจผอ่งใสมากขึน้ได ้ เหมอืนน้�าฝนท่ีตกลงมาจากอากาศ  อันคน 
เอาภาชนะเปล่าไปวางรองไว้  ณ  กลางแจ้ง  แม้เม็ดฝนตกลงใน 
ภาชนะนั้น  ทีละน้อย ๆ  บ่อย ๆ  เข้าก็อาจเต็มภาชนะตุ่มไหน้ันได้  
การอบรมฝึกหัดตนต้องอบรมด้วยความสมัครใจและรู้สึกส�านึก 
ตัวเอง  ต้องตั้งใจแน่วแน่ดังเข็มทิศ  และต้องเร่ิมอบรมฝึกหัด 
ตนเสียตั้งแต่ยังเยาว์  เพราะจิตใจยังอ่อนและก�าลังเจริญ  จึงจะ 
ได้ผลสมหวัง  เมื่อเติบโตแล้วร่างกายเจริญเต็มที่  จิตใจกล้าแข็ง  
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อบรมฝึกหัดยากมาก  ไม่ค่อยได้ผล  สมดังสุภาษิตโบราณ 
ท่านกล่าวไว้ว่า  “ไม้อ่อนดัดง่าย  ไม้แก่ดัดยาก”  ยุวชนสยาม 
ท้ังหลายจงรู้สึกส�านึกตัวไว้ว่า  การอบรมตนให้เป็นคนดีนั่นแหละ  
ชือ่วา่เปน็ผ้รูกัประเทศชาต ิ อนัเปน็ถิน่ฐานของตน  พร้อมทัง้สกลุ 
และมิตรญาติอย่างแท้จริง  ควรภูมิใจได้

(เพลง...............................)

 ปรารภ  อบรมตน  เถิดทุกคน  ชนสยาม
เรามา  พยายาม  ท�าดีด้วย  ตนช่วยตน
  หนึ่งนี้  มีสติ  หมั่นตรองตริ  ให้ผลิผล 
ยั้งไว้  อยู่ได้จน  ทุกอึดใจ  ไป่ปล่อยตาม 
  ขืนข่ม  อารมณ์ชั่ว  ไม่มายั่ว  ทั่วทุกยาม
เช่นเชื้อ  เกลือเค็มนาม  ความเค็มนั้น  มันรักษา 
  ข้อสอง  ต้องยึดยุด  ตามพระพุท-  ธวาจา
ตนมี  ดีชั่วมา  เพราะตนแท้  ท�าแก่ตน
  ผลต้อง  สนองมี  หมายท�าดี  ได้ดีดล
ท�าชั่ว  ได้ชั่วยล  เหมือนอย่างเงา  เฝ้าติดตาม
  สามนี้  ที่หมายมุ่ง  คือผดุง  คุณดีงาม
งดทั่ว  ชั่วเลวทราม  สามข้อครบ  ควรอบรม
  จักสุข  ทุกประชา–  ราษฎร์ทั่วหน้า  สมาคม
สยาม  ย่อมงามสม  อุดมพร้อม  หอมฟุ้งเอย

01 �������� P.1-36.indd   30 1/22/15   3:00 PM



31

บทที่ ๒๘

อธิบาย  ตัวสะกดที่ใช้ทั้งสะกดและออกเสียงด้วย  เช่น

ตุ๊กตา  อ่านว่า  ตุ๊กกะตา  ศาสนา  อ่านว่า  สาดสะหนา

ผลไม้  อ่านว่า  ผนละไม้  ภูมิศาสตร์  อ่านว่า  พูมิสาด

ราชสีห์  อ่านว่า  ราดชะสี  เกียรติยศ  อ่านว่า  เกียดติยด

มาตรา  อ่านว่า  มาดตรา  จักรยาน  อ่านว่า  จักกระยาน

  ราชสีห์  ตั๊กแตน  ตุ๊กตา  จักรยาน

แบบฝึกหัด

  รัฐบาล  รัศมี  มีไม้ผล  อัธยาศัย  ชันสูตร  ศาสนา

ผ้าสักหลาด  ภูมิศาสตร์  เลขมาตรา  ปรารถนา  วิทยา  ชั้นมัธยม
ราชสีห์  ตั๊กแตน  ตุ๊กตา  จักจั่น  เจรจา  เสียงขรม
สุขศึกษา  พลเมือง  ต่างมาชม  พัสดุ  อุดม  เป็นเกียรติยศ

มัธยัสถ์  ชักเย่อ  ขี่จักรยาน  พิศดู  พิสดาร  ไปทั้งหมด

เอ็ดตะโร  อึกทึก  เธอควรงด  ถงึก�าหนด  ฟังวทิย ุ เรยีนวทิยา
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เริ่มอบรมตนในขณะที่ยังเยาว์  (ต่อ)

เด็ก ๆ  ทุกคน  จ�าต้องกระท�าตัวให้เป็นเด็กดีที่สุดที่จะ 
กระท�าได้  ให้มคีณุความด ี สมกบัได้รบัการศึกษามาแล้ว  หน้าที่ 
ที่ ดีนั้น  มีอยู่ เป ็นอันมาก  เหลือที่จะน�ามากล่าวให้พิสดาร 
ในที่นี้ได้  ต่อไปมิช้าเมื่อนักเรียนได้เรียนถึงชั้นมัธยม  หรือ 
ได้รับการอบรมในทางศาสนาอีกแล้ว  ก็คงจะเข้าใจว่า  สิ่งไหน 
ควรกระท�า  และสิ่งไหนไม่ควรกระท�า  กว้างขวางออกไปเป็น 
ล�าดับ  แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงหน้าที่ที่เด็ก ๆ  ควรอบรมทางบ้าน 

เด็กท�างานที่บ้าน

ที่โรงเรียน  และต่อประชุมชน  จะได้มีอัธยาศัยสุภาพเรียบร้อย 
รู้จักระเบียบแบบแผนอันดี  ให้เป็นนิสัยติดตัวต่อไปภายหน้า 
จะได้เป็นพลเมืองดี  เป็นก�าลังของประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่ง 
ของตนสืบไป
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หน้าท่ีซึ่งควรกระท�าทางบ้านน้ัน  ข้อส�าคัญ  ต้องรู้จัก 
เคารพนับถือ  เชื่อถ้อยฟังค�าผู้หลักผู้ใหญ่  ต้องแสดงกิริยา 
อนัอ่อนน้อม  ต้องเจรจาถ้อยค�าทีอ่่อนหวานไพเราะ  อย่าท�าเป็นคน 
ด้ือด้านมุทะลุหุนหันพลันแล่น  ถือทิฐิมานะในทางผิดซึ่งเป็น 
สิ่งเลวทรามต�่าช้ามาก  มีความกตัญญูกตเวที  รู้จักสนองคุณ 
ผู้มีคุณ  กับต้องรู้จักมัธยัสถ์เก็บหอมรอมริบทรัพย์  อย่าเป็น 
คนสุรุ่ยสุร่าย  ต้องขยันขันแข็งท�าการงาน  อย่าเกียจคร้านหรือ 
มักง่าย  ส่ิงของอะไรหยิบเอาไปใช้แล้ว  ต้องเอามาเก็บไว้ที่ 
ตามเดิม  ไม่ทิ้งขว้างพัสดุนั้นให้เสียหาย  ทั้งกับต้องตั้งตนอย่ ู
ในระเบียบเรียบร้อยเสมอ  อย่าให้ใคร ๆ  เขาติเตียนได้ว่าเป็นเด็ก 
ไม่รู้จักสมบัติผู้ดี  ไม่มีความสุภาพ  เหล่านี้เป็นต้น

หน้าท่ีซึ่งควรกระท�าที่โรงเรียนนั้น  ข้อส�าคัญต้องพยายาม 
รักษาวินัย  และต้ังใจกระท�าตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน 

เด็กนักเรียนช่วยกันท�างานแต่งโรงเรียนในวันมีงานประจ�าปี
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ให้ถูกต้องเต็มที่  อย่าให้บกพร่องได ้
ไม่ไปโรงเรียนสายหรือหนีโรงเรียน  ซ่ึง 
เป็นศัตรูชั่วร้ายย่ิงกว่างูพิษ  กับต้องมี 
ความเคารพนับถือครูบาอาจารย์จริง  ๆ 
ตลอดจนหัวห น้านั ก เรี ยน   เชื่ อฟ ั ง 
ค�าสั่งสอนโดยเคร่งครัด  และเอาใจใส่ 
ในบทเรี ยนของตน  ไม่ เกี ยจค ร้าน 
การใช้จ่ายก็ต ้องกระเหม็ดกระแหม่ 
ใช้แต่พอสมควรแก่ฐานะที่เป็นนักเรียน 
อย่าท�าเป็นคนสุรุ่ยสุร่าย  กับทั้งต้องมีใจ 
สมัครที่จะช่วยกันท�ากิจการของโรงเรียน 
สารพัดทุกอย่างที่จะน�าเกียรติยศชื่อเสียง 
มาสู่โรงเรียนของตัวเหล่านี้  เป็นต้น

หน้าที่ซึ่งควรกระท�าต่อประชุมชน 
นั้น  ข ้อส�าคัญต ้องคิดถึงคนหมู่มาก 
เป็นใหญ่กว่า  ที่จะถือเอาความสะดวก 
สบายส่วนตัว  เวลาเดินไปตามถนน
อย่าท�าตนเป็นเครื่องจักร  หรือไม่มีชีวิต 
จิตใจ  และหาความรู้สึกผิดชอบมิได้  เช่น 
เดินกลางถนนเกะกะกีดขวางทางรถ 
ไปมา  และหากว่าพบคนไม่รู้จักทางมา 
ไต่ถามถึงหนทางที่เขาไม่ร ู้จัก  ถ้าเรา 
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รู้จักก็ควรบอกแก่เขาโดยดี  ถือเหมือนกับเขาเป็นญาติมิตร 
ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่เทขยะมูลฝอย เศษอาหาร อุจจาระ 
ปัสสาวะ  ลงในแม่น�า้ล�าคลอง  เพราะจะเพาะเชือ้โรคให้แพร่หลาย
เต็มอกเต็มใจที่จะช่วยส่งเสริมทางอนามัย  ไม่ก่อความร�าคาญ 
ให้เดือดร ้อนต่อประชุมชน  เช ่น  ส ่งเสียงอึกทึกครึกโครม 
เป็นต้น  เคารพและกระท�าตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที ่ ไม่ฝ่าฝืน 
เจ้าพนักงานผู้ท�าการตามหน้าที่  เมื่อเราท�าผดิพลัง้พลาดล่วงเกนิ
ต่อผู้ใด  เรากแ็สดงความเสยีใจและขอโทษโดยกล่าวว่า  “ผมเสยีใจ 
ผมขอโทษครับ”  เมื่อผู้ใดแสดงบุญคุณอย่างหนึ่งอย ่างใด 
ต ่อเรา  เราก็แสดงความยินดีและขอบคุณ    โดยกล่าวว่า 
“ขอบพระคุณครับ”  เมื่อเราพบปะผู้ที่นับถือ  เพื่อนฝูง  เราก ็
แสดงความยินดีทักทายปราศรัยกัน  โดยกล่าวว่า  “สวัสดีครับ” 
ค�ากล่าวท้ัง  ๓  ข้อนี้เป็นเครื่องสมานความสามัคคีอย่างแน่นแฟ้น

เด็กแสดงความเคารพผู้ใหญ่
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เราน่าจะพร้อมใจกนั  ปฏบิตัใิห้เป็นแบบอย่างอนัดงีามจรงิ ๆ  เพือ่ 
ให้ฝังอยู่ในจิตใจของยุวชน  จนให้เป็นประเพณีนิยม  ตลอดจน 
กระทัง่ลูกหลานเหลนสืบต่อไป

เด็กนักเรียน  ถ้ากระท�าได้ตามที่ได้กล่าวมาเพียงย่อๆ  
ข้างบนนี้  จะได้ ช่ือว่าเป็นคนรู้ จักหน้าที่ของตัวเป็นอย่างดี  
สมกับที่มีภูมิรู้  ซึ่งได้ศึกษาอบรมอย่างดีดังกล่าวมาแล้ว

(เพลง...............................)

