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ประถมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๓
ภาษาพาเพลิน
เฉลย
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หน้า ๗ ด้านบน

หน้า ๙ ด้านบน

  ด้านล่าง

  ด้านล่าง

หน้า ๑๐  ด้านบน   1. กลางคืน  2. ป้วนเปี้ยน  ๓. ข้างฝา  ๔. ตุ๊กแก  ๕. อาศัย  ๖. ช่วยเหลือ     
๗. เสียงร้อง  ๘. เล่าเรื่อง  ๙. ในสวน  1๐. ตำานาน  11. งูเขียว

  ด้านล่าง  1. กลางคืน  2. ในสวน  ๓. เล่าเรื่อง  ๔. งูเขียว  ๕. เสียงร้อง  ๖. ช่วยเหลือ

รัก

ถาม

หนูมาลี

แกะ

แวะมา

โรงเรียน

แปลกใจ

อ้วนท้วน

เร็วไว

ในสวน

กลางคืน

ส่งเสียง

งูเขียว

ฝาบ้าน

หน้า ๑๑



๓

หน้า ๑๒

หน้า ๑๓ แมว

โค้งเดิน

เบี้ยว คดเคี้ยว

หนู

ขี้เหร่

รั้ว

บันได

หน้า ๑๔

หน้า ๑๕

หน้า ๑๖

ท้อ

หมั่น

เขียน

ได้

เพียร

แท้

ดี

อ่าน

แสน

ทำา

จับ

รัก

ใจ

กัน

ดี

มือ

ขยัน

ท้อแท้

อ่าน

เพื่อน

ท้อถอย

แพ้

จับมือ

แม่

ปลา

ทะ

เต่า

เล

ไก่

นา

ทู

ไล่

ใน

ตะ

ปู

เล้า

นา

ตี

กร้า
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หน้า ๑๘

หน้า ๑๙ ด้านบน   1. หมั่นเพียร  2. หม่นหมอง  ๓. สวมหมวก  ๔. หม้อแกง  ๕. หมอกหนา       
๖. หมัดหมา

  ด้านล่าง  1. หมาเห่า  2.หมดไป  ๓. หมูดำา  ๔. หมีขาว  ๕. ผ้าไหม  ๖. น้ำาไหล

หน้า ๒๖ ด้านบน

พากเพียร หมูดำา หมัดหมา สวมหมวก

หม้อแกง หมอกหนา ไฟไหม้ ผ้าไหม

หมาเห่า เข็มหมุด หมอนหนุน หมีขาว

โรงแรม

ปลาหมึก ปลาดาว แมงกะพรุนเล่นน้ำา

เกาะ เรือ ร่ม

หน้า ๑๗
กระบือ

เหาะมา เสียใจ

จำาปี

กอไผ่

แบมือ สำาเภา

จระเข้

งอแง
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หน้า ๒๖ ด้านล่าง  1. ปีที่แล้ว ครอบครัวของป๋อมกับแนนไปเที่ยวที่ พัทยา
     2. ปีนี้ครอบครัวของป๋อมกับแนนไปเที่ยวที่ ระยอง
     ๓. เกาะที่เด็กๆ ไปเที่ยว คือ เกาะเสม็ด
     ๔. เด็กๆ ข้ามไปเกาะเสม็ดโดย นั่งเรือ
     ๕. สัตว์ทะเลที่เป็นอันตรายต่อคนคือ แมงกะพรุน
     ๖. เด็กๆ ไปเที่ยวทะเลในฤดูฝน

หน้า ๒๗ ด้านบน  1. ป๋อมไปเที่ยวระยอง
     2. คุณพ่อขับรถเก่งมาก
     ๓. พลอยเล่นน้ำาทะเล
     ๔. ป๋อมกลัวเรือล่ม
     ๕. เด็กๆ นั่งเรือข้ามไปเกาะเสม็ด
  ด้านล่าง  1. ป๋อมกับแนนวางแผนเที่ยวทะเล
      2. ป๋อมกับแนนอุ้มหมาลงจากรถ
      ๓. คุณพ่อขับรถมาจอดหน้าบ้านน้าวัน
      ๔. คุณพ่อขับรถมาถึงจังหวัดระยอง
      ๕. เด็กๆ นั่งเรือข้ามไปเกาะเสม็ด
      ๖. พลอยเล่าเรื่องเรือล่ม

หน้า ๒๙ ด้านบน  1. ใช่  2. ใช่  ๓. ไม่ใช่  ๔. ใช่  ๕. ใช่  ๖. ไม่ใช่
  ด้านล่าง  1. แม่ให้ป๋อมเกาะ ห่วงยาง เวลาเล่นน้ำาทะเล
      2. พ่อชอบให้ป๋อม ขี่คอ
      ๓. ป๋อมกับแนนช่วยกันก่อ ปราสาททราย
      ๔. ป๋อมอยาก ขี่ม้า มากกว่า จักรยาน

หน้า ๓๐ ด้านล่าง

ปลาหมึก ปลาฉลาม ปลาดาว แมงกะพรุน



๖

๖.๐๐ น.

คุณแม่

หอยเท้าช้าง

หู

เสียง

บ้าน

หายไป

หอยเท้าช้าง

ลม

เสียง

หน้า ๓๑

หน้า ๓๒
ครบ กลอน ไกว

กราบ กล้อง กวาง

ปรับ คลาน เกวียน

พร้อม เพลีย ควาย

แปรง โขลง แกว่ง

ครัว ปล้ำา ขวัญ

ครั้ง กลม คว่ำา

ครบ

กราบ

ปรบั

พร้อม

แปรง

ครัว

ครั้ง

กลอน ไกว

กล้อง กวาง

คลาน เกวียน

เพลีย ควาย

โขลง

ปล้ำา

กลม

แกว่ง

ขวัญ

คว่ำา
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หน้า ๓๓
สร้าง ทราย

สระน้ำา ทราบ

สร้อย ทรุดโทรม

เสริม ทรวดทรง

แสร้ง พุทรา

จริง อินทรี

เศร้า แทรก

ศรี ทรัพย์

ส้าง ซาย

ส้อย ซุด-โซม

เสิม ซวด-ซง

แส้ง พุด-ซา

จิง อิน-ซี

เส้า

สี ซับ

แซก

สะ-น้ำา ซาบ

หน้า ๓๔ 1. ณัฐส่อง กล้อง ดูดาวบนฟ้า
  2. พ่อเหมาซื้อ ปลา หมึกแห้ง มาเต็มกล่อง
  ๓. เราได้ กลิ่น ลูกชิ้นปิ้งหอมฉุย
  ๔. ทะเลวันนี้มี คลื่น แรงมาก
  ๕. ดูดวงดาว คล้าย ดวงตาของใครมองดูเรา
  ๖. ณัฐไม่วายน้ำาแล้วแต่ เปลี่ยน ใจไปดูปะการัง
  ๗. อย่า เผลอ เล่นน้ำาจนมืดค่ำา

