
โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน 
 
ที่มาของเร่ือง 

บทความเรื่อง โคลนติดล้อ เป็นหนังสือรวมบทความแสดงความคิด พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้นามแฝงว่า “อัศวพาหุ” พระราชนิพนธ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อปี 
พ.ศ.๒๔๕๘ เพื่อลงพิมพ์ใน “หนังสือพิมพ์ไทย” และต่อมา “หนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์” ได้น ามาพิมพ์
ลงไว้อีกครั้งหนึ่ง แบ่งเป็น ๑๒ บทดังนี้ 

 
๑. การเอาอย่างโดยไม่ตริตรอง   ๒. การท าตนให้ต่ าต้อย 
๓. การบูชาหนังสือเกินเหตุ   ๔. ความนิยมเป็นเสมียน 
๕. ความเห็นผิด     ๖. ถือเกียรติไม่มีมูล 
๗. ความจนไม่จริง    ๘. แต่งงานช่ัวคราว 
๙. ความไม่รับผิดชอบบิดามารดา   ๑๐. การค้าหญิงสาว 
๑๑. ความหยุมหยิม    ๑๒. หลักฐานไม่มั่นคง 
 

ประวัติผู้แต่ง 
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓ มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ  

เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ    
ศึกษาวิชาการท่ีประเทศอังกฤษ ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและศึกษาวิชาการทหารบก ท่ีโรงเรียน
นายร้อยแซนด์เฮิสต์ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๗ 

เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ เมื่อวันท่ี ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้ทรงตราพระราชบัญญัติ  
ประถมศึกษา ให้เป็นการศึกษาภาคบังคับ ทรงต้ังกระทรวงการทหารเรือ กองเสือป่า และกองลูกเสือ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรมศิลปากร โรงไฟฟ้าหลวงสามเสน คลังออมสิน กรมสถิติพยากรณ์ กรมสรรพากร 
กรมตรวจเงินแผ่นดิน กรมมหาวิทยาลัย กรมรถไฟหลวง และเปิดเดิน รถไฟไปเช่ือมกับมลายู ต้ังสถานเสาวภา
และกรมร่างกฎหมาย ทรงเปล่ียนการใช้ รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) เป็นพุทธศักราช (พ.ศ.) ทรงปลูกฝัง  ความรัก
ชาติให้เกิดขึ้นใน  หมู่ประชาชาวไทย  ทรงเป็นศิลปิน  และส่งเสริมงานประพันธ์เป็นอย่างมาก ทรงเป็นผู้น า    
ในการประพันธ์วรรณคดีไทย ท้ังท่ีเป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง ทรงเขียนหนังสือทางด้านประวัติศาสตร์และ  
ด้านการทหารไว้เป็นจ านวนมาก ประมาณถึง ๒๐๐ เรื่อง ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้นามปากกา
มากมาย เช่น  ศรีอยุธยา  พระขรรค์เพชร อัศวพาหุ นายแก้วนายขวัญ  พันแหลม  รามจิตติ   สุครีพ  พาลี   
ศรีธนญชัย  รามสูร  วชิราวุธ  สุริยงส่องฟ้า  อัญชัญ  น้อยลา  พันตา  หนานเเก้วเมืองบูน  นักเรียนคนหนึ่ง  
นักเรียนเก่า  พรานบุญ  เสือเหลือง  เลขานุการ  จุลสมิต  มหาสมิต  วรสมิต  วิริยะสมิต  โสตสมิธ  วรรณสมิต  
วิภาสมิต  อัศวพาหุ  พระขรรค์เพชร  ไก่เขียว  รามจิตติ   

พระองค์ได้รับ ถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงเป็นนักปราชญ์ท่ียิ่งใหญ่
พระองค์หนึง่ของไทย 

 
 
 
 



ลักษณะค าประพันธ ์
เป็นบทความร้อยแก้ว แสดงคามคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมของคนไทยท่ีนิยมอาชีพเป็นเสมียน 