 ประเพณ ี ทีน่ยิม  สมควรยิง่  เพราะเป็นสิง่  สดชืน่  ราบรืน่เหลอื
ล้วนส�าแดง  ด้วยใจ  ไมตรเีจอื  โอบอ้อมเอือ้  เพือ่สมาน  สามคัคี

  คอืเช่นพบ  ผู้ใหญ่  ใครทัง้หลาย  มติรสหาย  เมือ่เหน็  เป็นหน้าที่
ต้องทกักัน  พลนัว่า  “สวัสด”ี  โดยหมายม ี มติรใจ  เนือ่งในกนั

  กบัอกีเมือ่  เผือ่ผดิ  ด้วยกจิพลาด  เพราะเขลาขลาด  เลนิเล่อ  เผลอผลนุผลนั
“ผมขอโทษ  ครบั”  กล่าวฉบัพลนั  เพือ่อดกลัน้  โกรธให้  อภยัเรา

  อนึง่ใคร  ให้อะไร  หรอืได้รบั  บญุคณุนบั  เนือ่งยนิด ี มต่ีอเขา
ต้อง  “ขอบคณุ  ครบั”  ให้นบัเอา  เป็นค�าเคา–  รพตอบ  ขอบบญุคณุ

  จงึชาวเรา  เหล่าผู้  รู้เรยีนร�า่  ควรกระท�า  ส�าหรบั  สนบัสนนุ
เสนอสนทิ  มติรจติ  มาเจอืจนุ  แก่สกลุ  แก่คณะ  ประชาชน

  เป็นเครือ่งน�า  ด�าเนนิ  เจรญิแน่  ประจ�าแก่  สยามรฐั  พพิฒัน์ผล
พงึท�าไว้  ให้เป็นแบบ  เยีย่งแยบยล  เพือ่ยวุชน  ชัน้หลงั  ฝังใจเอย
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บทที่  ๒๙

อธบิายค�าเรยีงบางค�าทีอ่่านออกเสยีงเหมอืนอกัษรน�า  เช่น

สิริ  อ่านว่า  สิหริ  ส�าเร็จ  อ่านว่า  ส�าเหร็ด

ดิลก  อ่านว่า  ดิหลก  ด�าริ  อ่านว่า  ด�าหริ

อดิเรก  อ่านว่า  อะดิเหรก  ต�ารับ  อ่านว่า  ต�าหรับ

ประมาท  อ่านว่า  ประหมาด  อ�ามาตย์  อ่านว่า  อ�าหมาด

จัตุรัส  อ่านว่า  จัดตุหรัด  ด�ารัส  อ่านว่า  ด�าหรัด

แบบฝึกหัด

ส�าเร็จ  สิ ริ  ด�าริ  ส�ารวจ  ต�ารับ  ต�ารวจ 
จัตุรัส  จ�ารัส  ยุโรป  อติเรก  อดิเรก  ด�ารัส  ดิลก 
ประวัติ  ประโยค  ประมาท  อ�ามาตย์  ไม่ประมาท 
พระราชบัญญัติ   ร ู้พุทธประวัติ   ประวัติศาสตร ์ 
สุ ภ าพบุ รุ ษ   เ ป็น ผู้ ร ู้ รั ก ช าติ   ท� า ป ร ะ โ ยชน ์
แก่ราษฎร์  และแก่รัฐ  งานอดิเรก  ด�าริ  ส�ารวจสอบ 
ส�าเร็จรวบ  รู้กฎ  บทบัญญัติ  ต�ารับต�ารา  เรียนด ู
ให้รู้ชัด  สิริสวัสดิ์  มงคล  สู่ตนเอย
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ว่ายน�้า

ถ้าเราส�ารวจพื้นที่ของประเทศเราดูแล้ว  เราจะเห็นได้ว่า 
มีแม่น�า้  ล�าคลอง  ห้วย  หนอง  บงึบางอยู่ทัว่ไป  แม่น�า้  ล�าคลอง 
เหล่านี ้ เมือ่ถงึหน้าฝน  ตลอดจนไปถงึหน้าน�า้  กเ็ตม็เป่ียมไปด้วย 
น�า้  ซึง่ไหลหลากลงมาจากทีส่งูสู่ทีต่�า่  แล้วกระแสน�า้นัน้  กเ็ซาะบ่า 
ไปตามสวน  ตามนา  ตามที่ท�าการเพาะปลูก  เราแลไปทางไหน 
ก็จะเห็นแต่น�้านองเจิ่งอยู่ทั่วไป  บางแห่งดูสุดสายตาราวกับ 
ท้องทะเล  ทั้งประกอบด้วยพืช  เช่น  ข้าวและผักน�้าชนิดต่าง ๆ
ขึ้นงอกงาม  เขียวชอุ่มดูสะพร่ัง  ภาพภูมิประเทศที่สมบูรณ ์
ด้วยน�้า  เช่น  สยามของเรานี้งดงามตานัก  และพื้นที่ดินก็อุดมดี 
เป็นอดิเรกลาภของชาวเราโดยแท้จริง  ในเวลาหน้าน�้าเช่นน้ี 
นอกจากเราจะได้ชมภาพภูมิประเทศ  อันงดงามตามท้องถิ่น 
ทางน�้าแล้ว  จะได้เห็นประชาชนชาวเราเขาเล่นเรือ  ว่ายน�้าเล่น 

คนว่ายน้�า พายเรือ แข่งเรือ
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แข่งเรือกันอย่างน่าสนุกสนาน  แต่ถ้าใครว่ายน�้าไม่เป็นแล้ว 
ก็ได้แต่เพียงดูเขาเล่น  และนึกสนุกอยู่ในใจตนเองเท่านั้น 
จะลงไปเล่นให้สนุกอย่างเขาบ้างก็ไม่ได้  เพราะว่ายน�้าไม่เป็น 
ส่วนการว่ายน�้าเป็นนั้น  ก็มิใช่เพื่อส�าหรับว่ายเล่นสนุก ๆ  เท่านั้น 
ยงัมีประโยชน์อย่างอืน่อกีมากมาย  เช่น  ในทางคมนาคม  ซ่ึงเรา 
ต้องใช้เรือแพไปมา  เป็นต้น    สรุปพูดสั้น ๆ  ก็คือภูมิประเทศ 
ของเรามีส่วนที่เป็นน�้าอยู่ทั่วไปดังกล่าวแล้ว  เพราะฉะนั้นเรา 
ประชาชนชาวสยามทุกคน  จ�าต้องว่ายน�้าเป็น  เพื่อเป็นการช่วย 
ตนเองในทางน�า้  แท้จรงิการว่ายน�า้เป็นกฬีาชนิดหน่ึง  ซ่ึงนับเน่ือง 
เข้าในพลศึกษา  เป็นการศึกษาของนักเรียนทุกคน  ถึงแม้ 
เรยีนอยู่ในช้ันประโยคประถม  ก็ต้องรู้และควรเริ่มฝึกหัดไว้  การ 
ว่ายน�้าเป็นการออกก�าลังกายแทบท่ัวทั้งตัว  จึงท�าให้ร่างกาย 
แคล่วคล่องว่องไวและแข็งแรงดีมาก  และเป็นกีฬาที่นิยมกัน 
ทั่วโลก  ในทวีปยุโรปถึงกับมีต�ารับต�าราไว้ส�าหรับเรียนและ 
ฝึกหัด  ผู้ว ่ายน�้าชนะเลิศบางคนถึงกับมีประวัติการเลื่องลือ 
ชื่อเสียง  ยิ่งผู้ที่จะต้องผ่านไปมาทางน�้าด้วยแล้ว  ก็ยิ่งเป็น 
ประโยชน์มาก  เมื่อตกน�้าหรือเรือล่ม  หากไม่มีใครช่วยก็จะ 
ได้ช่วยตนเองให้รอดพ้นจากภัยอันตราย  เพราะการจมน�้าตาย 
จะไม่ต้องเดือดร้อนถึงต�ารวจหรือผู้หนึ่งผู้ใด  ผู้ที่ว่ายน�้าเป็น 
จึงมีประโยชน์มากและน่าภาคภูมิ
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ว่ายน�้า (ต่อ)

ผู้ที่ไม่เคยว่ายน�้า  หรือว่ายน�้าไม่เป็น  ย่อมหวาดหวั่น 
ต่อการจมน�้าตาย  เมื่อตกลงไปในน�้าแล้วมักจะสิ้นสติ  ไม่รู้ว่า 
ควรจะใช ้มืิอและเท้าช ่วยตัวเองได้อย ่างไร  เลยปล่อยมือ 
และเท้าให้เท่ากับตายเสีย  โดยไม่กระดุกกระดิก  หรืออย่างด ี
ก็ใช้มือและเท้าตะกุยตะกายป่ายไปป่ายมาเกะ ๆ  กะ ๆ  ลงท้าย 
เมื่อไม่มีคนมาช่วยเหลือแล้ว  ก็เลยจมน�้าตาย  คนที่ไม่เคย 
ว่ายน�้าหรือว่ายน�้าไม่เป็นนั้น  เมื่อตกน�้า  ถ้าเขารู้จักพยายามใช ้
มือและเท้าของตนช่วยตนเองแล้ว  ก็อาจจะรอดพ้นจากอันตราย 
ได้บ้าง

วิธีฝ ึกหัดว่ายน�้านั้น  อันที่จริงก็ไม่น่าจะมีบทบัญญัติ 
อะไร  แต่เด็กพึงจ�าใส่ใจไว้ว่า  จะฝึกหัดว่ายน�้าแต่ล�าพังตนเอง 
ไม่ได้  เพราะอาจมอีนัตรายมาก  เดก็ ๆ  ควรจะต้องให้ผู้ใหญ่ท่าน 

หัดเด็กว่ายน�้า
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ฝึกหัดให้  และควรฝึกหัดว่ายในที่มีน�้าสะอาดปราศจากอันตราย
และน�้าตื้น ๆ  ก่อน  ใช้บันได  หลัก  ต้นกล้วย  ตะโหงกจาก*

ผลมะพร้าวแห้งผูกเข้าเป็นคู่  พวงมาลัยชูชีพท�าด้วยสังกะสี 
หรือยางเหล่านี้  เป็นต้น  ส�าหรับเกาะพักหรือพยุงตัว  ท�าให้ตัว 
ลอยอยู่ในน�้า  วิธีว่ายน�้า  ต้องกลั้นลมหายใจ  แล้วใช้มืิอพุ้ยน�้า 
เท้าถบีน�า้  ยกศรีษะให้พ้นน�า้  ว่ายโผไปโผมาบ่อย ๆ  เข้ากฝึ็กหดั 
ได้ส�าเร็จ  คือว่ายน�้าเป็น  ต่อจากนี้ก็จะได้ว่ายน�้าเล่นสนุกสนาน 
วิธีว่ายน�้านั้นมีหลายวิธี  เช่น  ว่ายวา  ว่ายอย่างกบ  ว่ายอย่าง 
ตกีรรเชยีง  ว่ายกระทุ่ม  ว่ายลอยคอ    ถ้าจะว่ายน�า้ให้ได้อยู่นาน ๆ
และไม่ให้เหนือ่ยมาก  กใ็ช้ผ้าท�าเป็นโป่งรูปต่าง ๆ  เช่น  โป่งกลม 
โป่งยาว  โป่งพวงมาลัย  ส�าหรับอาศัยเกาะ  เหล่านี้เป็นต้น 
แต่ละอย่าง ๆ  ล้วนน่าสนกุสนานทัง้นัน้  แต่เมือ่สนุกแล้ว  กจ็งอย่า 
เพลดิเพลนิให้เกนิไป  จนเป็นการเล่นพร�า่เพรือ่  และอย่าได้เชือ่ใจ 