หน้า ๓๖
เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา

กลาม กลาม กล่าม กล้าม กล๊าม กล๋าม

กลิน กลิน กลิ่น กลิ้น กลิ๊น กลิ๋น

เปรียว เปรียว เปรี่ยว เปรี้ยว เปรี๊ยว เปรี๋ยว

เตร เตร เตร่ เตร้ เตร๊ เตร๋

ปลน ปลน ปล่น ปล้น ปล๊น ปล๋น



๘

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา

พรา พรา - พร่่า พร้า -

ไพร ไพร - ไพร่ ไพร้ -

พริ้ว พริว - พริ่ว พริ้ว -

พลุย พลุย - พลุ่ย พลุ้ย -

พลาม พลาม - พล่าม พล้าม -

พลอง พลอง - พล่อง พล้อง -

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา

ไขว - ไขว่ ไขว้ - ไขว

เผลอ - เผล่อ เผล้อ - เผลอ

ขวาง - ขว่าง ขว้าง - ขวาง

เขวียง - เขวียง เขวี้ยง - เขวียง

หน้า ๓๗ 1. อย่าทิ้งขยะเกลื่อนกลาด
  2. คุณพ่อโดยสารเครื่องบิน โบอิ้ง ๗๔๗
  ๓. ถ้าไม่มีร่มก็ต้องเดินกลางฝน
  ๔. เขาชอบดูรายการมวยปล้ำาญี่ปุ่น
  ๕. คุณแม่ใส่ตะไครล้งในต้มยำากุ้ง
  ๖. อย่าปล่อยให้อ้วนจนพุงพลุ้ย
  ๗. มะพร้าวเกาะสมุยมีชื่อเสียงมาก

หน้า ๓๘ 1. อย่าใส่กล้องลงไปในกล่อง
  2. น้ำาปลาขวดนี้จืดราวกับน้ำาเปล่า
  ๓. อย่าเปลี่ยนที่นั่งกันเวลาสอบ
  ๔. มานะชอบโผล่มาจ๊ะเอ๋ตอนฉันเผลอ
  ๕. หมาจิ้งจอกโง่เขลานอนเป่าขลุ่ย
  ๖. ป๋อมเล่นน้ำาทั้งวันจนผิวดำาคล้ำา
  ๗. อย่าขว้างปาสัตว์

หน้า ๓๖ (ต่อ)



๙

หน้า ๔๐ ด้านบน   1. แม่ไก่  2. แม่กา  ๓. หมา  ๔.หมู  ๕. ปูแสม  ๖. ปูนา  ๗. ปูม้า  ๘. ปูทะเล  
๙. เต่านา  1๐. จระเข้

หน้า ๔๑ 1. ป๋อมไปเที่ยวเกาะเสม็ด
  2. เกาะเสม็ดมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะแก้วพิสดาร
  ๓. อ่าววงเดือนตั้งอยู่ที่เกาะเสม็ด
  ๔. บนเกาะเสม็ดมีต้น เสม็ดขาว และต้น เสม็ดแดง มาก
  ๕. ตำาบลบ้านแพอยู่ในจังหวัดระยอง
   ๖. เกาะเสม็ดมีความยาว ๖ กิโลเมตร
  ๗. ชาวบ้านใช้ต้นเสม็ดขาว เสม็ดแดงมาทำา ขี้ไต้ จุดไฟ

หน้า ๔๒ ก

ป ล า ฉ ล า ม

ม้ า น ้ำา

กุ้ ง มั ง ก ร

แ ม ง ด า ท ะ เ ล

ห มึ ก ก ร ะ ด อ ง

เ ม่ น ท ะ เ ล

ด า ว ท ะ เ ล

หน้า ๔๓ 1. แม่ค้าขายปลาหมึกปิ้ง
  2. ปลาฉลามอยู่ในทะเล
  ๓. เม่นทะเลมีพิษมาก
  ๔. ฉันชอบกินกุ้งมังกร
  ๕. ปลาดาวมีห้าแฉก
  ๖. ฉันไปเที่ยวทะเล
  ๗. แมงดาทะเลบางชนิดมีพิษ

หน้า ๕๐ ด้านบน

นางเงือก

สินสมุทรพระเพลิงพระอภัยมณี

นางผีเสื้อสมุทร

๔

2

นางเงือก๕

พระอภัยมณี1

นางผีเสื้อสมุทร

สินสมุทร๓

พระเพลิง
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หน้า ๕๑ ดา้นบน

 แล้วขึ้นจากฟากฝั่งมหรรณพ
ไปรุกรบกับ ------------------ ที่เชิงผา
ต้อง -------------------- หมดไหม้ทั้งกายา
ยังแต่ว่าอายุ -------------------------------
กับ ------------------------- ไม่ดับไปกลับชาติ
เป็น ---------------------------- สังหรณ์อยู่ก้อนหิน
ถูกไอน้ำาได้ไอ ---------------------------
บันดาล ----------------------- นั้นให้งอกออกทุกที