 
เนื้อเร่ือง ตอนที่ ๔ ความนิยมเป็นเสมียน 

เสมียนคือผู้ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับหนังสือ ผู้มีการศึกษานั้นนิยมเป็นเสมียน คือนิยมเข้ารับราชการผู้ท่ีเป็น
เสมียนจึงไม่สนใจกลับไปท าการเกษตรในภูมิล าเนาของตนซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าผู้ท่ีเป็นเสมียน     
จึงนิยมใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ บุคคลเหล่านี้เห็นว่าการท างานอย่างอื่นไม่สมเกียรติยศของตนเองเพราะคนท่ี
ได้รับการศึกษาไม่ควรเสียเวลาไปท างานท่ีคนไม่รู้หนังสือก็ท าได้คนจ าพวกนี้จึงยอมทนใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ 
ท้ังท่ีเงินเดือนไม่มากแต่ก็จับจ่ายใช้ทรัพย์เพื่อการต่าง ๆ เช่น นุ่งผ้าม่วงสี ดูหนัง กินข้าว  ตามร้านอาหาร       
ถ้าคนเรายังมีค่านิยมเห็นว่าการเป็นเสมียนมีศักด์ิศรีสูงกว่าการเป็นชาวนา ชาวสวน หรือพ่อค้า คนก็มักจะ      
ใฝ่ทะเยอทะยานอยากเป็นเสมียนเมื่อกระทรวงทบวงการคัดเลือกเสมียนท่ีมีมากเกินความจ าเป็นออก บุคคล
เหล่านี้จะไม่สามารถไปท างานอื่นได้ เพราะเคยเป็นเสมียนมานาน ผู้ท่ีเป็นเสมียนไม่อาจไปเป็นชาวนาได้     
ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เห็นว่าไม่สมเกียรติของตน ไม่อาจไปอยู่ตามบ้านนอกได้ ดังนั้นจึงคงอยู่ในเมือง
เพื่อหาต าแหน่งเสมียนต่อไป อายุมากขึ้นโอกาสยิ่งน้อยลง 

ในตอนท้ายของบทความจบด้วยค าถามกระตุ้นให้คิดว่า สมควรหรือไม่ท่ีจะเปล่ียนค่านิยมในการเป็น
เสมียนแล้วหันไปท างานอื่น ๆ ท่ีท าประโยชน์ได้ดีกว่าการเป็นเสมียน 
 
คุณค่าของเร่ือง 

๑. เป็นตัวอย่างของบทความท่ีดี 
๒. เสนอข้อคิดเกี่ยวกับปัญหาของบ้านเมืองในเรื่องค่านิยมท่ีเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศให้เจริญ 
๓. ให้แนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ว่าอาชีพอื่นก็สามารถท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ 

 
คุณค่าด้านเนื้อหา 

๑) รูปแบบ  บทความเรื่องโคลนติดล้อ  ตอน  ความนิยมเป็นเสมียน เป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้ว   
ท่ีให้ท้ังความรู้และความคิด  มีเนื้อหาสร้างสรรค์ทรงคุณค่า  ซึ่งเป็นการใช้รูปแบบงานเขียนได้อย่างเหมาะสม
กับเนื้อหา 

๒) องค์ประกอบของเรื่อง 
       ๒.๑  สาระ  เป็นการแสดงความคิดเรื่องค่านิยมเกี่นวกับอาชีพท่ีคนท่ัวไปมักนิยมยกย่อง

ข้าราชการและผู้ท่ีท างานในส านักงาน จนมองข้ามความส าคัญของอาชีพอื่นเหมือนโคลนติดล้อรถ 
       ๒.๒  โครงเรื่อง  บทความเรื่องโคลนติดล้อ  ตอน  ความนิยมเป็นเสมียน  เป็นร้อยแก้ว      

แสดงความคิดเห็นท่ีมีองค์ประกอบของบทความครบท้ัง  ๓  ส่วน  คือ 
         ส่วนน า  :  มีการใช้ข้อความท่ีต่อเนื่องจากบทท่ี  ๓  เรื่องการบูชาหนังสือจนเกินเหตุ  ดังนั้น ผู้อ่าน
บทความโคลนติดล้อท่ีลงพิมพ์อย่างต่อเนื่องในหนังสือพิมพ์สยามออฟเซอร์เวอร์  จะเห็นการเช่ือมโยงเข้าสู่
เนื้อหาท่ีพระองค์ทรงเปิดประเด็นมุมมองถึงความเสียหายท่ีจะตามมาของผู้ท่ีรับการศึกษาในระบบโรงเรียนมี
มากขึ้น 