แสดงวิธีว่ายกระทุ่ม

* ตะโหงกจาก คือ ส่วนโคนของทางจากแห้ง
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ตัวเองว่าจะไม่มีภัยอันตราย  เพราะในน�้าบางแห่งมีกระแสน�้า 
ไหลเชี่ยว  บางแห่งมีสัตว์ร้ายแอบแฝงอยู่  บางแห่งมีปลาไฟฟ้า   
และสิง่อืน่ ๆ  อกี    ในปีหนึง่ ๆ  มเีดก็จมน�า้ตายไม่ใช่น้อย    ดงันัน้จงึ 
น่าจะใช้ความระมดัระวงัให้มาก  อย่าได้ประมาท  เมือ่เวลาเหนือ่ย 
เหงื่อยังไม่ทันแห้ง  ไม่ควรว่ายน�้า  เพราะอาจเป็นลม  เป็นไข้ 
เป็นหวัดได้ง่าย  เวลาแดดร้อนจัดก็ไม่ควรว่ายน�้า  เพราะเมื่อ 
ศีรษะร้อน  แต่ร่างกายเย็น  อาจท�าให้โลหิตขึ้นสมองแล้วเลย 
กลายเป็นลมหรือเจ็บป่วยได้ง่าย

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้  เด็ก ๆ  ทุกคนคงจะด�าริเห็นชอบ 
ด้วยว่า  การว่ายน�้านั้น  เป็นกีฬาที่สนุก  เป็นพลศึกษาอย่างดี 
และมีประโยชน์มาก  เมื่อฝึกหัดว่ายจนเป็นดีแล้ว  เผ่ือว่า 
ไปประสบภยัอนัตรายทางน�า้  เช่น  เรอืล่มลงกลางแม่น�า้  เป็นต้น 
กจ็ะได้ใช้อวยัวะของตนช่วยตัวเองได้  หรอืสามารถหาสิง่ของอ่ืน ๆ 
เช่น  ผ้าที่เหมาะท�าเป็นโป่งพวงมาลัยชูชีพ  พอพักพยุงตัวไว้ 
อย่างที่ได้เคยท�าใช้ฝึกหัดว่ายน�้ามาแต่ก่อน  ก็จะได้ท�าขึ้นใช้ 
ให้เป็นประโยชน์ส�าหรับช่วยชูชีพตัวเอง  แล้วพยายามว่ายให ้
ตลอดรอดฝั่งมาจนได้
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(เพลง...............................)

 ประเทศใด  ดินดี  ด้วยมีน�้า  หน้าฝนฉ�่า  ชุ่มเหมาะ  เพาะพืชผล

ถึงหน้าน�้า  น�้าช่วย  เปี่ยมด้วยชล  หล่อเลี้ยงต้น  ผลไม้  ทั้งไร่นา

นั่นแหละคือ  เขตคาม  สยามนี้  ภูมิพื้นที่  ดีอุดม  สมเรียกว่า

“ทรัพย์ในดิน  สินในน�้า”  เมื่อน�ามา  ต้องมีค่า  ขึ้นเอง  อย่าเกรงจน

ในแม่น�้า  ล�าคลอง  มองดูภาพ  คนลงอาบ  น�้าเล่น  กันเป็นต้น

สนุกสนาน  หนักหนา  นึกน่ายล  นอกจากคน  ขีเ้กยีจ  จงึเกลยีดกลวั

การว่ายน�้า  จ�าเป็น  เว้นไม่ได้  ต้องฝึกไว้  ให้คล่อง  ใช่ของชั่ว

เป็นประโยชน์  ยิ่งด้วย  ได้ช่วยตัว  ในที่ทั่ว  ทางน�้า  ส�าคัญเอย
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บทที่  ๓๐

อธิบาย  สระ  –อ  ลดรูป  ตัว  ร  สะกด  อ่านออกเสียง
เป็น  ออน  เช่น

ละคร  อ่านว่า  ละคอน  อุทาหรณ์  อ่านว่า  อุทาหอน

บิดร  อ่านว่า  บิดอน  สุกร  อ่านว่า  สุกอน

วานร  อ่านว่า  วานอน  ราษฎร  อ่านว่า  ราดสะดอน

วานร

แบบฝึกหัด

 บิดรมารดร  ผู้ใหญ่ให้พร  ถาวรจงมี  เสียสมพัตสร
อากรภาษี  คือราษฎรดี  อ้างอุทาหรณ์

  นั่น  วานรไพร  อุทรเท่าไห  ถอืไมเ้หมอืนศร  ขีก่ญุชรใหญ่
แล่นไล่สุกร  พวกราษฎร  ดูละครลิง

กุญชร สุกร
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อธิบาย  รร  (ร  หัน)  เท่ากับ     ั   (ไม้ผัด หรือ  หันอากาศ)  และ 
ตัว  น  สะกด  อ่านออกเสียงเป็น  อัน    แต่ถ้ามีตัวตามเป็นตัว  
ม  ค  ถ  หรือ  พ  ก็อ่านออกเสียงเป็น  อัม  อัก  อัด  อับ  
เช่น

จรรยา  อ่านว่า  จันยา  อรรถ  อ่านว่า  อัด

ธรรม  อ่านว่า  ท�า  สรรพ  อ่านว่า  สับ

วรรค  อ่านว่า  วัก 

ค�าเหล่าน้ี  ถ้ามีค�าอ่ืนต่อท้ายเช่ือมเป็นค�าเดียวกันหมดก็ต้อง 
อ่านออกเสียงตัวสะกดเหมือนมีเสียง อะ (ประวิสรรชนีย์) ด้วย เช่น

ธรรมดา  อ่านว่า  ท�ามะดา  วรรณยุกต์  อ่านว่า  วันนะยุก

กรรมกร  อ่านว่า  ก�ามะกอน  บรรพบุรุษ  อ่านว่า  บนัพะบหุรดุ

แบบฝึกหัด

 กรรณิการ์  จรรยา  วรรณยุกต์  อัศจรรย์  บรรทุก  อุปสรรค

พืชพรรณ  พินัยกรรม  บรรดาพรรค  บรรทัด  วรรค  กสิกรรม  ธรรมดา

ฟังบรรเลง  บทเพลง  สรรเสริญชาติ  ธรรมศาสตร์  ครบสรรพ  เข้าพรรษา

รักยุติธรรม  รู้ธรรมจริยา  พรอ้มสรรพ  ฝา่อปุสรรค  ทราบวรรคตอน

ถือกรรไกร  ไปกับกรรมาธิการ  วันมีงาน  หัตถกรรม  กล่าวธรรมสอน

กสิกร  กรรมกร  ร่วมอวยพร  รัฐธรรมนูญ  ถาวร  ด้วยคุณธรรม

กรรไกร
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งานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่

การที่ เราอยู่ เย็นเป็นสุขตลอดปีหนึ่ง  ๆ  โดยผ่านพ้น 
อุปสรรคใด  ๆ  มาได้นั้น  นับว่าเป็นบุญล้นเหลือ    ด้วยเหตุนี้ 
เม่ือบรรลุถึงวันข้ึนปีใหม่  เราจึงมีงานรื่นเริง  เป็นการต้อนรับ 
วนัขึน้ปใีหม ่ เพราะทกุชาตทิกุภาษาถอืกนัวา่  เปน็ประเพณนียิม 
อันดียิ่ง  เป็นวันส�าคัญของชาติ  เพราะเป็นการเชิดชูเกียรติยศ 
ช่ือเสียงของชาติ  พ่อแม่  ปู่ย่า  ตาทวดของเรา   ท่านได้เคยนับถือ 
และกระท�าสืบต่อ  ๆ กันมาเป็นเวลาช้านาน  หลายชั่วบรรพบุรุษ 
แต่ครั้งก่อนชาวเราเคยถือเอาวันที่  ๑๓  เมษายน  เป็นวันขึ้น 

ปีใหม่  ครั้นมาบัดนี้เรานิยมเอาวันที่  ๑  เมษายน*  ซึ่งเหมาะและ 
สะดวกที่จะมีงานรื่นเริงด้วยประการทั้งปวง  ธรรมชาติดินฟ้า 
อากาศก็ปลอดโปร่งดี  คนท�างานทั้งหลายต่างก็มีความรู้สึกร่าเริง 
บันเทิงใจในวันขึ้นปีใหม่ทั่วหน้ากัน

เวลาเช้า  ผู้คนทั้งในและนอกกรุงเทพมหานคร  ตลอดจน 
กระทั่งราษฎรทั่วทุกจังหวัดในประเทศสยาม  ต่างก็ตระเตรียม 
ส่ิงของส�าหรับท�าบุญให้ทานไว้พร้อมสรรพ  แล้วน�าไปยังที่ 
ชมุนมุชน  ซึง่โดยมากเป็นวดั  พรอ้มใจกนัไปตกับาตร  เลีย้งพระ 
สรงน้�าพระพุทธรูปกัน  นอกจากนี้ก็ยังมีการรดน้�าผู้ใหญ่  ผู้ที่ 
สูงอายุ  เพื่อขอศีลขอพรจากท่าน  ให้อยู่เย็นเป็นสุข  มีความ 
เจริญถาวรสืบไป  ท้ังยังมีการบังสุกุล  คือท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ 
บรรพบรุษุผ้ลูว่งลบัไปแลว้  เปน็การแสดงจรรยาอนัดีงาม  วา่เปน็ 
ผู้รู้จักคุณและตอบแทนบุญคุณต่อท่านผู้ที่มีคุณ  น่าชมเชยยิ่งนัก

* ปัจจุบัน วันขึ้นปีใหม่คือ วันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี
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เวลาบ่าย  บรรดาชาวบ้านท้ังหนุ่ม 
และสาว  ตลอดจนเด็กผู้ใหญ่ได้พร้อมใจกัน 
ไปชุมนุมเล่นการร่ืนเริงตามประเพณี 
ยังท่ีหน่ึงท่ีใด  เพ่ือความสนุกสนานเฮฮา 
ร่าเริงบันเทิงใจ  เป็นการเอิกเกริก  ครึกคร้ืน  
น่าดู  น่าชม  โดยมิได้มีการถือเน้ือถือตัว 
กันเลย  นับว่าเป็นการปลูกและสมานความ 
สามัคคีกันในระหว่างคนทุกชั้น  ทุกวัย  
ทุกเพศ  ให้สนิทสนมกลมเกลียวกัน 
เป็นอย่างดี  การเล่นตามประเพณีของเรา 
นั้ นมีมาก  จะชักอุทาหรณ์มา เพียง 
เล็กน้อย  เช่น  โนรา  กาฟักไข่  ช่วงชัย  
ไม้ห่ึง  ลิงชิงหลัก  ชักเย่อ  และแย้ชิงรู  
เป็นต้น

เวลากลางคืน  ตามสโมสร  สมาคม  
และท่ีประชุมต่าง ๆ  ยังมีการมหรสพ  เช่น  
มีดนตรีบรรเลง  มีการแสดงละคร  โขน  
หนัง  หุ่น  งิ้ ว   ลิ เก  ระบ�า  จ�าอวด 
นอกจากนี้ยังมีการจุดดอกไม้ไฟ  เช่น  
พลุ  ตะไล  ไฟพะเนียง  กังหัน  ไม้กระถาง  
สิ่งเหล่านี้แต่ละอย่าง ๆ  มีเสียงดังสน่ัน 
หว่ันไหว  และมีแสงสุกใสสีต่าง ๆ  งดงาม 
น่าดูน่าชมยิ่งนัก
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เชื่อแน่ว่านักเรียนทั้งหลาย  ที่อ่านเร่ืองงานร่ืนเริงวันขึ้น 
ปีใหม่นี้ตลอดแล้ว  คงรู้สึกสนุกสนานเบิกบานใจด้วยกันทุกคน 
ดังนั้นเมื่อเติบโตขึ้น  ก็น่าจะช่วยกันสนับสนุนฟื้นฟู  และผดุง 
รักษาธรรมเนียมประเพณี  งานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ของเราไว ้
ให้เป็นสง่าบ้านสง่าเมือง  ปรากฏอยู่ยั่งยืนตลอดกระทั่งบรรดา 
ลูกหลานเหลนสืบ ๆ  กันต่อไป

(เพลง...............................)