แผ่นดิน
ปีศาจ

ไฟกรด
อสุรินทร์

ดวงใจ

พระเพลิง

หิน

1

2

๓

๔

๕

๖

  ด้านล่าง

หน้า ๕๐ ดา้นลา่ง

หน้า ๕๒ ด้านบน  1. ปีศาจ  2. อาศัย  ๓.วิญญาณ  ๔. หลบหนี  ๕. สวดมนต์  ๖. ก้อนหิน
     ๗. แผ่นดิน    ๘. เดือดร้อน  ๙. อาละวาด  1๐. นางยักษ์
  ด้านล่าง  1. ไม่มีผู้ใด สังหาร นางยักษ์ได้
      2. พระอภัยมณี เป่าป่ี ทำาให้นางผีเสื้อสมุทรหลงใหล
      ๓. นางผีเสื้อสมุทรได้ให้ กำาเนิด บุตรกับพระอภัยมณี
      ๔. เมื่อรู้ว่าพระอภัยมณีหนีไป นางผีเสื้อสมุทรจึง อาละวาด ติดตามไป
      ๕. ร่างของนางผีเสื้อสมุทร กลาย เป็นหิน
      ๖. หากร่างของนางผีเสื้อสมุทรถูกไฟจะกลับฟื้น คืนชีพ
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หน้า ๕๓

หน้า ๕๗ ด้านบน  1. เรือแตก  2. ว่ายน้ำา  ๓. ครวญคราง  ๔. ทนทาน  ๕. สำาเภา  ๖. เจ็บปวด

กรด

สังหรณ์

พระเพลิง

หน้าตา

เชิงผา

ขาแข้ง

หมด

ก้อนหิน

ขาแข้ง

วันคืน

สมุทร

น้ำา

ซ้ำา

ผุด

แรงฤทธิ์

หมื่นปี

อ พาา ภร ร ล

  ด้านล่าง  1. ยกมือ  2. หญิงหม้าย  ๓. ทุบตี  ๔. กงจักร  ๕. ดอกบัว  ๖. บันดาล

บ บต ง ก อ

หน้า ๕๘ ด้านบน  1. มิตตวินทุเป็นลูก อกตัญญ ูไม่รู้บุญคุณ
     2. มิตตวินทุออกทะเลไปกับ เรือสำาเภา
     ๓. เปรต เป็นสัตว์นรกจำาพวกหนึ่ง
     ๔. มิตตวินทุได้รับผลแห่ง กรรม ที่ตนทำาไว้
     ๕. มิตตวินทุเห็น กงจักร เป็นดอกบัว
     ๖. หญิง หม้าย หมายถึง หญิงที่หย่าร้างหรือสามีตาย

  ด้านล่าง
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จ้ำาจี้จ้ำาไช เซียน ขวานผ่าซาก

จนแต้ม วัวลืมตีน กาคาบพริก

หน้า ๖๘ ด้านบน  1. หยอกล้อ  2. พลาด  ๓. คลอง  ๔. ตกน้ำา  ๕. นกฮูก  ๖. ใจกล้า
     ๗. ธรรมชาติ  ๘. หัวเราะ  ๙. มนุษย์  1๐. หันขวับ  11. สวนสัตว์
  ด้านล่าง  1. กระซิบ  2. ทันควัน  ๓. กลางคืน  ๔. สำาลัก  ๕. หน้างอ  ๖. ขบขัน

หน้า ๖๙ ด้านบน  1. คนที่เคยตกน้ำา คือ 1) ป๋อม  2) น้าวัน  2.  สัตว์ที่เด็กๆ พบในสวนสัตว์
      ได้แก่ 1) นาก  2) เสือ  ๓) ยีราฟ  ๔) ม้าลาย  ๕) แรด  ๖) ช้าง
      ๓. สัตว์กลางคืน ได้แก่ 1) นกฮูก  2) นกแสก
  ด้านล่าง  1. ไม่ใช่  2. ใช่  ๓. ใช่  ๔. ไม่ใช่  ๕. ไม่ใช่  ๖. ใช่

หน้า ๗๐ 1. ๕ บาท  2. 2๐ บาท  ๓. 1๐ บาท  ๔. ๕ บาท  ๕. ๔๐ บาท

หน้า ๗๑ 1. 1) แรดแอฟริกา 2) แรดเอเชีย
  2. 1) แรดขาว และ 2) แรดดำา
  ๓. 1) แรดอินเดีย  2) แรดชวา  ๓) แรดสุมาตรา
  ๔. 2 นอ
  ๕. ๔ เท้า

หน้า ๗๒
สน สนุก   สนาม

ถล ถลน   ถลอก

สง สงัด   สง่า

ขน ขนม   ขนาด

สล สลาย   สล้าง

ฉง ฉงน   ฉงาย

หน้า ๕๑



1๓

หน้า ๗๓ ด้านบน

หน้า ๗๓ ด้านล่าง

หน้า ๗๔ 1. เขาตกเป็นเชลยศึก
  2. ลูบหน้าปะจมูก
  ๓. เขาทำาใจสงบ
  ๔. คืนนี้เงียบสงัด
  ๕. ป่อมรู้สึกฉงนใจ

คดี

เชลย

พยาน

คณะ

พญา

นรก

คะ-ดี

พะ-ยาน

คะ-นะ

พะ-ยา

นะ-รก

ชะ-เลย

องุ่น

ตวัด

จรวด

จริต

อร่อย

อนาถ

ตลาด

อะ-หงุ่น

จะ-หรวด

จะ-หริด

อะ-หร่อย

อะ-หนาด

ตะ-หลาด

ตะ-หวัด
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หน้า ๗๕ 1. เสือจ้องจะขม้ำากวาง
  2. เจ้าหน้าที่ตะโกนโขมงโฉงเฉง
  ๓. ณัฐจดข้อมูลแรดอย่างขะมักเขม้น
  ๔. คุณพ่อขยับตัวให้แนนเห็นลิงได้ชัด
  ๕. ป๋อมเขย่งเท้าเพื่อดูนาก
  ๖. ป๋อมเข็ดขยาดไม่อยากตกน้ำาอีก
  ๗. คุณพ่อปวดหัวจนต้องกุมขมับ
  ๘. เจ้าจ๋อเขย่ากรงจนสั่นสะเทือน

หน้า ๗๖ 1. มีช้างสามโขลงในป่านี้
  2. อย่าทำาขีข้ลาดตาขาว
  ๓. คนโง่เขลามักขี้เกียจเล่าเรียน
  ๔. เธอมีผมยาวดำาขลับ
  ๕. คนกลัวผีมักชอบเครื่องรางของขลัง
  ๖. ตาอูโ๋ขลกน้ำาพริกอยู่ในครัว