 



         ส่วนเนื้อเรื่อง  :  มีการแบ่งออกเป็นย่อหน้าท้ังหมด  ๗  ย่อหน้า  แต่ละเรื่องโยงกันเป็นล าดับ  
ต้ังแต่การต้ังความหวังในอนาคตเมื่อเรียนจบ  โดยลืมพื้นความหลังทางวัฒนธรรมว่าสังคมไทยเป็นสังคม
เกษตรกรรม แต่ละย่อหน้ามีการอธิบายและการยกตัวอย่างชัดเจน 

          ส่วนสรุป  :  ผู้เขียนได้กล่าวถึงหนทางการแก้ปัญหาและใช้กลวิธีในการปิดเรื่องโดยใช้ค าถาม
ในบรรทัดสุดท้ายว่า  “เพราะฉะนั้นท่านจะไม่ช่วยกันบ้างหรือ” 

กลวิธีในการแต่ง  บทความเรื่องโคลนติดล้อ  ตอน ความนิยมเป็นเสมีียน  ผู้ประพันธ์มีกลวิธีการเขียน
ท่ีชวนอ่าน  น่าติดตาม  มีการล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน  อ่านเข้าใจง่าย  โดยแบ่งย่อหน้ายาวส้ันสลับกันไป  
รวม  ๑๑  ย่อหน้า  แต่ละย่อหน้ามีประเด็นส าคัญ  มีเนื้อหาสาระน่าสนใจ  และมีการน าเสนอต่อเนื่องสัมพันธ์
กันอย่างดี  เริ่มต้นจากค าน าท่ีจูงใจให้ผู้อ่านสนใจติดตาม  โดยการน าเสนอปัญหาท่ีเกิดจากการให้การศึกษา  
แก่ประชาชน  ซึ่งผู้ประพันธ์แสดงความคิดเห็นว่า  "ให้ผลเป็นท่ีน่าร าคาญ"  ท าให้ผู้อ่านเกิดความสนใจติดตาม
หาค าตอบไม่ว่าปัญหานั้นคืออะไรในส่วนของเนื้อหาท่ีน าเสนอแต่ละย่อหน้า  ผู้ประพันธ์ได้ อธิบายเนื้อหา  
ความส าคัญ  แสดงเหตุผล  ใช้ตัวอย่างประกอบได้อย่างชัดเจน  บางครั้งมีการกระตุ้นให้ผู้อ่านคิดโดยใช้ค าถาม
ให้ผู้อ่านน าไปคิดต่อ  นับเป็นวิธีการประพันธ์ท่ีมีคุณค่า  ใช้เป็นแบบอย่างของบทความแสดงความคิดเห็น     
ได้เป็นอย่างดี 

๓) แนวคิดของผู้เขียน 
       ๑)  ความหมายของค าว่าเสมียน  การเป็นเสมียนความหมายของผู้เขียน  หมายถึง  อาชีพ       

ท่ีท างานในบริษัท ส านักงาน ท้ังเอกชนและของรัฐบาล  เป็นผู้ท่ีได้รับเงินเดือนเป็นประจ าทุกเดือน 
        ๒)  ทุกอาชีพมีความส าคัญเหมือนกัน  อาชีพทุกอาชีพเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติยศเท่า  ๆ กัน  

สามารถท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เหมือนกัน 
        ๓)  ความนิยมเป็นเสมียน  ความนิยมเป็นเสมียนเปรียบเหมือนโคลนอีกก้อนท่ีติดล้อรถ      

เป็นตัวถ่วงความเจริญ  เพราะค่านิยมของคนท่ีเห็นอาชีพเสมียนเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติกว่าอาชีพอื่นๆ  ในสังคม  
ท าให้ผู้มีความรู้ความสามารถจ านวนมากมายึดติดอยู่กับต าแหน่ง  ยศศักด์ิ  ท้ัง ๆ ท่ีถ้าไปประกอบอาชีพอื่น  
จะได้ประโยชน์มากกว่า 