 เราจะต้อง  ตื่นตัว  ทุกทั่วหน้า  ด้วยเปิดตา  เปิดหู  ให้รู้แน่

ความเป็นไป  ในโลก  ทั้งหลายแล  ล่วงมาแต่  ก่อนนั้น  เป็นฉันใด

บัดนี้ยล  อย่างไร  ไปภายหน้า  จะมมีา  หมายเหน็  เปน็เชน่ไหน 
พยายาม  เดินตาม  ให้ทันไป  กบัสมยั  โลกเสมอ  ไมเ่ผลอพลัง้

ทุกธรรมเนียม  ประเพณี  มีขนบ  ต้องเคารพ  ด�ารง  ให้คงขลัง

สนับสนุน  เป็นคุณ  อยู่ยืนยัง  ที่ล้าหลัง  โลกอยู่  รู้ดัดแปลง

เช่นนี้เรา  เหล่าราษฎร์  ชนชาติร่วม  เป็นส่วนรวม  รับสุข  ทั่วทุกแห่ง
สยามจะ  ประเสริฐ  เลิศแสดง  ช่ือเสียงแจ้ง  ประจักษ์จบ  พิภพเอย

แสดงการมหรสพต่าง ๆ
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บทที่  ๓๑

อธบิาย  สระ  –อ  ลดรปู  ทีม่ตีวั  ร  ซึง่ไม่ใช่ตวัสะกดอยู่ข้างหลงั 
หรือ  บ  ที่ไม่มีรูปสระ  อ่านออกเสียงเป็นสระ  –อ  เช่น

จระเข้  อ่านว่า  จอระเข้  นรชน  อ่านว่า  นอระชน

อรทัย  อ่านว่า  ออระไท  มรสุม  อ่านว่า  มอระสมุ

บดี  อ่านว่า  บอดี  หรดี  อ่านว่า  หอระดี 
บรม  อ่านว่า  บอรม

แบบฝึกหัด

คหบดี     เดินจรลี     หนีทรชน 
ด้นมรรคา    ข้าวรพุทธเจ้า    เหล่านรชน 
พ้นทรมาน  กาลมรณะ  พระนางอรทัย 
ในโรงมหรสพ  พบอสรพิษ  ไข้ทรพิษ 
บริจาคเนอืง ๆ  เครือ่งบรขิาร  บรบิาลทารก 
บริโภคอาหาร  บรวิารของเรา  เข้าในบรเิวณ 
เหน็พระบรมรปู  บริษัทรูปสยาม  งามบริบรูณ์ 
หนีจระเข้    เร่ไปทิศหรดี    มีลมมรสุม 
ท้าวอรชุน    ขาวบริสุทธ์ิ    เขียวมรกต 
อย่าทรยศ   นางธรณีจระเข้

นางธรณี
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ว่าวชนิดต่าง ๆ

เล่นว่าว

การเล่นว่าวเป็นกีฬาอย่างดีชนิดหน่ึง  ซ่ึงเรานิยมเล่นกัน 
ทั้งในหมู่เจ้านายคหบดี  ตลอดจนคนสามัญ  แม้แต่กระทั่งเด็ก ๆ 
ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทีเดียว  ว่าวเป็นของเล่นที่ประหลาดมาก
เพราะอาจชักขึ้นไปบนอากาศ  บินร่อนไปมาคล้าย ๆ  นก  จะชัก 
ให้คว้ากันจนถึงแพ้ชนะก็ได้  และเป็นของเล่นที่สวยงาม  เพราะ 
ได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยผูกโครงท�าเป็นภาพแปลก ๆ  บ้าง  ก็วาด 
ระบายสี  หรอืปิดลูกูปลางดงามน่าด ู เรยีกตามชนิด  เช่น  ว่าวจฬุา 
ว่าวปักเป้า  ว่าวอลุ้ีม    เรยีกตามรปู  เช่น  ว่าวจระเข้  ว่าวตะขาบ 
ว่าวผเีส้ือ  ว่าวนก    เรียกตามเสยีง  เช่น  ว่าวตุ๊ยตุ่ย  ว่าวหง่าว 
เป็นต้น  แต่ละอย่าง ๆ  ล้วนน่าดูน่าชม  การเล่นว่าวนี้  จัดเป็น 
ศิลปวิทยาอย่างหนึ่ง  ซึ่งในชั้นต้นผู้เล่นต้องอาศัยฝึกเรียนด้วย 
เชาวน์  คือคอยจับไหวพริบและวิธีจะแพ้ชนะ  ในขณะเมื่อว่าว 
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คว้าต่อสู้กันบนอากาศ  ผู้เล่นจะต้องประกอบด้วยการตัดสินใจ 
อย่างว่องไวเฉียบขาด  พร้อมทั้งอาศัยก�าลังวังชาและสายตา 
แม่นย�า  จนเกิดความช�านาญด้วยตนเอง

ในปีหนึ่ง ๆ มีหน้าเล่นว่าวอยู่ราว  ๒   เดือน  คือเล่นกันใน 
หน้าแล้ง  ระหว่างเดอืน  ๔  ข้างแรม  ถงึเดอืน  ๖  ข้างขึน้  ซึง่เป็น 
หน้าลมดี  และท้องฟ้าอากาศบริสุทธิ์แจ่มใส  ถ้าเป็นวันเทศกาล 
ตรุษสงกรานต์แล้ว  วันนั้นสนุกสนานมาก  เพราะคนทั้งหลาย 
หยุดงาน  ต่างก็เที่ยวเตร่พากันมาเล่นว่าวด้วยความเบิกบานใจ 
เม่ือถงึคราวนดัประชุมเล่นว่าวนี ้ กล่าวเฉพาะบรเิวณท้องสนามหลวง 
ตอนบ่ายจนถึงย�่าค�่า  จะเห็นเต็มไปด้วยหมู่นรชน  ทั้งผู้เล่นคือ 
คนชกัว่าว  และบรวิารคอืคนวิง่รอก  ตลอดจนคนส่งว่าว  ทัง้ผู้ที ่
ไปเที่ยวชุมนุมอยู่ในที่นั้น  ตามรอบ ๆ  สนามก็มีร้านขายอาหาร 
เครื่องบริโภค  ตั้งอยู่เรียงราย  ดูเกลื่อนกล่นล้นหลามแน่นทั่วไป 
ยิ่งกว่านั้น    บางปียังเคยมีประกวดว่าว  เป็นกีฬาเนื่องในการ 

เล่นว่าว

02 �������� P.37-84.indd   51 1/22/15   3:03 PM



52

มหรสพเกี่ยวกับงานของสภากาชาด  เช่น  ชักชวนให้บริจาคเงิน 
บ�ารุงบริบาลทารก  เป็นต้น  ซึ่งในวันนั้นมีว่าวท�าเป็นรูปและ 
ระบายสีต่าง ๆ  มากมายหลายชนิด  ผู้ประกวดต่างคิดท�าว่าว 
มาประกวดกันด้วยฝีมืออันงดงาม  แล้วชักขึ้นไปลอยร่อนส่าย 
คว้างเคว้งยกัไปมา  และไขว่คว้าอยู่บนอากาศ  เป็นภาพทีง่ามตา 
น่าดูยิ่งนัก

เด็ก ๆ  ที่ได้เคยเล่นว่าว  คงจะรู้สึกว่า  ว่าวเป็นกีฬาที่ 
สนุกสนานดี  ช่วยบริหารร่างกายให้แข็งแรงบริบูรณ์  และมี 
ประโยชน์เกี่ยวแก่การศึกษาดังกล่าวมาแล้ว    เด็ก ๆ  ที่จะเล่น 
ว่าวต้องระมัดระวังเล่นให้เป็นเวลา  อย่าเล่นให้พร�่าเพร่ือและ 
เพลิดเพลินจนเกินไป  คืออย่าเล่นจนลืมการเล่าเรียนและกิจ 
ที่ควรท�าอื่น ๆ  อย่าเล่นในเวลาที่ไม่ควรเล่น  คือควรเล่นจ�าเพาะ 
ในเวลาว่าง  ตอนบ่าย  ราว  ๑๖  นาฬกิาไปจนถงึย�า่ค�า่เท่านัน้  อย่าเล่น 
ในที่ไม่ควรเล่น  คือต้องเล่นที่ลานกลางแจ้ง  เช่น  สนามหรือทุ่ง 

เป็นต้น  ในทีซ่ึ่งมต้ีนไม้หรือมสีิง่ปลกูสร้างเกะกะ  เช่น  ตกึกว้าน* 
บ้านเรือนหรือที่มีเสาโทรเลขโทรศัพท์และอื่น ๆ  ที่จะกระท�า 
ความเสียหาย  ตลอดถึงเล่นส่งเสียงอึกทึกก่อความร�าคาญให้แก่ 
ผู้คนไปมา  และในทีท่ีป่ระกอบด้วยภัยอนัตราย  เช่น  มสีายไฟฟ้า 
ซึ่งร้ายแรงยิ่งกว่าอสรพิษ  ถ้าถูกมันเข้าแม้แต่นิดหน่อยก็มัก 
ตายกันบ่อย ๆ  ที่เหล่านี้ไม่ควรใช้เป็นที่เล่นเป็นอันขาด

* กว้าน หมายถึง ตึกแถวชั้นเดียว ส่วนใหญ่เป็นร้านค้า
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ตามท่ีได้อ่านเร่ืองการเล่นว่าวมาตลอดแล้ว  จะเห็นได้ว่า 
กีฬาว่าวนี้มีวิธีในเชิงเล่นอย่างสนุกสนานมาก  เป็นประโยชน์ 
บ�ารุงร่างกายให้เบิกบานร่าเริงบันเทิงใจ  ท�าให้มีไหวพริบ  เกิด 
สติปัญญาความคิด  เด็กทั้งหลายจงจดจ�าไว้ว่าควรเล่นเพียงไร 
ควรเล่นไม่ควรเล่นในที่เช่นไร  การเล่นว่าวน้ีในทางท่ีดีท่ีควรน้ัน 
นอกจากได้รับประโยชน์ดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว  ยังจะได้ชื่อว่า 
เป็นผู้มีส่วนบ�ารุงฟื้นฟูแบบอย่างการเล่นว่าว  อันเป็นกีฬาที่ดี 
ของเราชาวสยาม  ซึ่งมีมาแต่สมัยโบราณเนิ่นนานแล้วนั้นไว ้
ให้ด�ารงคงเจริญสืบต่อไปจนกระทั่งลูกหลานเหลน  ก็จะได้ช่ือว่า 
เป็นคนท�าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของตน

(เพลง...............................)

 เล่นว่าว  กล่าวกันว่า  เป็นกีฬา  มีท่าทีี

ท�าให้  ไหวพริบดี  ด้วยฝีมือ  หรือช�านาญ

  เล่นว่าว  ชาวสยาม  มีเกียรติงาม  ความเชี่ยวชาญ

ทราบสิ้น  ทุกถิ่นฐาน  โลกขานชื่อ  เลื่องลือชม

  เล่นว่าว  ตามคราวยุค  พาสนุก  ปลุกเริงรมย์

รักษา  กีฬาสม  นิยมไว้  ให้ดีเอย
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บทที่  ๓๒

อธิบาย  ไ.....ย  (ไม้มลายมีตัว  ย  เคียง)  ค�าเดียวโดด ๆ
อ่านออกเสียงเหมือน ไอ  ไม่ต้องอ่านออกเสียงตัว  ย  เช่น

ไทย  อ่านว่า  ไท  อสงไขย  อ่านว่า  อะสงไข

อุปไมย  อ่านว่า  อุบปะไม  ปาลิไลยก์  อ่านว่า  ปาลิไล

ปาลิไลยก์

แต่ถ้ามีค�าอื่นต่อท้ายเชื่อมเป็นค�าเดียวกันแล้ว  ให้อ่าน 
ออกเสียง  ย  เป็น  ยะ  เช่น