หน้า ๗๗ 
แม่

แม่

แม่

แม่

แม่

แม่

แม่

แม่

ใจ

ใจ

ใจ

ใจ

ใจ

ใจ

ใจ

ใจ

ครัว จิต

สี สน

มด น้ำา

น้ำา ดี

ค้า ทำา

ทัพ ร้อน

บ้าน เจ็บ

คุณ น้อย

หน้า ๗๘ 1. เสือโคร่ง และเสือดาวกินสัตว์ต่างๆ เป็นอาหาร
  2. เสือ คำาราม แปลว่า เสือส่งเสียงร้องดังสนั่น
  ๓. ผู้ที่ล่าเสือ เราเรียกว่า พรานป่า
  ๔. การผูกห้าง หมายถึง การทำาที่นั่งพักไว้บน ต้นไม้
  ๕. พรานป่าขึ้นไปอยู่บนห้างสูงบนต้นไม้ในป่า เพื่อ ยิง เสือ
  ๖. เวลาเดินป่าต้อง ระวัง เสือ
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หน้า ๘๓ 1. พระมาบิณฑบาตทุกเช้าที่ตลาด
  2. นายทหาร บัญชา การให้หยุดยิง
  ๓. การกิน ผลไม้ ทำาให้ขับถ่ายสะดวก
  ๔. คุณยายใช้ด้าย สายสิญจน์ ผูกข้อมือให้แนน
  ๕. ใครมาสายจะถูกลงโทษให้ ยืน ขาเดียว
  ๖. การซุบซิบ นินทา เป็นสิ่งไม่ดี
  ๗. ในงานแต่งงาน ทุกอย่างดู อลวน ไปหมด

หน้า ๗๙ 1. โบราณว่าอย่าแหยเ่สือหลับ
  2. น้ำาพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
  ๓. เขาอยู่อย่างชายชาติเสือ
  ๔. โจรปล้นมีชื่อเรียกว่าอ้ายเสือ
  ๕. เสือที่กลายเป็นคนคือ เสือสมิง
  ๖. บางครั้งเราต้องทำาใจดีสู้เสือ

หน้า  ๘๐ 1. ในป่านี้มีเสือ
  2. นายพรานชอบล่าสัตว์
  ๓. เขายิงเสือตาย
  ๔. เสือปีนต้นไม้เก่ง
  ๕. อย่าล่าสัตว์ป่า
  ๖. เขามีปืนกระบอกหนึ่ง
  ๗. เสืออาศัยอยู่ในป่า

หน้า  ๘๒ 

กุญแจ บัญชี ทำาบุญ

คูณเลข น้ำาตาล พยาบาล

พิการ อาหาร ข้าวสาร

ยิงปืน นินทา ปีน



1๖

หน้า ๘๔ 1. จะยากจนแค่ไหน ฉันก็ไม่กิน หญ้า แทนข้าว
  2. เมื่อวานฉันเห็นคนแก่ หง่อม ผม หงอก ทั้งหัว
  ๓. ป๋อมคิดว่าเขา หล่อ พอที่จะเป็นพระเอกได้
  ๔. ณัฐเอาแต่ เหลา ดินสอทั้งวัน
  ๕. ฝนตกกระหน่ำาลงมามืดฟ้ามัวดิน

หน้า ๘๕

หน้า ๘๖ ด้านบน  1. องุ่นพวงนี้เปรี้ยวเสียจริงๆ
     2. ถ้าไม่อยากสอบตก ก็อย่าขี้เกียจ
     ๓. ป๋อมกินจนจุก เพราะอาหารอร่อยมาก
     ๔. แนนอยู่บ้านใกล้กับพลอย
     ๕. เขาใส่ทองอร่ามไปทั้งตัว
     ๖. หมาข้างบ้านป๋อมโดนรถชนตายอย่างน่าอนาถ
     ๗. โต้งรีบกลับ เพราะไม่อยากเจอคูอ่ริ
     ๘. เขาสู้อย่างชายชาติทหาร

  ด้านล่าง

๔. หรี่ไฟ ๕. ข้าวหลาม ๖. ผีหลอก

1. รูโหว่ 2. แมลงวัน ๓. ขวดโหล

อย่า พวงองุ่น อร่อยดี

หน้า ๘๗ 1. คุณพ่อของเจนเป็นปลัดอำาเภอ
  2. แสงแดดจ้าจนต้อง หรี ่ตา
  ๓. คุณหมอใช้ ปรอท วัดไข้เด็ก
  ๔. พ่อชอบเล่าเรื่อง ตลก ให้ป๋อมกับแนนฟัง
  ๕. อย่าให้ใครมาเหยียด หยาม บรรพบุรุษ
  ๖. เลือกเอาว่าจะจับเป็น หรือ จับตาย
  ๗. ประเทศจีนยิง จรวด ขึ้นไปบนฟ้า
  ๘. แม่ไปซื้อปลาท่ีตลาด
  ๙. อย่าแต่งตัวหรูหราเกินไป
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หน้า ๘๘ 1. ป๋อมว้าเหว่เพราะคิดถึงคุณแม่
  2. ครูเป่านกหวีดเรียกเข้าแถว
  ๓. คุณแม่ใจหวิวๆ จะเป็นลม
  ๔. เมื่อวานนี้ป๋อมเป็นหวัด
  ๕. กินขนมหวานมากฟันจะผุ
  ๖. แหวนวงนี้สวยเหลือเกิน
  ๗. เสือหนีรอดไปได้อย่างหวุดหวิด
  ๘. อย่าเหวี่ยงแขนมาถูกฉัน

หน้า ๙๓ ด้านบน  1. ภูเขา  2. ลำาธาร  ๓. ดวงดาว  ๔. น้ำาตก  ๕. แม่น้ำา  ๖. ดินเหนียว  ๗. หญ้า  
     ๘. น้ำาเต้า  ๙. ท้องฟ้า  1๐. ดวงอาทิตย์  11. โลก  12. ดวงจันทร์

  ด้านล่าง  1. เศร้าหมอง  2. วังเวง  ๓. หดหู่  ๔. เงียบเหงา  ๕. แห้งแล้ง  ๖. ใกล้ชิด