         ๔)  การใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อ  ผู้ท่ีนิยมเป็นเสมียนในยุคสมัยนั้น  มักมีฐานะความเป็นอยู่ท่ีเกินฐานะ  
โดยเฉพาะการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อรักษาเกียรติยศและ 

หน้าตาของตน 
         ๕)  ความส าคัญของการเกษตร  ชาวไร่  ชาวนา  ชาวสวน  เป็นผู้ผลิต  มีความส าคัญอย่างยิ่ง

ในประเทศเกษตรกรรมแบบไทย 
         ๖)  การมองข้ามความส าคัญของท้องถิ่น ชายหนุ่มท่ีเข้ามาท างานในเมืองมักลืมถิ่นฐาน     

บ้านเกิด ไม่ยอมกลับไปท างานในภูมิล าเนาของตน 
         ๗)  ค่านิยมเกี่ยวกับอาชีพ  คนท่ัวไปมักยกย่องข้าราชการและผู้ท่ีท างานในส านักงาน         จน

มองข้ามความส าคัญของอาชีพอื่น 
         ๘)  อิทธิพลของส่ือมวลชน  ส่ือมวลชนและสาธารณชนมีอิทธิพลอย่างมากในการเผยแพร่

ความคิด  โดยการยกย่องให้เกียรติชาวนาจะท าให้เกิดกระแสของคนท่ัวไปตามมา 
         ๙)  ความไม่มั่นคงในอาชีพท าให้เกิดปัญหาในสังคมตามมา  ผู้ท่ีต้องออกจากอาชีพท่ีตนท าเมื่อ

อายุมากขึ้น  มักถูกชักจูงให้ประพฤติทุจริตได้ง่ายเมื่อจับแนวคิดของผู้เขียนได้ดังกล่าวแล้ว  จะต้องหาเหตุ
ประกอบการพิจารณา  ได้แก่สภาพของสังคมไทยในสมัยรัชกาลท่ี  ๖ 

 



คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
๑. การสรรค า  ในแง่ของศิลปะการประพันธ์  ทรงพระราชนิพนธ์โดยส านวนภาษาท่ีเรียบง่าย  แต่แฝง

ไว้ด้วยศิลปะการใช้ภาษา  ท าให้บทความน่าอ่านและน่าติดตามดังต่อไปนี้ 
    ๑.๑ ใช้ถ้อยค าเรียบง่าย  ส่ือความตรงไปตรงมา มีการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษบ้างดังตัวอย่าง 
      “..เด็กทุก ๆ คนซึ่งเล่าเรียนส าเร็จออกมาจากโรงเรียนล้วนแต่มีความหวังฝังอยู่ว่าจะได้มาเป็น

เสมียน หรือเป็นเลขานุการ และจะได้เล่ือนยศเล่ือนต าแหน่งขึ้นเร็ว ๆ เป็นล าดับไป เด็กท่ีออกมาจากโรงเรียน
เหล่านี้ย่อมเห็นว่ากิจการอย่างอื่นไม่สมเกียรติยศนอกจากการเป็นเสมียน ข้าพเจ้าเองได้เคยพบเห็นพวกหนุ่ม 
ๆ ชนิดนี้หลายคนเป็นคนฉลาดและว่องไว และถ้าหากเขาท้ังหลายนั้นไม่มีความกระหายจะท างานอย่างท่ีพวก
เขาเรียกกันว่า "งานออฟฟิศ" มากีดขวางอยู่แล้ว เขาก็อาจจะท าประโยชน์ได้มาก..” 

    ๑.๒ การซ้ าค า  เพื่อเน้นย้ าแสดงความหนักแน่นของความ ท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตาม   
เช่น “ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครรู้จัก ไม่มีใครรัก ไม่มีใครอาลัย เป็นการลงเอยอย่างมืดแห่งชีวิตท่ีมืดไม่มีสาระ”  

    ๑.๓  การใช้โวหาร  ท าให้ผู้อ่านเห็นภาพและเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น  เช่น  ช่ือเรื่องบทความ  “โคลน
ติดล้อ”  เป็นการใช้โวหารภาพพจน์แบบอุปลักษณ์  โคลน หมายถึง  ปัญหาและอุปสรรคท่ีกีดขวางความเจริญ
ของประเทศชาติเหมือนโคลนท่ีติดล้อรถท าให้รถเคล่ือนไปได้ไม่สะดวก 

นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาพพจน์แบบอุปมา  เป็นการใช้ความเปรียบ เทียบให้ผู้อ่านเกิดความรู้ สึก   
คล้อยตามและเห็นด้วย  ดังตอนท่ีกล่าวถึงผู้นิยมความเป็นเสมียนว่า“..ถ้าจะเปรียบพืชท่ีเขาได้ท าให้งอก    
ต้องนับว่าน้อยกว่าผลท่ีเขาได้กินเข้าไป ..” 

 

คุณค่าด้านสังคม 
      ๑. สะท้อนภาพชีวิตและค่านิยมของสังคมไทยในอดีต  เมื่อผู้อ่านได้อ่านบทความแล้ว             

จะมองเห็นภาพสังคมและค่านิยมของผู้คนในสมัยรัชกาลท่ี ๖  ได้เป็นอย่างดี  เช่น  ค่านิยมท่ียกย่องคน       
รับราชการ ท าให้ผู้มีการศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวง  ไม่กลับไปประกอบอาชีพในภูมิล าเนาของตน           ดัง
ตัวอย่าง 

      “..เขาตอบว่าเขาเป็นผู้ท่ีได้รับความศึกษามาจากโรงเรียนแล้ว ไม่ควรจะเสียเวลาไปท างานชนิด
ซึ่งคนท่ีไม่รู้หนังสือก็ท าได้ และเพราะเขาไม่อยากจะลืมวิชาท่ีเขาได้เรียนรู้มาจากโรงเรียนนั้นด้วย เพราะเหตุนี้
เขาสู้สมัคร อดอยากอยู่ในกรุงเทพฯ ได้เงินเดือนเพียงเดือนละ ๑๕ บาทหรือ ๒๐ บาท ยิ่งกว่าท่ีจะกลับไป
ประกอบการเพื่อเพิ่มพูนความสมบูรณ์แห่งประเทศในภูมิล าเนาเดิมของเขา..” 

       ค่านิยมผิด ๆ ของผู้ท่ีนิยมเป็นเสมียน ซึ่งส่งผลให้ต้องอดทนต่อความล าบาก เพราะต้องใช้   
ความเป็นอยู่แบบเกินฐานะใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย  เพื่อรักษาเกียรติและหน้าตาของคน  ดังตัวอย่าง 

    “..ในเงินเดือน ๑๕ บาทนี้ พ่อเสมียนยังอุตส่าห์จ าหน่ายจ่ายทรัพย์ได้ต่าง ๆ เช่นนุ่งผ้าม่วงสี ใส่เส้ือ
ขาว สวมหมวกสักหลาด และในเวลาท่ีกลับจากออฟฟิศแล้วก็ต้องสวมกางเกงแพรจีนด้วย และจะต้องไปดูหนัง
อีกอาทิตย์ละ ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อย..” 

        ๒. ทราบปัญหาสังคมท่ีเกิดขึ้นในอดีต  บทความนี้ท าให้เราทราบว่าสมัยรัชกาลท่ี  ๖  ปัญหา  
ท่ีคอยขัดขวางถ่วงความเจริญของบ้านเมืองในขณะนั้นว่ามีอะไรบ้าง  เช่น  การเช่ือถือข้อความ                  
ทางหนังสือพิมพ์ท่ียังไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริง   

       ๓. สะท้อนข้อคิดท่ีสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต  บทความเรื่องโคลนติดล้อ ให้ข้อคิดแก่  
คนในสังคมไทยได้เป็นอย่างดีว่า  ไม่ควรลืมรากฐานของตนเอง  ไม่ดูถูกอาชีพเกษตรกรรม  ไม่ควรใช้จ่าย
สุรุ่ยสุร่ายเกินรายและฐานะทางเศรษฐกิจของตนและท่ีส าคัญควรรู้จักใช้ความรู้ความสามารถสร้างประโยชน์
ให้แก่สังคมอย่างเต็มท่ี  ซึ่งข้อคิดนี้ยังไม่ล้าสมัยสามารถน าไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดีในปัจจุบัน 