ไทยทาน  อ่านว่า  ไทยะทาน  ไมยราบ  อ่านว่า  ไมยะราบ

ไทยธรรม  อ่านว่า  ไทยะท�า  ไสยศาสตร์  อ่านว่า  ไสยะสาด
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คนไทยเป็นชาติไทย  มีความเป็นไทย  ไม่ยอมเป็นข้าใคร 
แต่ก่อนมีการปกครองเป็นราชาธิปไตย  บัดน้ี  เปลี่ยนแปลงเป็น 
ประชาธปิไตย  คนไทยถงึแม้ว่าร้ไูสยศาสตร์  แต่นบัถอืพระพทุธศาสนา 
ซึ่งเป็นศาสนาของชาวไทย  และได้นับถือสืบเน่ืองมาตั้งแต่คร้ัง 
ปู่ย่าตาทวด  ตามวัดไทยมักมีรูปพระพุทธไสยาสน์  (พระนอน) 
รูปพระพุทธเจ้ากับช้างปาลิไลยก์และวานร  (ลิง)  ช้างน�าน�้า 
วานรน�ารวงผึง้  มาถวายพระพทุธเจ้า  นีเ่ป็นตวัอย่างแสดงความใจดี 
อย่างน่าชมเชย  คนใจดีท�าบุญมักมีของไทยทานมาก  ผู้ที่ใจดี 
ย่อมได้รับความเจริญสรรเสริญ

พระพุทธไสยาสน์
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อธิบายค�า  ฤ  ฤๅ

ฤ  อ่านออกเสียงเหมือน  ริ  รึ  เรอ  เช่น

ฤทธิ์  อ่านว่า ริด  คฤหัสถ์  อ่านว่า คะรึหัด

กฤษณา  อ่านว่า กริดสะหนา  พฤกษา  อ่านว่า พรึกสา

ฤษี  อ่านว่า รึสี  พฤษภาคม  อ่านว่า พรึดสะพาคม

ฤดู  อ่านว่า รึดู  ประพฤติ  อ่านว่า ประพรึด

หฤทัย  อ่านว่า หะรึไท  พฤศจิกายน อ่านว่า พรึดสะจิกายน

พฤหัสบดี อ่านว่า พรึหัดสะบอดี  ฤกษ์  อ่านว่า เริก

หมายเหต ุ ฤ  อ่านเป็นเสียง  เรอ  มีที่ใช้อยู่ค�าเดียว  คือ 
ฤกษ์  (เริก)

  ฤ  ถ้าอยู่แต่ล�าพัง  หรืออยู่หลังตัว  ค  น  พ  ม
หรือ  ห  อ่านเป็นเสียง  รึ

  ฤ  ถ้าอยู่หลงัตวั  ก  ป  ต  ท  ศ  ส  หรอืตวั  ท  ษ 
สะกด  อ่านเป็นเสียง  ริ

ฤๅ  ให้อ่านออกเสียงเหมือน  รือ  เช่น

    ฤๅดี  อ่านว่า  รือดี

    ฤๅทัย  อ่านว่า  รือไท
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พฤษภ  แปลว่า  โคผู้    พฤศจิก  แปลว่า  แมงป่อง  ซึ่ง 
ได้ชือ่มาจากดาวฤกษ์  และเป็นชือ่เดอืนตามทางสรุยิคต ิ เรยีกว่า 
เดอืนพฤษภาคมและเดอืนพฤศจกิายน    เดอืนพฤษภาคมตรงกบั 
เดอืนหก  ตกอยู่ในฤดฝูน    เดอืนพฤศจกิายนตรงกบัเดอืนสบิสอง 
ตกอยู่ในฤดูหนาว  แต่ในประเทศอังกฤษ  เดือนพฤษภาคม 
ตกอยู่ในฤดใูบไม้ผล ิ ส่วนเดอืนพฤศจกิายนนัน้ตกอยู่ในฤดหูนาว 
วันพฤหัสบดีเป็นวันครู  สมัยโบราณนิยมพาบุตรหลานไปฝากกับ 
ครบูาอาจารย์ในวนัพฤหสับด ี เพราะถอืว่าวนัพฤหสับดเีป็นวนัครู 
และถ้าจะท�าพิธไีหว้ครูกท็�าในวนัพฤหสับด ี ฤษเีป็นนกับวชผู้แสวงหา 
ความรู้  นบัว่าเป็นครบูาอาจารย์เหมอืนกนั  ทีห่น้าอาศรมพระฤษี 
มต้ีนพฤกษา  ชือ่ไม้กฤษณา  มกีลิน่หอม  เด็กทีเ่ชือ่ฟังค�าสัง่สอน 

ฤษี พฤกษา
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ของครูบาอาจารย์มักประพฤติดี  บุตรที่ประพฤติดี  บิดามารดา 
รักใคร่และมอบทรัพย์มรดกให้ปกครองต่อไป  บุตรที่ดีเมื่อบิดา 
มารดามอบทรัพย์มรดกให้แล้ว  ก็ตั้งใจประกอบอาชีพในทาง 
ที่ดีที่ชอบ  และพยายามรักษาทรัพย์มรดกให้เกิดมูนพูนผล 
เป็นปึกแผ่นมั่นคงสืบต่อกันไปจนกระทั่งชั่วลูกหลานเหลน

ธงชาติของเรา

ในฤดแูล้งเมือ่ขึน้ปีใหม่  ราวเดอืนเมษายน  ยงัไม่ขึน้เดอืน 
พฤษภาคม  เดก็ ๆ  ทกุคนได้เคยไปท�าบญุก่อพระเจดีย์ทรายทีว่ดั 
กับบดิามารดาบ้างแล้ว  เมือ่ก่อพระเจดย์ีทรายเรียบร้อยแล้วกเ็อา 
ธงปัก    พระเจดย์ีทรายทกุ   ๆ องค์แวดล้อมไปด้วยธง  ธงคนัใหญ่ปัก 
ตระหง่านอยู่ตรงยอดพระเจดย์ีองค์ใหญ่ทีอ่ยู่กลาง  ส่วนคนัเลก็   ๆ นัน้ 
อุปไมยเหมือนธงบริวาร  ปักอยู่เรียงรายตามองค์ที่ก่อไว้รอบ ๆ 

ก่อพระเจดีย์ทราย
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แลดูสลอนงามสล้างทั่วไปทั้งบริเวณลานวัด  เป็นที่เบิกบานตา 
น่าเพลิดเพลินหฤทัย      นอกจากที่กล่าวน้ีแล้วเด็ก ๆ  คงจะได้ 
เคยเล่นธง  โดยเอาธงผูกติดเข้ากับปลายไม้แล้วพาวิ่งไปมา 
คล้ายกับเล่นว่าว  อย่างน่าสนุกสนาน  บ้างท�าเรือนตุ๊กตา 
แล้วปักธงไว้บนหลังคา  งดงามน่าดู  บ้างเดินเป็นแถวทหาร 
มีธงน�าหน้า  เป็นสง่าผ่าเผยร่าเริงบ้าง  เหล่านี้เป็นต้น  ตลอดจน 
ได ้เห็นธงที่ โรงเรียน  โรงทหาร  สถานที่ราชการพลเรือน 
ชกัขึน้ไว้ในทีส่งูตระหง่าน  สง่างามส�าหรับกระท�าความเคารพบ้าง 
ในวันประกอบด้วยฤกษ์พิธีซึ่งเป็นวันส�าคัญของชาติ  สถานที่ 
ท�าการของรัฐบาล    ตลอดจนห้างร้านบ้านเรือน  ก็พร้อมใจกัน 
ชักธงขึ้นปลายเสา  ปักและแขวนเป็นราว  ห้อยรายเป็นระยะ 
ดูเป็นทิวตลอด  แลสล้างไปทุกหนทุกแห่ง  เห็นแล้วย่อมเร้าใจ 
ชวนให้ลิงโลดมิใช่น้อยเลย

เม่ืออ่านเร่ืองธงต่าง ๆ  ที่เด็ก ๆ  ได้เคยเห็นและเคยเล่นมา 
ถงึตรงนี ้ เชือ่ว่าเดก็ ๆ  คงร่าเรงิมาก  และพงึรู้ให้กว้างขวางย่ิงขึน้ว่า 
ธงชาติ  คือธงของชาติไทย  แทนประเทศไทยที่เรารักและ 
เคารพนับถือยิ่งนั้น  มีความหมายส�าคัญเพียงไรแล้ว  ก็คงจะ 
รู้สึกตื่นเต้นและปลาบปลื้มใจยิ่งขึ้นอีกเป็นแน่

สมยัโบราณ ไทยเรานีใ้ช้ธงชาตสิแีดง ต่อมาได้เปลีย่นแปลง 
ใช้ธงช้าง  คือเพิ่มรูปช้างยืน  สีขาวอยู่ที่ตรงกลาง  ส่วนพื้นธง 
คงสีแดงตามเดิม  ประดิดประดอยให้ดูงามยิ่งขึ้น  แต่คงมี 
ความหมายเช่นเดียวกัน  ครั้นต่อมาอีก  เราได้เปลี่ยนแปลงใหม ่
ใช้ธงไตรรงค์  คือธงสามสี  สีหนึ่ง ๆ  นั้นแสดงเป็นเครื่องหมาย
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แทนสิ่งประเสริฐยิ่งของเรา  คือสีแดงที่อยู่ ริมทั้งสองข้างน้ัน 
มีสีแดงเหมือนสี เลือด  อันหมายถึงแสดงความกล ้าหาญ 
เป็นเครื่องหมายแทนชาติ  มุ่งถึงจุดที่คนไทยทุกคน  จะต้อง 
พร้อมใจกันท�าประโยชน์ให้แก่ชาติ  รักษาชาติและสงวนชาติ 
อันเป็นมรดกส�าคัญของเราไว้  ให้คงเป็นไทยอยู่ชั่วฟ้าและดิน
ไม่ยอมเป็นข้าใคร    สีขาวที่อยู่ถัดสีแดงเข้าไปทั้งสองข้างน้ัน
มุ่งถึงความบริสุทธิ์ขาวสะอาดหมดจดผ่องใสแห่งใจ  อันเป็น 
ความหมายแทนศาสนา  ตลอดจนรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นสิ่งส�าคัญ 
คู่กับชาติ  เป็นหลักธรรมของชาติ  ส�าหรับสนับสนุนเหน่ียวร้ัง 
น�้าใจคนไทย  ให้นิยมอยู่ในหมู่คณะเป็นพวกเดียวกัน  มีวินัย 
อย่างเดยีวกัน  ส่วนสนี�า้เงนิแถบใหญ่ตรงกลางนัน้เล่า  สคีล้ายสฟ้ีา 
ซึ่งอยู่เบ้ืองสูง  มีความหมายแทนพระมหากษัตริย์  ซ่ึงเรายกขึ้น 
ไว้ในฐานะอันสูง  คือเป็นธงชัยของชาติ  เป็นสง่าราศีของชาติ 

ธงชาติ  ๓  สมัย
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ยุวชนสยามจงรู้สึกส�านึกตัวว่า  ธงชาติของสยามเป็นเครื่องเชิดช ู
ความเป็นเอกราชของสยาม  และเป็นสิ่งเคารพยิ่งของชาวสยาม

ธงชาติของเรา (ต่อ)