หน้า ๙๔ ด้านบน  1. ในตำานาน ดินแดนพญาแถนอยู่บนฟ้า
     2. ผู้รับคำาสั่งพญาแถนไปสร้างสิ่งต่างๆ บนโลกคือ ปู่สังกะสาย่าสังกะสี
     ๓. ในน้ำาเต้ามีเมล็ดอยู่มากมาย
     ๔. สิ่งที่ใช้ปั้นเป็นมนุษย์ในเรื่องนี้คือ ดินเหนียว
     ๕. พญาแถนอยู่บนฟ้า ส่วนมนุษย์อยู่บนพื้นโลก
     ๖. ในเรื่องนี้ผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดคือพญาแถน
     ๗. เรื่องเล่านี้เป็นตำานานของมนุษย์ และสัตว์คู่แรกที่เกิดขึ้นบนโลก

  ด้านล่าง  1. เศร้าหมอง  2. วังเวง  ๓. เคลื่อนไหว  ๔. ล่วงเลย  ๕. มืดมิด  ๖. เบื่อหน่าย
      ๗. กว้างใหญ่  ๘. ตำานาน  ๙. ลำาธาร

หน้า ๙๕ 1. โลกนี้เงียบเหงาและมืดมิด
  2. พญาแถนเสกน้ำาเต้าวิเศษขึ้นมา
  ๓. ปู่สังกะสากับย่าสังกะสีปั้นรูปสัตว์ต่างๆ
  ๔. พญาแถนอยู่บนฟ้า
  ๕. มีเมล็ดมากมายอยู่ในน้ำาเต้า
  ๖. พญาแถนรู้สึกหดหู่ใจยิ่งนัก

หน้า ๙๖
1
๔

2
๓



1๘

หน้า ๙๗ 

หน้า ๙๘ 
อ้น

เม่น

หมี

ควาย

งูเหลือม

หมูป่า

กระรอก

เสือ

ค้างคาว

ผีเสื้อ

หน้า ๑๐๑ ด้านบน  1. ผีแถน  2. เมืองฟ้า  ๓. ถ่อแพ  ๔. ตำานาน  ๕. น้ำาท่วม  ๖. บ้านเรือน 
  ด้านล่าง  1. ทำานา  2. บ้านเมือง  ๓. หลั่งไหล  ๔. น้ำาเต้า  ๕. โบราณ  ๖. ไทดำา

หน้า ๑๐๒ ด้านบน  1. ใช่  2. ใช่  ๓. ใช่  ๔. ใช่  ๕. ไม่ใช่  ๖. ใช่ 
  ด้านล่าง  1. พญาแถนครองเมืองฟ้า
      2. มีมนุษย์อยู่ในน้ำาเต้า
      ๓. ปู่ลางเซิงใช้เหล็กแทงน้ำาเต้า
      ๔. ชาวไทดำาอยู่ที่เมืองนาน้อยอ้อยหนู
      ๕. น้ำาเต้าเป็นอาหารของเรา

หน้า ๑๐๓ 
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หน้า ๑๑๐ ด้านบน  1. ใช่  2. ไม่ใช่  ๓. ไม่ใช่  ๔. ไม่ใช่  ๕. ใช่  ๖. ใช่  ๗. ไม่ใช่
  ด้านล่าง

2

๗

๓

๕

1

๘

๔

๖

ลำาดับถูกต้อง

1. คุณพ่อพาป๋อมไปโรงเรียน
2. ป๋อมเงยหน้าดูเห็นป้าย ๖ ป้าย
๓. “นี่นาย นักเรียนใหม่ละซี” อ๊อดถาม
๔. อ๊อพาป๋อมมาจนถึงห้องเรียน
๕. อ๊อดเลือดกำาเดาไหล
๖. อ๊อดนอนหนุนตักป๋อม
๗. เสื้อป๋อมเปื้อนเลือดเปรอะไปหมด
๘. “นายเป็นเพื่อนที่ดีของฉัน

หน้า ๑๑๑ ด้านบน  1. ตึกที่ป๋อมเรียน ม ี๓ ชั้น มีห้องเรียน ๙ ห้อง
     2. ห้องอาหารอยู่ชั้น  1  ห้องพยาบาลอยู่ชั้น  1 
     ๓. ห้องสมุดอยู่ชั้น  1  ห้องสมุดมีตู้หนังสือ  ๔  ตู้
     ๔. ห้องครูใหญ่อยู่ชั้น  2  ห้องวิทยาศาสตร์อยู่ชั้น  2 
  ด้านล่าง

หน้า ๑๑๒ 1. โรงเรียนเก่าของป๋อมมีห้องเรียน ๕ ห้อง
  2. ห้องพักครูอยู่ชั้น  1  
  ๓. ห้องอาหารอยู่ชั้น  1  
  ๔. ห้องที่อยู่ระหว่างห้องอาหารกับห้องสมุดคือ ห้อง  พักครู 
  ๕. ห้องที่อยู่ชั้นบนทั้งหมดคือ ห้อง  เรียน 
  ๖. ขณะที่เรียนหนังสือ ป๋อมต้องอยู่ที่ชั้น  2  

ชะลอ

ขยัน

การ์ตูน

กระโดด

กระดาษ

สมัคร

สะดุ้ง

พิสดาร

หน้า ๑๑๓ ด้านบน  1. โรงเรียนของป๋อมเข้าเรียนเวลา  ๐๘.๓๐ น. 
     2. โรงเรียนของป๋อมเลิกเรียนเวลา  1๕.๓๐ น. 
     ๓. ในหนึ่งวันมีเวลาพัก  2  ครั้ง
     ๔. เวลาพักรับประทานอาหารคือเวลา 11.๔๐ น.
     ๕. นักเรียนเข้าแถวเวลา ๐๘.๐๐ น.
     ๖. วิชาคณิตศาสตร์ เริ่มเวลา 1๓.๓๐ น.
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หน้า ๑๑๓ ด้านล่าง  1. ห้องพยาบาล คือห้องหมายเลข  21๐๖ 
      2. ห้องหมายเลข 12๐๗ เป็นห้อง  สมุด 
      ๓. ห้องหมายเลข 11๐2 เป็นห้อง  วิทยาศาสตร์  
      ๔. ห้องหมายเลข 1๐๗๘ เป็นห้อง  ดนตรี 
      ๕. ห้องครูใหญ่ คือห้องหมายเลข  1๐๐1 

