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สําหรับนักเรียน 

 
 

 

 

 

    

ขอความที่ ๑ 

 

         จังหวัดราชบุรีผลิตเครื่องปนดินเผาคือ  โองมังกร  นับเปน
เอกลักษณของจังหวัด  โดยผลิตเปนภาชนะรูปโอง  มีลวดลาย
เปนตัวมังกรจีนพันโดยรอบ  สวนประกอบสําคัญคือ  ดินที่นํามา
นวดใหเขากัน  แลวเผาดวยอุณหภูมิสูง  และเคลือบเปนสีน้ําตาล  
ซึ่งตองอาศัยประสบการณที่สืบทอดกันมา  ในปจจุบันนอกจาก
การทําโองแลว  ยังทําเปนอาง  กระถางขนาดตาง ๆ  เพื่อใช
ประโยชนปลูกไมดอก  หรือเล้ียงปลาสวยงาม  การทําโองมังกร  
เริ่มโดยชางจีนที่ชํานาญการทําเครื่องเคลือบ  ตั้งโรงงานขนาดเล็ก  
เพื่อผลิตภาชนะใสอาหาร  ประเภทเครื่องดองของเค็ม  เปนรูป
กระปุก  ตอมามีการตั้งโรงงานผลิตสินคาหลากหลาย  ที่ใชใน
ครัวเรือน    วัสดุกอสราง  ผลิตภัณฑตกแตงบานอยางครบถวน
สมบูรณ  ซึ่งเราจะพบรถที่บรรทุกโองมังกรไปขาย  ในจังหวัดตาง ๆ   
 



สําหรับนักเรียน 

 
 

 

 

 

    

ขอความที่ ๒ 

 
 ไมผล   คือ   ตนไมที่ออกลูกออกผลให เรารับประทาน  
เราเรียกลูกหรือผลวา  ลูกไมหรือผลไม  เมืองไทยเปนเมืองที่อุดม
สมบูรณไปดวยผลไม  เรามีผลไมหลายอยางตลอดป  ใคร ๆ  
ก็ชอบรับประทาน  แมแตสัตวบางชนิดยังชอบผลไม  เพราะมีรส
อรอยและมีประโยชนตอรางกาย  ผลไมมีรสชาติตางกัน  เชน  
สมมีรสอมเปรี้ยว  ทุเรียนมีรสหวาน  ผลไมแตละชนิดยังแตกตาง
กันออกไปตามพันธุ  ไมผลที่ปลูกกันอยู  อาจแบงออกโดยอาศัย
ความรอนเย็นของอากาศ  ที่พืชสามารถเจริญเติบโตได  ไมผล
เมืองหนาว  เชน  ทอ  พลับ  แอปเปล  เปนตน  ไมผลเมืองรอน  
เชน  กลวย  มะมวงหิมพานต  นอยหนา  มะละกอ  เงาะ  ลางสาด  
กระทอน  ขนุน  มังคุด  เปนตน  และไมผลกึ่งเมืองรอน  เชน  
ลําไย  ล้ินจี่  สมชนิดตาง ๆ  ทับทิม  องุน    เปนตน     
 



    ขอความที่ ๓ 
 
                 

         มีใครบางไมเคยพบกับความลมเหลว  ไมวาจะเรื่องเล็ก  หรือ
เรื่องใหญ  ก็ลวนแตมีผลใหหัวใจทอแท  หมดกําลังใจ  การที่จะ
กลับมาเริ่มตนใหมของแตละคนนั้น  จะชาหรือเร็ว  อยูที่แรงฮึด
เล็ก ๆ  ในหัวใจนั่นเอง  การเปลี่ยนแปลงอาจเปนเรื่องนากลัว 
นาเศรา  ของบางคน  หากคุณกลายอมรับ  และคิดสรางสรรค  หาหนทาง
โดยไมกลัว  และควบคุมอารมณวา  นั่นคือประสบการณที่เงินซื้อ
ไมได  ถือเปนบทเรียนที่มีประโยชน  และสรางความแข็งแกรงใหกับ
ตนเอง  และไมวาจะลมสักกี่ครั้ง  ก็ไมใชเรื่องใหญอีกตอไป  เมื่อคุณ
ตระหนักไดวา  ในทุกวันของชีวิตนั้น  คือการเริ่มตนใหมเสมอ 
แมวาจะมีสิ่งที่ทําใหทอแท   บางครั้งอาจประสบความลมเหลว 
แตไมวาใครก็สามารถลุกขึ้นมาเริ่มตนใหมได  เปลี่ยนตัวเองใหมได 
ขอเพียงแตมีหัวใจที่ไมแพเทานั้น  นั่นคือบทพิสูจนของผูชนะ 

 

สําหรับนักเรียน 



ขอความที่ ๔ 
                 

 