ชาติ ศาสนา ตลอดถึงรัฐธรรมนูญ  และพระมหากษัตริย์ 
ทัง้สามนี ้ เป็นสิง่ประเสรฐิยิง่  ซึง่ชาวเราได้รบัมรดกสบืเน่ืองกนัมา 
หลายชั่วบรรพบุรุษ  สีทั้งสามในพื้นธงชาตินั้น  จะคอยเตือนใจ 
เราให้ระลึกอยู่เสมอว่า  เราเป็นไทย  มีเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นไทย 
ชาติของเราเป็นไทย  เราต้องยอมสละเลือดเนื้อเพื่อชาติไทย 
เราต้องรักษาความเป็นเอกราชของชาติไทยไว้  จะไม่ยอม 
เป็นข้าใครเป็นอันขาด  เรายอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่จะ 
ท�าตนให้สมกับค�าจารึกที่หน้าหมวกว่า  “รักชาติยิ่งชีพ”  ถึง  
“เสียชีพอย่าเสียสัตย์”  “ยอมสละชีพเพื่อชาติ”  เราจะรักและ 
นบัถอืศาสนาของเรา  เราจะรกัและนยิมในระบอบรฐัธรรมนญูของ 
ชาติไทย  เราจะรักและเคารพในพระมหากษัตริย์  ผู้เป็นประมุข 
ของชาติไทย  เราจะพร้อมเพรียงช่วยกันรีบเร่งท�าประโยชน์ 
ให้แก่ประเทศไทยจริงๆ  มิสักว่าพูดแต่ปาก    เราจะร่วมกัน 
ช่วยเหลือทะนุบ�ารุงสนองคุณชาติไทย  เราจะร่วมกันยกย่อง 
สนับสนุนส่งเสริมเชิดชูชาติไทย  ให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญ 
มากที่สุดที่จะกระท�าได้  เราจะร่วมกันรักเกียรติยศชื่อเสียงของ 
ชาติไทย    ชาวสยามทุก ๆ  คนจะต้องถือว่า  ชาวสยามทั้งหมด 
เป็นชาตเิดยีวกนั  เหมอืนหนึง่ร่วมบดิามารดาเดยีวกนั    ควรต้อง 
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ถือธรรมและรักใคร่สามัคคีปรองดองกัน  เมตตากรุณาต่อกัน 
มสีารทกุข์สกุดบิต้องช่วยเหลอืกันในทางดทีางชอบตามแต่สมควร 
ที่จะช่วยได้  ต้องละเสียซึ่งความอิจฉาริษยา  เบียดเบียนกัน 
การทะเลาะวิวาทฆ่าฟันกัน  สิ่งชั่วร้ายอันผิดต่อศาสนาและ 
น่าอับอายขายหน้าเหล่านี้  อย่าให้มีขึ้นระหว่างชาติไทยเราเลย 
เราจะต้องถือว่า  เราต้องมีใจเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน  ร่วมทุกข ์
ร่วมสุขกัน  เราจะต้องร่วมกันขยันขันแข็ง  พยายามบากบั่น 
มานะอดทนก้มหน้ากัดฟันท�ามาหากิน    หนักเอาเบาสู้  ยินดี 
ท�างานไม่เลือกงาน  ท�างานอย่างน่าสนุกสนาน  ชื่นหน้าชื่นตา 
ชืน่ใจ    ขะมักเขม้นกระท�าการตามหน้าทีข่องตนโดยเตม็ก�าลงัสต ิ
ปัญญาและความสามารถ  ต่างคนต่างต้องนึกถึงประโยชน์ของ 
ประเทศชาตใิห้มากทีส่ดุทีจ่ะท�าได้  ต้องช่วยเหลอืเกือ้กลูอดุหนุน 
หัตถกรรมในพื้นเมืองไทย  ทั้งผู้ท�าและผู้ซ้ืออย่างแท้จริง  พอใจ 
ใช้แต่ของหรอืสนิค้าของเรา  อนัเราท�าข้ึนในเมอืงไทยให้มากทีส่ดุ 
ช่วยกันป้องกัน    และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติไว้ 
ทุก ๆ  สถาน  เพื่อให้ประเทศชาติของเราเลี้ยงตัวเองได้  โดย 
ไม่ต้องอาศัยชาติอื่น    นับว่าเป็นการเชิดชูเกียรติยศของชาติ 
อันแท้จริง  เราต้องพร้อมใจกันส่งเสริมความรุ่งเรืองของชาต ิ
ยอมสละก�าลงัทรพัย์ท�าประโยชน์  และสร้างอ�านาจก�าลงัของทหาร 
แห่งชาติไว้ให้แข็งแรงมั่นคงอยู่เสมอ  เพื่อให้เป็นที่เกรงขาม 
ของชาตอิืน่  เราต้องร่วมใจกนัสนบัสนนุขนบธรรมเนยีม  ประเพณ ี
ทีด่งีามของเราไว้  เพือ่ให้เป็นเกยีรตยิศ  แสดงความเจริญรุ่งเรือง 
ของชาติ  เราต้องเคารพบูชาและปฏิบัติตามศาสนาโดยเคร่งครัด 
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เพราะเป็นหลกัธรรมของชาต ิ เป็นเครือ่งส่งเสรมิชกัชวนเหนีย่วรัง้ 
ใจคนไทย  ให้เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน  เพื่อประพฤติตนให้เป็น 
พลเมืองดีของประเทศชาติ   เราต ้องรักพระมหากษัตริย ์ 
เพราะเป็นธงชัยและสง่าราศีของชาติ  เป็นเคร่ืองเตือนใจว่า 
คนไทยมีประมุขและมีใจร่วมกันเป็นบุคคลเดียวกัน  เพื่อให ้
มีความพร้อมเพรียงกลมเกลียวกันอยู่เสมอ  เราต้องรักและ 
ปฏบิตัติามรฐัธรรมนญู เพราะเป็นหลกัธรรมความสขุ  ความเจรญิ 
ของชาติ  เป็นสิ่งเตือนใจว่าคนไทยต้องถือวินัยอย่างเดียวกัน 
เพือ่ให้การปกครองได้เป็นไปโดยความสงบเรยีบร้อย  เราทัง้หลาย 
ก็จะได้รับความร่มเย็น  เป็นสุขสบายทั่วหน้ากัน

02 �������� P.37-84.indd   63 1/22/15   3:03 PM



64

ธงชาติของเรา  (ต่อ)

ธงชาติมีความหมายส�าคัญหลาย 
ประการดงักล่าวแล้ว  จงึเป็นทีรั่กของเรา 
รักยิ่งกว่าชีวิตจิตใจทีเดียว  เราจะไม่ยอม 
ให้ใครมาดูหมิ่นเกียรติศักดิ์ของชาติเรา 
ด้วยการเหยียบย�่า  หรือกระท�าอันตราย 
อย่างหนึ่งอย ่างใดต่อธงชาติของเรา 
เป็นอันขาด  และเมื่อเวลาพบธงชาติ 
ในทีส่มควรกระท�าความเคารพ    เราต้อง 
แสดงความเคารพด้วยน�า้ใสใจจรงิทกุครัง้ 
พร้อมกับระลึกถึงทั้งสามสิ่ง  ควบไปกับ 
สิง่ประเสรฐิดงักล่าวแล้วโดยค�ามั่นสัญญา 
ว่า

“เรารักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
เรารักรัฐ-  ธรรมนูญไทย”

ทุกครั้ง  และพร�่าเตือนตัวเองว่า  เรามี 
เลือดเนื้อเป็นไทย  เราจะต้องร่วมใจกัน 
กระท�าแต่ประโยชน์เพื่อชาติไทย  และ 
มีความรักชาติย่ิงชีพ  เมื่อถึงคราวที่เรา 
ชุมนุมร่วมกันในวันมีงานรื่นเริงของชาติ 
หรือในการประชุมเพื่อความครึกครื้น 
อย่างหนึ่งอย่างใด  เราต้องพร้อมใจกัน 
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แสดงความปีตยิินดี  โดยเปล่งเสยีง  ชโย! 
ฉะนั้นแล้ว  เราก็ควรระลึกถึงสีของชาติ 
อันแทนสิ่งประเสริฐของชาติ  และกล่าวค�า 
อวยพรว่า

“ขอให้ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  จรัสจรูญ

และให้รฐั- ธรรมนญู  เพิม่พนูพพิฒัน์  สวสัดิ ี  ชโย!”

เดก็   ๆ จงรู้ไว้ว่า  เราจะต้องกระท�าตน 
ให้เป็นคนรักชาติพร้อมทั้งกายวาจาใจ 
ตามความหมายแห่งสีทั้งสาม  ซ่ึงมีอยู่ 
ในพื้นธงชาติ  จนฝังตรึงมั่นติดเป็นนิสัย 
สันดานประจ�าตัว  เพื่อความเจริญจะได้มี 
มาสู่ตน  และผลแห่งความเจรญินัน้  กย่็อม 
เก่ียวเนือ่งถึงชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัรย์ิ 
และรัฐธรรมนูญของพวกเราชาวไทย 
ทั้งหลายด ้วย  จึงจะเรียกว ่า  เกิดมา 
ไม่เสียชาติเปล่า  ในที่สุดพวกเราจงมา 
พร ้อมกันร ้ อง เพลงอั น เกี่ ย วแก่ ช าต ิ
ดังต่อไปนี้
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(เพลงท�านองเพลงชาติ)*

 เหล่าเรานี้หรือ  คือเลือดไทย  ได้สืบมา  เลื่องลือชา  กล้าทุกสิ่ง  จริงทุกอย่าง
น�้าจิตพร้อม  ยอมพลี  ทุกที่ทุกทาง  ร่วมก่อร่าง  สร้างประเทศ  มาเขตไทย
แม้ถึงถูก  กระท�า  เขาย�่ายี  ก็ไม่มี  อ่อนน้อม  ยอมเป็นข้า
ก่อกู้ความ  เป็นไทยไว้  ได้ทุกครา  นี้น่าบูชา  น่าดูดดื่ม  ปลาบปลื้มใจ
  เหล่าเราทัง้หลาย  ต้องระลกึ  นกึถงึคณุ  ของบรรพชน  ต้นสกุล  คุณยิ่งใหญ่
ร่วมรักษา  รีบบ�ารุง  ผดุงไทย  ให้ทันสมัย  หมายพึ่ง  ซึ่งตนเอง
มิยอมให้  ใครกล้า  มารานรุก  เตรียมพร้อม  ทุกๆ ทาง  อย่างครัดเคร่ง
หากใครขืน  ฝืนกระท�า  มิย�ามิเกรง  ไทยยอมละเลง  เลอืดเนือ้ไว้  เพือ่ไทยชโย  !

*  เพลงชาติไทย สมัยที่พิมพ์หนังสือนี้  ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙
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บทที่  ๓๓

อธิบาย  เครื่องหมายต่าง ๆ  ที่ใช้แทนตัวหนังสือ  เช่น

พ.ศ.  ย่อมาจาก  พุทธศักราช  อ่านว่า  พุดทะสักกะหราด

พ.ร.บ.  ย่อมาจาก  พระราชบัญญัติ  อ่านว่า  พระราดชะบนัหยัด

สต.  ย่อมาจาก  สตางค์  อ่านว่า  สะตาง

ม.  ย่อมาจาก  เมตร  อ่านว่า  เมด

ซม.  ย่อมาจาก  เซนติเมตร  อ่านว่า  เซนติเมด

กรุงเทพฯ  ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร  
  อ่านว่า  กรุงเทบมะหานะคอน

โปรดเกล้าฯ ย่อมาจาก โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

  อ่านว่า  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

สตางค์ เครื่องชั่งสปริง ลิตร
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สัตว์  ๒  เท้า  ได้แก่  เป็ด,  ไก่  ฯลฯ อ่านว่า  สตัว์  ๒  เท้า  ได้แก่  เป็ด ไก่ ละ
๑  –  ๓  วัน  อ่านว่า  ๑  ถึง  ๓  วัน
๑  วา  =  ๔  ศอก  อ่านว่า  ๑  วา  เท่ากับ  ๔  ศอก
๑  วา  ยาว  ๒  เมตร  อ่านว่า  ๑  วา  ยาว  ๒   เมตร

แมวด�า
  ” ขาว  อ่านว่า  แมวขาว
∴

  อ่านว่า  เพราะว่า
∴  อ่านว่า  เพราะฉะนั้น

การอ่าน วัน - เดือน - ขึ้น - แรม  ตามจันทรคติ

  ขึ้น
วัน  ฯ  เดือน  ค�่า
  แรม

วัน  ๑ 
๓
 ๒  ค�่า  อ่านว่า  วนัอาทติย์  เดอืนยี ่ ขึน้  ๓  ค�า่

วัน  ๒ 
๔
 ๓  ค�่า  อ่านว่า  วนัจนัทร์  เดอืนสาม  แรม  ๔  ค�า่

การอ่านมาตราเงินโบราณ

  ชั่ง
ต�าลึง    บาท
เฟื้อง    สลึง

  ไพ

  อ่านว่า  ๕  ชั่ง  ๔  ต�าลึง  ๓  บาท   
    ๒  สลึง  ๑ เฟื้อง  ๒  ไพ

ฯ

ฯ
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แบบฝึกหัด

ด.ช.  บุญเชิด  เลิศเชาวน์  เกิดวัน  ๗ 
๗
  ๙  ค�่า

ส่วน  ด.ญ.  ทองค�า  ธรรมประเสริฐ  เกิดวัน  ๖ 
๙
  ๔  ค�่า

จ�าได้ว่าเป็นปีเดียวกัน  คือ  พ.ศ.  ๒๔๖๖  ปีนั้นข้าวปลาได้ผลดี 

เราขายข้าวออกจะรวย  สต.  อยู่สกัหน่อย  ถ้าเขยีนลงเป็นมาตรา

เงินโบราณ  ก็รวมเป็นจ�านวนเงิน           และในปีนั้นมี  พ.ร.บ.