หน้า ๑๑๓ 1. ป๋อม  2. ณัฐ  ๓. อ๊อด  ๔. หลังโรงเรียน  ๕. กระท้อน  ๖. เลือดกำาเดาไหล

หน้า ๑๑๕ 

ห้องสมุด ตู้ไปรษณีย์ กระดานดำา

ผีเสื้อยักษ์ หนอน โรงเรียน

หน้า ๑๑๖ 1. สารคดีข้างบนกล่าวถึง  ผีเสื้อยักษ์ 
  2.  ผีเสื้อยักษ์  เป็นผีเสื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
  ๓. ตัวหนอนของผีเสื้อยักษ์ ชอบกินใบ  กระท้อน  
  ๔. เมื่อหนอนโตเต็มที่ จะกลายเป็น  ดักแด้  
  ๕. ก่อนที่จะเป็นตัวผีเสื้อ ต้องเป็น  ดักแด้  ก่อน
  ๖. นัก วิทยาศาสตร์ เคยพบซากผีเสื้อบนแผ่นหิน

หน้า ๑๑๗ 

สวาย

สวะ

สวิง

ไสว

สวัสดี

เสวย
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คำา อ่านว่า

เดิน เดิน

เชิญ เชิน

ดล ดน

เวร เวน

พร พอน

บุญ บุน

คำา อ่านว่า

เรียง เรียง

คลอง คลอง

เพลง เพลง

ลุง ลุง

ทาง ทาง

หน้า ๑๑๙ ด้านบน     ด้านล่าง

หน้า ๑๒๕ 

หน้า ๑๒๑ 1. ผลไม้  2. ปิงปอง  ๓. ร้องเพลง  ๔. กวาง  ๕. นางฟ้า  ๖. จราจร  ๗. ละคร  
  ๘. ซื่อตรง  ๙. วานร  1๐. แมลง  11. พยาบาล  12. ลูกตาล

  คำาแม่กน  ผลไม้  จราจร  ละคร  วานร  พยาบาล  ลูกตาล
  คำาแม่กง  ปิงปอง  ร้องเพลง  กวาง  นางฟ้า  ซื่อตรง  แมลง

หน้า ๑๒๓

งู กินหาง 

กระต่าย ตื่นตูม 

หัวเดียว กระเทียมลีบ 

งมเข็มใน มหาสมุทร 

ไม้ซีก งัดไม้ซุง 

เขียนเสือ ให้วัวกลัว 

งงเป็น ไก่ตาแตก 

อาบเหงื่อ ต่างน้ำา 

หมา หมู่ 
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หน้า ๑๒๗

หน้า ๑๒๘ 1. หมูหมา กาไก ่ที่ตาจูเลี้ยงไว้ ส่งเสียงหนวกหูมาก
  2. เวลาไปวัดต้องเตรียมข้าวตอก ดอกไม ้ให้พร้อม
  ๓. คนอะไรไม่รู้จัก บาปบุญ คุณโทษ
  ๔. ชูชกหอบเอาผลหมาก รากไม้ มาเต็มถุงย่าม
  ๕. ป๋อมเก็บหอม รอมริบ โดยเก็บเงินไว้ในออมสิน
  ๖. อย่าเกะกะ ระราน คนอื่น
  ๗. รัฐบาลจัดงานต้อนรับชาวต่างชาติอย่างไม่ขาดตก บกพร่อง
  ๘. ในป่านี้อาจมีผีสาง นางไม้

หน้า ๑๒๙ 1. ไม่ใช่  2. ใช่  ๓. ใช่  ๔. ใช่

หน้า ๑๓๕ ด้านบน  1. นาคต้องการบวชเป็นพระ
     2. นาคแปลงกายเป็นคน
     ๓. นาคมีฤทธิ์มาก
     ๔. พระแง้มประตูเข้าไปดูในกุฏิ
     ๕. สัตว์บวชเป็นพระไม่ได้

  ด้านล่าง 1. สวดมนต์  2. ปฏิบัติ  ๓. อาวุโส  ๔. เผลอ  ๕. ศรัทธา
     ๖. แปลงกาย  ๗. กรรม  ๘. มนุษย์

ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด 

ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ 

ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ 

ตกน้ำาไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ 

หนักไม่เอา เบาไม่สู้ 

กินบนเรือน ขี้บนหลังคา 

ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด 

ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง 

น้ำาพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า 



2๓

หน้า ๑๓๖

หน้า ๑๓๗ ด้านบน

  ด้านล่าง  1. ผู้ที่จะบวชเป็นภิกษุ ต้องผ่านขั้นตอนการ บวชนาค เสียก่อน
      2.  นาค เป็นสัตว์ดิรัจฉานชนิดหนึ่ง
      ๓. พุทธศาสนาสอนให้ทำา ความดี ละเว้น ความชั่ว
      ๔. สถานที่ที่ใช้สำาหรับบวชพระเรียกว่า โบสถ์ 

หน้า ๑๔๒ 1. ทะลัก  2. หมด  ๓. พายุ  ๔. ถล่ม  ๕. ร่องรอย  ๖. กลับ ๗. ทลาย  ๘. ตรอมใจ  
  ๙. เวิ้งว้าง  1๐. น้ำาท่วม  11. ปั่นป่วน  12. กระหน่ำา

พระพุทธเจ้า ภิกษุ

นาค แปลงกาย โบสถ์

๓

1

2

๔

๕

๖



2๔

หน้า ๑๔๓ ด้านบน  1. ปลาไหล  2. ประหลาด  ๓. โชคดี  ๔. หมู่บ้าน  ๕. ตื่นเต้น  ๖. ชิมรส

  ตรงกลาง  1. เหตุการณ์  2. อิ่มหนำา  ๓. หญิงหม้าย  ๔. บังเอิญ  ๕. หน่อไม้  ๖. ใต้ถุน

  ด้านล่าง  1. คะนอง  2. กระหน่ำา  ๓. หยุดยั้ง  ๔. ทรุดลง  ๕. หนองน้ำา  ๖. อึดใจ

หน้า ๑๔๔ ด้านบน  1. เผือก  2. พลบค่ำา  ๓. มหัศจรรย์  ๔. หญิงหม้าย  ๕. หนองหล่ม  ๖. วิปริต
  ด้านล่าง  1. ใช่  2. ใช่  ๓. ใช่  ๔. ไม่ใช่  ๕. ไม่ใช่  ๖. ไม่ใช่  ๗. ใช่  ๘. ไม่ใช่