          ไมน้ําที่เรียกเปนคํากลาง ๆ วาบัว  มีประโยชนใชเปนไมประดับ
ในปจจุบัน  บรรดาบัวตาง ๆ แบงเปนสามสกุลคือ  สกุลปทุมชาต ิ
ช่ือที่คนไทยรูจักคือ  บัวหลวงหรือบัวกานแข็งใบชู  สกุลอุบลชาต ิ
ช่ือที่คนไทยรูจักคือ  บัวสายหรือบัวกานออนใบลอย  และสกุล 
บัวกระดง  ช่ือที่คนไทยเรียกคือ  บัวสายยักษหรือบัววิกตอเรีย 
พระยาประดิพัทธภูบาล  ไดสั่งเมล็ดบัวชนิดนี้มาจากประเทศ
อังกฤษ  บัวเผื่อนก็เปนบัวกลุมอุบลชาติเชนเดียวกัน  มีตนเล็ก 
ดอกเล็กบานกลางวัน   ขนาดของดอกที่ตนสมบูรณ  มี เสน 
ผานศูนยกลางประมาณแปดถึงสิบเซนติเมตร  ถ่ินกําเนิดอยูใน
ทวีปเอเชีย  แอฟริกา  และออสเตรเลีย   ดอกเล็กสีขาวหมนถึง 
สีขาว  ปลายกลีบเปนสีฟาหรือชมพู   ปจจุบันพบวามีการปรับปรุง 
ไดพันธุใหมที่มีสีหลากหลายสวยมากขึ้น 

 

สําหรับนักเรียน 



ขอความที่ ๕ 
                 

         ตนพุดเปนพรรณไมในวงศ เข็มที่มี เสนหมากชนิดหนึ่ ง 
พบครั้งแรกในประเทศไทย  ที่บริเวณใกลชายหาดอําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี  ตนพุดยังมีช่ือเรียกอยางอื่น  เชน  พุดจีบ  พุดซอน 
พุดผา พุดสีดาดง  ตนพุดจะออกดอกมากในชวงเดือนกุมภาพันธ 
ถึงเดือนมีนาคม  มีกลีบดอกเปนสีขาว  มีกลิ่นหอมออน ๆ  ปจจุบัน
นิยมปลูกตนพุดเปนไมประดับเพิ่มมากขึ้น  และยังมีสรรพคุณทาง
สมุนไพร  นิยมใชผิวเปลือกของตนพุดอุดฟน  แกปวดฟน  ไมพุด
นํามาใชประโยชนทําหวี  ซึ่งเมื่อใชหวีผม  จะทําใหผมดกดํา 
ลดอาการผมแตกปลาย  และชวยใหผมหงอกชาลง   ตนพุด 
นิยมปลูกในสวนสาธารณะ  และบริเวณบาน  สามารถปลูกในเขตที่
แหงแลง  ดินขาดความอุดมสมบูรณ  ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด 
ตอนกิ่ง  หรือปกชํากิ่ง 
 

 

สําหรับนักเรียน 
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ขอความที่ ๖ 

 

เสนทางสูตั ว เมืองกรุง เทพมหานคร   ไดแผขยายออก  
ทุกสารทิศ  ทุกวันนี้  หมูบานที่หางไกล  มีถนนหลายสายเชื่อมตอ
เขามาสูกรุงเทพมหานคร  ความสําเร็จอยางหนึ่งของรัฐบาลไทยคือ  
ไดสรางเครือขายการคมนาคมทางถนน   แสงสวางจากไฟฟา  
มีทั่วประเทศ  ในขณะเดียวกัน  ปาที่อุดมสมบูรณดวยพืชพันธุ
หลากหลาย  และสัตวนานาชนิด  ก็ลดลงไป  กลายเปนไรพืช
เศรษฐกิจ  มีขาวโพด  ออย  มันสําปะหลังเปนหลัก  การกสิกรรม
ทุกชนิดผลิตเพื่อขาย  ใชรถไถแทนวัว  ควาย  เรงและเพิ่มผลผลิต
ดวยปุยเคมี  ยาฆาแมลง  ขณะที่รูปลักษณภายนอก  แสดงถึงความ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  ก็ไดมีสิ่งบอกเหตุถึงความออนแอภายใน  
นักวิชาการชี้ใหเห็นถึงปญหาของประชากร  และความลาสมัยใน
การเตรียมแรงงาน  เพื่อสรางสรรค  การผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยี 



สําหรับนักเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอความที่ ๗ 

         คนไทยสวนมากไมเคยรูจัก  ไมเคยสนใจ  คําวาสึนามิมากอน  
จนกระทั่งเกิดสึนามิขึ้นทางภาคใตของประเทศไทย  เมื่อหกปที่แลว  
ซ่ึงสงผลใหมีผูเสียชีวิต  มีผูบาดเจ็บและสูญหาย รวมทั้ง รถ  เรือ  
และสัตวเลี้ยงตาง ๆ มากมาย  ถูกคลื่นยักษกวาดลงทะเล  นับเปน
ความเสียหายอยางมหาศาล  สรางอารมณเศราโศกใหแกญาติ  สึนามิ  
เปนคลื่นยักษที่เคลื่อนตัวดวยความเร็วสูง  ถึงแปดรอยกิโลเมตรตอ
ช่ัวโมง   มียอดคลื่นสูงสามสิบเมตร   ขณะเกิดสึนามิ ลูกแรก  
ระดับน้ําทะเลจะลดลงอยางผิดปกติ  จนบริเวณชายฝงแหงเปน
ระยะไกลออกไปมาก  และระยะเวลาตอมา  มีคลื่นลูกที่สองถาโถม
เขามาอยางรวดเร็ว  ไหลหลากทวมเปนบริเวณกวาง  ซ่ึงจะมีความ
รุนแรง  สามารถกระแทกกับผนังตึก  บานเรือน  วัด โบสถ  ใหพังได  
ประสบการณที่ผานมา  จึงเปนบทเรียนที่ตองมีสัญญาณเตือนภัย 

 