มาตราชั่ง ตวง วัด ออกใหม่  โปรดเกล้าฯ  ให้ใช้ทั่วไปตลอดจน 
กรงุเทพฯ  เพือ่ป้องกนัไม่ให้ผู้ขายเอารดัเอาเปรียบโกงเลก็โกงน้อย 
ต่อผู้ซื้อ  เด็ก ๆ  ควรฝึกหัดดูมาตราชั่ง ตวง วัด ให้เป็นทุกคน  
จะได้ไม่เสียเปรยีบเขาในการซือ้ขาย  ใน พ.ร.บ. น้ีมวีธีิเปลีย่นมาตรา 
เมตรกิ  กบัมาตราประเพณขีองเรา  เช่น  ๑  ม.  =  ๑๐๐  ซม.  ฯลฯ

จงบูชารัฐธรรมนูญของเรา

ประเทศสยามเราได้เปลี่ยนแปลง 

การปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ 

ห รื อที่ เ รี ย ก ว่ า   ก า ร ปกค ร อ ง แบบ 

ประชาธิ ป ไตย   เมื่ อ   ๒   ฯ๙   ๗   ค�่ า 

ป ีวอก  ตรงกับวันที่   ๒๗  มิถุนายน 

พ.ศ.  ๒๔๗๕

ฯ

ฯ
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รัฐธรรมนูญของเรามีรูปร่างคล้ายกับสมุดคัมภีร์พระธรรม 
ปิดทอง  มีแผ่นตราครุฑติดไว้ที่ปกหน้า  ตั้งอยู่บนพานทอง 
อนังดงามน่าด ู ในสมดุนัน้มรีะเบยีบข้อบงัคบัการปกครองของเรา 
อันประกอบด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของเราเป็นพื้น 
ข้อความทุกข้อเป็นที่น่านับถืออย่างย่ิง  เช่นเดียวกับพระธรรม 
ในพระพทุธศาสนาของเรา  เพราะฉะนัน้  รัฐธรรมนูญกนั็บเน่ืองอยู่ 
ในศาสนา  ซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐนั้นทีเดียว

การปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ  ก็คือการปกครอง 
ที่พวกเราปกครองตัวเราเอง  แต่พวกเราทั้งหมดทั่วประเทศ 
จะมาประชุมที่สภาผู้แทนราษฎรพร้อมกันทุกคน  ไม่สะดวกด้วย 
ประการต่าง ๆ  พวกเราจึงได้พร้อมใจช่วยกันเลือกคัดผู้ที่มี 
ศีลธรรมอันดีงามจริง ๆ  มีความประพฤติดี  กตัญญูต่อชาติ 
ซื่อตรงต่อชาติ  มีใจเด็ดเดี่ยว  ยอมสละได้ทุกอย่าง  มีความรู้ 
เฉลียวฉลาดและสามารถดี  จนเป็นที่นิยมนับถือของคนทั่วไป 
ในจังหวัดนั้น ๆ  มาเป็นผู้แทน  ส่วนผู้ที่สมัครเป็นผู้แทนราษฎร 
นั้นเล่า  ก็ควรตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าตนจะตั้งใจท�าประโยชน์แก ่
ประเทศชาติจริง ๆ  มิสักว่าพูดแต่ปาก  ต้องการเกียรติยศชื่อเสียง 
มากกว่าเงินทอง  และจะตั้งใจยอมตัวท�าหน้าที่เป็นหูตา  เป็น 
ปากเสียงของเรา  ด้วยความซือ่สัตย์สุจริตและเมตตากรุณา  เป็น 
หัวหน้าอย่างเป็นพ่อบ้านปกครองครอบครัว  แล้วผู้แทนน้ัน ๆ 
ได้มาประชมุทีส่ภาผู้แทนราษฎร  เพือ่ปรึกษาหารือในการควบคมุ 
ดแูลความทกุข์สขุ  ความสงบเรยีบร้อย  ความปลอดภัย  ตลอดจน 
ความเจริญของพวกเราทั้งหลาย
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ระเบียบข้อบังคับแห่งการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ 
นั้น  ใช้บังคับพวกเราทุกคนตลอดจนพระเจ้าอยู่หัวอย่างเดียวกัน 
ทัง้หมด  และได้รบัความคุ้มครองเสมอหน้ากนั  ไม่เลอืกว่าจะเป็น 
คนชั้นไหน ๆ  หรือศาสนาใด ๆ  ก็ตาม

รฐัธรรมนญูนีเ้ป็นหลกัธรรม  ความสขุความเจรญิของประเทศ 
สยาม  หรือเป็นหลักบ้านหลักเมืองของไทยเรา  ดังนั้นเราทุกคน 
ควรเลื่อมใส  เคารพนับถือการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ 
ด้วยใจอันผ่องใสจริง ๆ  ไม่ใช่พูดแต่ปาก  และน่าจะร่วมความ 
พร้อมเพรียง  เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน  ประพฤติและปฏิบัติตาม 
และยกย่องสนับสนุนส่งเสริมเชิิดชูบูชารัฐธรรมนูญไว้  พร้อมด้วย 
กาย  วาจา  และใจ  ตลอดจนชวีติกอ็าจยอมตายแทนรัฐธรรมนูญ 
ได้ทุกเวลา  และควรระลึกไว้เสมอ  เพื่อให้รัฐธรรมนูญของเรา 
ด�ารงเป็นศรี  คือมิ่งขวัญตั้งมั่นอยู่ตลอดกาลนาน
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นักเรียนทั้งหลายได้อ่านเรื่องรัฐธรรมนูญของเรามาแล้ว 
ถ้าคิดให้ลึกซึ้ง  จะเห็นพ้องร่วมกันว่า  รัฐธรรมนูญของเรา  ก็คือ 
ตวัของเรานัน่เอง  แต่มค่ีาสงูยิง่กว่าตวัเรา  เพราะฉะนัน้เราจะต้อง 
รักและนับถือรัฐธรรมนูญของเรายิ่งกว่าชีวิตจิตใจของเรา  และ 
เราจะต้องด�ารงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญของเรา  และจงจ�าไว้ว่าผู้ที่รัก 
รัฐธรรมนูญอันแท้จริงนั้น  คือผู้ท่ีประพฤติและปฏิบัติตามระบอบ 
รัฐธรรมนูญโดยเคร่งครัด
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(เพลง...............................)

 รัฐธรรมนูญ  คู่ชาติ  ศาสนา  รฐัธรรมนญู  เหมอืนว่า  ตวัข้าพเจ้า

รัฐธรรมนูญ  นั้นต้อง  เป็นของเรา  รัฐธรรมนูญ  นั้นเล่า  สิ่งเคารพ

ร่วมประพฤติ  ยึดเป็นหลัก  ร่วมรักษา  ใครขนืมา  หมิน่เล่น  ต้องเป็นศพ

เสียเลือดเนื้อ  สละมอบ  ด้วยนอบนบ  โดยปรารภ  รักเลิศ  เชิดชูเอย

แห่รัฐธรรมนูญ

จงบูชารัฐธรรมนูญของเรา  (ต่อ)

ณ  วัน  ๗ 
๑๓

๑  ค�่า  ปีวอก  ตรงกับวันที่  ๑๐  ธันวาคม 
พ.ศ.  ๒๔๗๕  เวลา  ๑๕.๐๐  น.  (บ่าย  ๓  โมง)  ชาวสยามผู้มนี�า้ใจ 
เป็นนักกีฬา  นับตั้งแต่เจ้านาย  ฯลฯ  ตลอดถึงประชาราษฎร 
ทัว่หน้า  ต่างพากนัปลืม้ปีตแิซ่ซ้องสาธกุาร  ในการทีพ่ระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หวัเสดจ็ออก  ณ  พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม  ทรงพระกรณุา 
โปรดเกล้าฯ  พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักร 

ฯ
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สยาม  แก่ประชาชนชาวสยาม  รัฐธรรมนูญนี้มิใช่กฎหมายหรือ 
พ.ร.บ.  สามัญที่ประกาศออกใช้ตามเวลาปกติ  คือเป็นกฎหมาย 
สูงสุด  เป็นแม่บทส�าคัญ  เป็นหลักในการปกครองประเทศ 
สยาม  เหล่าประชาชนชาวสยามพากันชื่นชมยินดีท�าการฉลอง 
รัฐธรรมนูญ  อย่างครึกครื้นมโหฬารทั่วพระราชอาณาจักรสยาม 
ตลอด  ๓  วัน  ๓  คืน  ต่างรู้สึกเหมือนหน่ึงได้แก้วสารพัดนึก 
อนัมค่ีาประเสริฐ  ไม่มสีิง่ใดมาปูนเปรยีบได้ ด้วยความรู้สกึอย่างว่านี ้
มีทั่วไปในบรรดาชนชาวสยามทุกเพศทุกวัย  ไม่ใช่แต่เฉพาะ 
ผู้ใหญ่  แม้แต่เด็ก ๆ  ด.ช.คนหนึ่งกล่าวด้วยความรู้สึกอย่าง 
จริงใจว่า  อย่าว่าแต่ใครจะให้  สต.  ฉันสัก  ๘๐  -  ๙๐  สต.  เลย 

ต่อให้เอาเงินจ�านวนทั้ง                มายกให้  ฉันก็ไม่ยินดีเท่ากับ 

ความปรดีาปราโมทย์อย่างจรงิใจของฉนัเลย  และได้ยนิครคูนหนึง่ 
กล่าวเป็นคติอันจับใจน่าฟังว่า

“ปวงประชาชนชาวสยามเป็นผู้ที่รักรัฐธรรมนูญสยาม

นักเรียนทั้งหลายเป็นปวงประชาชนชาวสยาม

∴ ”        ”  ผู้ที่รักรัฐธรรมนูญสยาม”

นกัเรยีนทัง้หลายจงจ�าไว้ว่า  วนัที ่ ๑๐  ธนัวาคม  นี ้ เป็นวนัที่ 
ระลกึพระราชทานรฐัธรรมนญู  ประจ�าปีของเรา  เราจงพร้อมใจเป็น 
น�้าหนึ่งใจเดียวกัน  ด้วยน�้าใสใจจริง  เพื่ออวยพรแด่รัฐธรรมนูญ 
อนัเป็นศร ี คอืมิง่ขวญัของเราให้ด�ารงตัง้มัน่สถาพรอยู่ตลอดกาลนาน 
ชั่วฟ้าและดิน
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(เพลง...............................)