หน้า ๑๕๑ ด้านบน  1. ครอบครัว  2. กระติก  ๓. โรงแรม  ๔. น้อยหน่า  ๕. ไฟฉาย  ๖. รสชาติ

  ตรงกลาง  1. น้ำาหนัก  2. ตื่นเต้น  ๓. สูญพันธุ์  ๔. สองทุ่ม  ๕. ขั้วโลก  ๖. หมีควาย

  ด้านล่าง  1. ระทึก  2. ส่องสัตว์  ๓. ถ่ายรูป  ๔. สปอตไลท์  ๕. กระซิบ  ๖. โขลงช้าง

หน้า ๑๕๒ ด้านบน  1. 1) จ.นครราชสีมา 2) จ.นครนายก ๓) จ.ปราจีนบุรี ๔) จ.สระบุรี  2. น้อยหน่า
     ๓. สองทุ่ม  ๔. 1) กวาง 2) ช้าง  ๕.โรงแรม  ๖. สปอตไลท์  ๗. 1) หมีขั้วโลก
     2) หมีขอ  ๓) หมีคน  ๔) หมีควาย
  ด้านล่าง

1

๕

๖

๓

2

๔

หน้า ๑๕๔ ด้านบน
  1. เขาใหญ่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี
     = เขาใหญ่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
  2. คณะของป๋อมเข้าพักในบ้านพักของกรมป่าไม้
     = คณะของป๋อมเข้าพักที่โรงแรม ในเขตเขาใหญ่
  ๓. รถส่องสัตว์โดยใช้กองไฟ เพื่อจะได้มองเห็นชัดเจน
     = รถส่องสัตว์โดยใช้สปอตไลท์ เพื่อจะได้มองเห็นชัดเจน
  ๔. รถออกไปส่องสัตว์เวลาหกโมงเช้า
     = รถออกไปส่องสัตว์เวลาสองทุ่ม
  ๔. เด็กๆ มองเห็น เม่น หมูป่า และแพนด้า
     = เด็กๆ มองเห็นกวางและโขลงช้าง



2๕

หน้า ๑๕๕

หน้า ๑๕๕ ด้านล่าง

เสือโคร่ง

งูเหลือม

นกยูง

หมาป่า

สิงโต

ผีเสื้อ

รายชื่อสัตว์จากภาพด้านบน

1. ชะนี

2. กวาง

๓. ชะนี

๔. ช้าง

๕. เก้ง

๖. หมาใน

๗. ไก่ฟ้าพญาลอ

๘. นกปรอดหัวจุก

หน้า ๑๕๖ ด้านบน สง่า

เสงี่ยม

สนั่น

สล้าง

สว่าง

สนิม

สนาน

  ด้านล่าง  1. งูเหลือมตาย สนิท แล้ว
      2. มีปลา สวาย ตัวใหญ่ในแม่น้ำา
      ๓. เสือโคร่งถูกยิง น่า สลด ใจ
      ๔. เขาใช ้สวิง จับแมลง
      ๕. นี่คือ สมุด ของเธอ



2๖

หน้า ๑๕๗ ด้านล่าง  1. สงบเสงี่ยม  2. เขม่นตา  ๓. เขย่ามือ  ๔. ขย่มตัว
      ๕. ลัดสนาม  ๖. ขนมสังขยา  ๗.  นกขมิ้น  ๘. ดึกสงัด

หน้า ๑๕๘ ๓๕๐

๗๓

1๘๐ - 2๐๐

ชะนีมงกุฎ

เสือโคร่ง

กระทิง

เสือลายเมฆ

หมีควาย

หมาใน

ชะนีมือขาว

หน้า ๑๕๙ 

2. ค้างคาว

1. ฮิปโป

๓. นกฮูก
๔. แมว

๕. งู

๖. เสือโคร่ง

สัตว์อะไรเอ่ย?

บางครั้งกินเนื้อ แต่ชอบกินปลา

มากกว่า ตัวมันมีหลายสี เช่น ขาว 

ดำา น้ำาตาล ลาย

สัตว์อะไรเอ่ย?

เป็นสัตว์ปีก ขนนุ่ม หัวใหญ่ ตาโต   

ตัวลาย ออกหากินในเวลากลางคืน 

กลางวันหลบพักผ่อนตามต้นไม้

สัตว์อะไรเอ่ย?

ตัวใหญ่ ไม่มีขน ชอบอยู่ในทั้งน้ำาและ

บนบก ฟันของมันใหญ่มาก มันชอบ

กินหญ้า ไม่กินเนื้อเลย

สัตว์อะไรเอ่ย?

ไม่เคยเดิน ไม่เคยวิ่ง อยู่บนบกก็ได้ 

อยู่ในน้ำาก็ได้ บางชนิดมีพิษร้ายกาจ 

กัดคนถึงตาย

สัตว์อะไรเอ่ย?

จะว่านกก็ไม่ใช่ จะว่าหนูก็ไม่เชิง 

กลางคืนตื่น กลางวันหลับ เลี้ยงลูก

ด้วยนม

สัตว์อะไรเอ่ย?

หลับเวลากลางวัน ตื่นกลางคืน มีฟัน

ใหญ่มาก ชอบล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร 

ตัวมันมีสีต่างๆ เช่น น้ำาตาล ดำา   

ลายเหลือง

๔

1

2 ๖

๕

๓

หน้า ๑๕๗ ด้านบน  1.ขย้ำา  2. ขม้ำา  ๓. เขม่า  ๔. ขยี้  ๕. สงบ



2๗

หน้า ๑๖๒ ด้านบน

  ด้านล่าง  1. พ.ศ.2๕๔1  2. ยิงเสิอโคร่ง  ๓. เสือโคร่ง  ๔. 2.๔๕ เมตร
      ๕. คำามวล และ อภิชัย