 ชาวสยาม  ยินดี  เป็นที่สุด  เปรียบประดุจ  ได้มณี  อันมีค่า

คือรัฐ– ธรรมนูญ  พร้อมมูลมา  เพื่อผลพา  พิพัฒน์  สู่รัฐรัก

เรานิยม  ชมชื่น  ทุกคืนค�่า  เรารักธรรม– นูญเถิด  เป็นเลิศหลัก

เราทั้งชาติ  ราษฎร์รวม  ร่วมพิทักษ์  เราพร้อมพรกั  พร�า่พร้อง  ร้องชโย  !
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บทที่  ๓๔

อธบิายค�าเทยีบ  แล้วฝึกหัดให้นกัเรยีนออกเสยีงให้ชดัจรงิ ๆ 
เปรียบเทียบ  ร  กับ  ล  ทีละค่ ูๆ  เช่น

มะระ  รู้เรื่อง  กราวเกรียว  เกรียมกรม

มะละกอ  ลือเลื่อง  กลมเกลียว  โลกกลม

วาดรูป  โรงร้าน  ร่านริ้น  เรียงราย

โลมลูบ  โล้นล้าน  ปลายลิ้น  ลวดลาย

รุกราน  ก�าไร  ราบรื่น  เรือรบ

ลนลาน  ก�าไล  เลี่ยนลื่น  เลือนลบ

รบรา  รื่นรมย์  โรยร่วง  เรียบเรียง

ล�่าลา  ลิงลม  ลุล่วง  ไล่เลียง

ร้างเริด  ครอบครอง  ครองแครง  พรั่นพรึง

ลอยเลิศ  ล�าคลอง  เคลือบแคลง  พลับพลึง

รูปโครง

คลิ้งโคลง

มะละกอ
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ค�าเทียบส�าหรับจดจ�า

รบีรดั  ลดัวถีิ  จรล ี มรีิรอ  เข้าร่อง  ล่องลอยคลอ  ชะลอลม 
รื่นรมย์ครัน

หวัเราะ  พายเลาะเทีย่ว  เสยีงกราวเกรยีว  กลมเกลยีวกนั 
พริ้งเพริศ  เพลิดเพลินพลัน  ไม่ร้างเริด  ดีเลิศเหลือ

เปรียบเทียบ  ฟ  กับ  คว  ทีละค่ ูๆ  เช่น

  แปรงฟัน  เชือกฟั่น  แฟงฟัก 

  รมควัน  อ้อยควั่น  ล้วงควัก 

  ข้ามฟาก   ท้องฟ้า  ฟูมฟาย

    ดังควาก   ค้นคว้า  วัวควาย

ค�าเทียบส�าหรับจดจ�า

ผ่าฟัก  ควักไส้พลัน  อบอ้อยควั่น 
ฟั่นเทียนไป  แปรงฟัน  ถูควันไฟ  ที่ใต้ 
ฟาก  ควาก ๆ  ดัง  รีบมา  อย่าฟูมฟาย 
เปิดววัควาย  จากคอกขงั  มองฟ้าเวลายัง
มีอยู่เจ้า  เข้าคว้างาน

แปรงฟัน
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เปรียบเทียบ  ฝ  กับ  ขว  ทีละค่ ูๆ  เช่น

จิตฝักใฝ่  ใฝ่ฝัน  เคาะฝา  กาฝาก

บินขวักไขว่  ท�าขวัญ  มือขวา  ปักขวาก

แก่นฝาง  เอามีดฝาน  แอบแฝง  เกี่ยวแฝก

คลองขวาง  สิ่วขวาน  เขตแขวง  นกแขวก

ค�าเทียบส�าหรับจดจ�า

รุ่งเช้า  เขาขวักไขว่    ต่างฝักใฝ่  พร้อมใจกันสนุก 
ปลุกเรียกขวัญ   ด้วยใฝ่ฝัน  อย่างฟั่นเฝือ

หน้าฝน  คนถือขวาน  เที่ยวเหมืองฝาย  เมืองฝ่ายเหนือ 
กิ่งฝาง  กีดขวางเรือ  ต้องแอบแฝง  ทุกแขวงไป

เที่ยวงานประกวดสินค้า

งานประกวดสินค้าใหญ่โตครั้งนี้ไม่ร่วงโรย  ลุล่วงไปได ้
อย่างดี  เป็นงานประกอบด้วยความงามเพรศิพริง้  สนุกเพลดิเพลนิ 
เป็นงานเอิกเกริก  กราวเกรียวและกลมเกลียวกันไปในหมู่ชน 
ทุกชั้น  ไม่ว่าจะไปที่ไหน  ได้ยินแต่เสียงเลื่องลือเรื่องราวของ 
งานคราวนีอ้ยู่ทัว่ไป  ถ้าจะไล่เลยีง  และน�ามาเรยีบเรยีง  คงหลาย 
เล่มสมดุ  เจ้าหน้าทีใ่นงานต่างท�าการอย่างตวัลบีด้วยความรบีเร่ง 
ผู้คนที่ฝ ักใฝ่ในการเที่ยวเตร่มาดูมาชม  ต่างก็เดินขวักไขว่ 
ไปมา  ที่หน้าประตูข้างล่างมีคนแต่งกายเป็นตลกสวมเสื้อลาย 
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ยืนรายงานก�าหนดการประกวดสินค้าอยู่บนร้าน  ทั้ง ๆ  ที่ศีรษะ 
แกโล้นล้านอย่างนั้น  ประเดี๋ยวหายใจซี่โครงบาน    ประเดี๋ยว 
ท�าตัวโคลงเคลงไปมาเหมือนเรือจะล่ม  ประเด๋ียวก็กางร่มขึ้น 
แล้วหุบ  และอื่น ๆ  อีก  ใคร ๆ  ที่ได้ดูพากันขบขันไม่ใช่น้อย 
เขาประกาศเป็นภาษาองักฤษพอฟังได้ไม่แปรปรวนนัก  ฝรัง่ได้ยิน 
ก็เข้าใจค�าแปล  ถึงแม้ว่าสถานทีเ่ช่นนีไ้ม่ใช่ทีล่ีล้บั  และเปิดรบัรอง 
ชนทั่วไปก็ตาม  แต่เป็นที่ร ู้กันอยู่ว ่าเป็นสถานที่มีเขตแขวง 
จ�ากัด  ใครจะแอบแฝงเข้าไปไม่ได้  แต่แรกที่เราจะเข้าไป  ต้อง 
แลกเปลี่ยนความอยากเห็น  อยากรู้  อยากดู  อยากชมของเรา 
โดยเสียค่าผ่านประต ู ๑๐  สตางค์  เป็นอย่างต�า่เสยีก่อน  จะเลด็ลอด 
ให้รอดพ้นไปจากสายตาของนายประตูไม่ได้    ครั้นเข้าไปแล้ว 
แม้เราจะรู้สึกรื่นรมย์สักเพียงใดก็ตาม  แต่อย่างน้อยเราก็ไม่ควร 
แสดงกิริยาอย่างลิงลม  เพราะรอบ ๆ  สถานที่ประกวด  แม้จะม ี
ต�ารวจรักษาการณ์อยู่เพียงประปราย  แต่เขาเหล่าน้ันจะไม่ 
ปล่อยปละละเลยหน้าที่ของเขาเป็นอันขาด  น่าชมเชยย่ิงนัก 

งานประกวดสินค้า
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ในบริเวณภายในของสถานที่นั้น  มีตัวอย่างสินค้ามากมาย 
บ้างกแ็ปลกประหลาด  บ้างก็งดงาม  เป็นตวัอย่างของศลิปหตัถกรรม 
และเกษตรกรรม  ล้วนแต่น่าดูน่าชม  ชวนให้ติดตาต้องใจ 
พิจารณาดูแล้วท�าให้เพลิดเพลิน  อยากศึกษาให้รู้สึกซ้ึงออกไป 
อีกว ่า  ส่ิงนั้นประกอบขึ้นด ้วยอะไร  ฝ ีมือประณีตเพียงไร 
มีประโยชน์อย่างไร  เป็นต้น  สิ่งที่ชอบใจเรามากก็คือ  ในห้อง 
ประกวดภาพ  มีภาพแผ่นหนึ่งเป็นรูปเรือรบใหญ่กระจ่างชัด 
ไม่ลบเลือน  เขียนแรสีเข้ากรอบเป็นลับแล  อีกแผ่นหนึ่งเป็นภาพ 
เหมืองฝายในเมืองฝ่ายเหนือ  ชาวนาก�าลังแก้ไขทดน�้ากันอยู่ 
เค้าหน้าของเขาเหล่านั้นแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจต่อการงาน 
มีขวัญดีอยู่ทุกเมื่อ    ในห้องแสดงสินค้าของห้างร้าน  ก�าไลงา 
ของห้างหนึ่งซึ่งสลักท�าเป็นลวดลายต่าง ๆ  มีตัวอย่างวางเรียงราย 
เป็นสินค้าแพร่หลาย  ก�าไลมือนี้ท�าผลก�าไรให้เจ้าของมากทีเดียว 
ถัดไปท่ีสุดมุมห้องโน้นมีลังใหญ่ซึ่งท�าเป็นช่อง ๆ  บรรจุรังนก 
ตัวอย่างที่ส่งมาแต่จังหวัดต่าง ๆ  ทางปักษ์ใต้

ทุกสิ่งที่ได ้ไปเห็นมานั้น  แปลกประหลาดน่าดูน่าชม 
ดงักล่าวมาแล้ว  เราจงึใคร่จะกล่าวสรปุความว่าพวกเราชาวสยาม 
ต้องรู้สึกส�านึกตัวถึงความจ�าเป็นในข้อน้ีให้มากที่สุดว่า  เราต้อง 
ช่วยกันคิดท�าสินค้าของเราข้ึนใช้เอง  และต้องช่วยกันอุดหนุน 
บ�ารุงสินค้าไทยทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ท�าด้วยน�้าใสใจจริง  เพื่อให้ 
สินค้าไทยของเราเจรญิเทยีมบ่าเทยีมไหล่เขา  คร้ันแล้วเราชาวสยาม 
ทั่วหน้า  ก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขสืบไปตลอดกัลปาวสาน
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(เพลง...............................)

 น่ายินดี  ที่สยาม  นามไทยถิ่น  พื้นแผ่นดิน  อุดมดี  มีพืชผล

เราพร้อมใจ  ให้จิต  หมั่นคิดค้น  สบืเสาะสน  ดาษดืน่  ในพืน้เมอืง

หมายอาชีพ  รีบมุ่ง  บ�ารุงร่วม  ผู้ท�ารวม  ทั้งผู้ซื้อ  จึงลือเลื่อง

ว่าสยาม  งามเจริญ  ด�าเนินเนือง  ชาติรุ่งเรือง  เราสุข  ทุกคนเอย
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ประวัติผู้เรียบเรียง

หลวงดรุณกิจวิทูร  (พ.ศ. ๒๔๓๒ - ๒๕๑๓)   

หลวงดรณุกจิวทูิร มนีามเดิมวา่ ชด เมนะโพธิ ์เกดิเมือ่ 

วนัท่ี ๓ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๓๒ ณ อำาเภอหนองแขม กรงุเทพฯ  

เป็นบุตรลำาดับท่ี ๘ ของนายพ่วงและนางจ่ัน เมนะโพธิ์  

เริ่มการศึกษาที่วัดหนองแขมจนสอบไล่ได้ชั้นมัธยมปีที่ ๕  

และได้ศึกษาต่อจนถึงระดับประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) และ 

ประโยคครูมัธยมสามัญจากโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เข้ารับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนวัดบพิตรพิมุข และยังเป็นครูโรงเรียนอื่นๆ 

อีกหลายแห่ง เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย วัดเบญจมบพิตร วัดเทพศิรินทร์ เป็นต้น 

รวมถึงเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยม 

วัดหนองแขม ต่อมาได้รับราชการในกรมศึกษาธิการแผนกแบบเรียน กองวิชาการ  

โดยตำาแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากราชการคือหัวหน้าแผนกตรวจกองโรงเรียน

รัฐบาล รวมอายุราชการ ๓๑ ปี หลังจากนั้นเป็นที่ปรึกษาให้แก่สำานักพิมพ์ 

ไทยวัฒนาพานิชและจัดทำาหนังสืออ่านชั้นประถมศึกษาและหนังสือเกี่ยวกับ 

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทยไว้เป็นจำานวนมาก

หลวงดรุณกิจวิทูรสมรสกับนางสาวแวน จุลบุษปะ เมื่อภรรยาถึงแก่กรรม 

ได้สมรสใหม่กับนางสาวเจือ จุลบุษปะ แต่ไม่มีบุตร จึงนำาหลานฝ่ายภรรยา 

มาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม หลวงดรุณกิจวิทูรถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๑๓ สิริอายุได้ ๘๐ ปี ๓ เดือน ๑๕ วัน

********************
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คณะปรับปรุงต้นฉบับ
(พ.ศ. ๒๕๕๗)

ที่ปรึกษา

 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 นางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ผู้อำานวยการสำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะบรรณาธิการ

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์

นางสาวดวงใจ บุญยะภาส

นางธนาภรณ์ กอวัฒนา

นางลัตติยา อมรสมานกุล

ออกแบบรูปเล่ม

นางแพร ธนวีรกานต์

พิสูจน์อักษร

นางนิธิมา มุกดามณี

วาดภาพประกอบ

นางสาวรภัทร จันทร์ชุม
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