หน้า ๑๖๔
ใหญ่ ใหม่ ให้ สะใภ้ ใช้ ใฝ่ ใจ

ใส่ ใหล ใคร ใคร่ ใบ ใส ใด

ใน ใช่ ใต้ ใบ้ ใย ใกล้

หน้า ๑๖๖ 1. ไข่ไก่  2. ใฝ่รู้  ๓. ไปไหน  ๔. ลำาไส้  ๕. หลงใหล  ๖. ใบบัว
  ๗. ชาวไทย  ๘. บันได  ๙. ครูใหญ่  1๐. เล่นไพ่  11. สวมใส่  12. เสื้อใหม่
  คำาที่ใช้ ไ-  ไข่ไก่  ไปไหน  ลำาไส้  ชาวไทย  บันได  เล่นไพ่
  คำาที่ใช้ ใ-  ใฝ่รู้  หลงใหล  ใบบัว  ครูใหญ่  สวมใส่  เสื้อใหม่

หน้า ๑๖๗ 1. พ่อของจอยชอบเล่น เรือใบ 
  2. ติ๊ก ร้องไห้ เพราะสอบตก
  ๓. น้องเต้นซนมากจนตก บันได 
  ๔.  ดอกไม้ ช่อนี้สวยจริงๆ
  ๕.  หัวใจ ของกี้เต้นแรงด้วยความกลัว
  ๖. กระบอกข้าวหลามทำามาจาก ไม้ไผ่ 
  ๗. บนเพดานม ีใย แมงมุมเต็มไปหมด
  ๘. น้ำาทะเล ใส จนเห็นตัวปลา



2๘

หน้า ๑๖๘

หน้า ๑๖๙

หน้า ๑๗๑ ด้านบน

  ด้านล่าง  1. อย่าพูดจา วก วน
      2. กรรมกร แบก ปูน
      ๓. ถนนไม่เรียบเป็น อุปสรรค ต่อการขับขี่
      ๔. วันนี้มี เมฆ และฝนฟ้าคะนอง
      ๕. ผมจะเลือก พรรค ไหนดี

หน้า ๑๗๐ คำาที่อยู่ในมาตราแม่กก ในบทกลอน

หน้า ๑๗๐ คำาอื่นๆ ที่อยู่ในมาตราแม่กก (ตัวอย่างคำาตอบ)

ป

ห

ต

ร า ะเ

า

า

า

ล ง

ง

ง

ร

ร

ร

ร

ร

ะ

รู้จัก พวก เรียก พร้อมพรัก รัก นัก

ชก บวก ยักษ์ แบก โลก จาก

คำา อ่านว่า

แบก แบก

สุข สุก

เมฆ เมก

เลข เลก

โรค โรก

พรรค พัก

อุปสรรค อุบ-ปะ-สัก

ทุกข์ ทุก



2๙

หน้า ๑๗๒ 

หน้า ๑๗๓ 1. ทำาลายพืชของชาวไร่ชาวนา
  2. ตัวสีดำาสนิท ชอบกินเนื้อ เศษอาหารและสัตว์เล็กๆ
  ๓. (คำาตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูหรือผู้ปกครอง)
  ๔. (คำาตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูหรือผู้ปกครอง)
  ๕. เพราะหุ่นไล่กามีลักษณะเหมือนคน ทำาให้กาไม่กล้าเข้าใกล้

หน้า ๑๗๔ 1. เจ้าเสือขับรถบรรทุกมะเขือมาเต็มลำา
  2. ป๋อมเขียนบันทึกเรื่องเที่ยวทะเล
  ๓. เทวดาบันดาลให้พระสังข์ออกจากหอย
  ๔. เขาบรรยายจนคนฟังหลับหมด
  ๕. ป๋อมบรรจงคัดไทยสุดฝีมือ

หน้า ๑๗๕ 1. บรรทัด  2. บันดาล  ๓. บันลือ  ๔. บรรจุ  ๕. บันได  ๖. บรรดา
  ๗. บรรยาย  ๘. บรรจง  ๙. บันเทิง  1๐. บันทึก  11. บรรเลง  12. บรรทุก
  คำาที่ใช้ บัน-  บันดาล  บันลือ  บันได  บันเทิง  บันทึก
  คำาที่ใช้ บรร-  บรรทัด  บรรจุ  บรรดา  บรรยาย  บรรจง  บรรเลง  บรรทุก

หน้า ๑๗๙ ด้านบน

คำา อ่านว่า

ชก ชก

สามัคคี สา-มัก-คี

ประโยค ประ-โหยก

ตุกติก ตุก-ติก

คลุก คลุก

โบก โบก

นาค นาก

คำา อ่านว่า

โชค โชก

สกปรก สก-กะ-ปรก

โยกเยก โยก-เยก

เชือก เชือก

บรรทุก บัน-ทุก

ขลุกขลัก ขลุก-ขลัก

แยก แยก

พรหมทัต ทีฆาวุกุมาร ดีดพิณ

นักกีฬา ดาบ พระมเหสี



๓๐

หน้า ๑๗๙ ด้านล่าง

หน้า ๑๘๐ 1. พระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพารานสี
  2. พระเจ้าทีฆีติโกศลเป็นพระบิดาของทีฆาวุกุมาร
  ๓. ทีฆาวุกุมารมีความชำานาญในการดีดพิณ
  ๔. พระเจ้าพรหมทัตเสด็จไปล่าเนื้อในป่า
  ๕. ทีฆาวุเป็นคนมีน้ำาใจนักกีฬา

หน้า ๑๘๑

๔

1

2

๓

๖

๗

๕

หน้า ๑๘๓ ด้านบน  1.  นกหัสดีลิงค์  ตัวใหญ่ ขนาดคาบช้างทั้งตัวได้
     2.  กินรี  ชอบเล่นน้ำาในสระอโนดาต
     ๓.  นกกรวิก  มีเสียงไพเราะจนคนและสัตว์ต้องหยุดฟัง
     ๔. ลมเป็นอาหารของ  นกวายุภักษ์ 
  ด้านล่าง  1. หิมพานต์  2. มนุษย์  ๓. อโนดาต  ๔. วันเพ็ญ  ๕. กินรี  
      ๖. ราชสีห์  ๗. หัสดีลิงค์

หน้า ๑๘๔ 1. ต้นกัลปพฤกษ์  2. สี่เหลี่ยม  ๓. 1๐๐ โยชน์  ๔. สอยกัลปพฤกษ์

  ๕. งานกาชาด