       การน าข้อคิดจากบทความเรื่อง  โคลนติดล้อไปใช้ในชีวิตประจ าวันจึงเป็นการเปล่ียนโลกทัศน์
และแนวคิดแบบใหม่  ซึ่งถ้าผู้อ่านเห็นด้วย  คนไทยก็จะไม่ท้ิงภูมิปัญญาด้ังเดิมของคนไทยท่ีเคยเป็นมา      และ
ควรส่งเสริมให้เยาวชนไทยในสมัยปัจจุบันไม่ให้ลืมถิ่นก าเนิดของตนและต้องสนับสนุนให้ ผู้มีความรู้
ความสามารถกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตน 

 
สรุปประเด็นโคลนติดล้อ ๑๒ ตอน 

ตอนที่ ๑ การเอาอย่างโดยไม่ตริตรอง 
         กล่าวถึงการท าตัวเอาอย่างตามชาวตะวันตกโดยไม่ตริตรอง ท าให้ชาวต่างชาติไม่นับถือเรา คนไทยจึง
สมควรท่ีจะพยายามยกตัวเรา คิดท าอะไรด้วยตนเอง และสนับสนุนผู้มีความคิด 

 
ตอนที่ ๒ การท าตนให้ต่ าต้อย 
         กล่าวถึงคนไทยไม่เช่ือถือคนไทยด้วยกัน แต่เช่ือว่าการท าอะไรให้ดีต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก
ชาวต่างชาติ 

 
ตอนที่ ๓ การบูชาหนังสือเกินเหตุ 
         หนังสือพิมพ์เป็นเครื่องแสดงความคิด ส่ิงต่าง ๆ ท่ีผู้เขียนเขียนลงหนังสือพิมพ์นั้นดังนั้น ไม่ควรเช่ือ
ท้ังหมด เพราะบางครั้งอาจมีความคิดเห็นคัดค้าน เคียดแค้น หรือใส่ร้าย ลงเรื่องไร้สาระ 

 
ตอนที่ ๔ ความนิยมเป็นเสมียน 
         ผู้ท่ีมีการศึกษานิยมเข้ารับราชการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ ไม่สนใจกลับไปท างานท าการเกษตรใน
ภูมิล าเนาเดิม เข้าใจว่าการรับราชการ จะท าประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้มากกว่าชาวไร่ชาวนา พ่อค้า และงาน
อื่น ๆ 

 
ตอนที่ ๕ ความเห็นผิด 
         คนไทยเห็นว่า การประพฤติตนตามแบบฝรั่งท้ังท่ีไม่ใช่ส่ิงดีก็เห็นว่าเป็นเรื่องท่ีถูกต้อง ความเห็นผิด
ดังกล่าว เช่น การรับแขกด้วยวิสกี้และโซดา การเป็นหมอเป็นความแล้วถึงฝ่าฝืนกฎหมาย กฎหมายก็จะ
คุ้มครองตน อิสระ คือการท าส่ิงต่าง ๆ ได้ตามอ าเภอใจ ไม่ว่าจะผิดหรือให้โทษเพียงใด 

 
ตอนที่ ๖ ถือเกียรติไม่มีมูล 
         มีคนถือสิทธิ์ความเสมอภาค เห็นว่าคนย่อมเสมอกันโดยก าเนิด การจะแสดงความเคารพใครเป็นเครื่อง
แสดงความต่ าต้อย 

 
ตอนที่ ๗ ความจนไม่จริง 
         คนไทยนั้นจนไม่จริง ในเมืองเรายังไม่เคยปรากฏว่ามีคนอดตายในเมืองเรายังมีการเล่นการพนัน แม้
ชาวบ้านนอกก็ยังมีอาหารสมบูรณ์ การจนนั้นก็เพราะสุรุ่ยสุร่ายและเล่นการพนัน 

 
 



 
ตอนที่ ๘ แต่งงานชั่วคราว 
         การท่ีแต่งงานท่ีพ่อแม่ขายลูกสาวให้แก่ชายโดยไม่ได้ถามความเห็นของหญิง เมื่ออยู่กันไปก็เหมือนตก
นรกท้ังเป็น ครั้นผู้ชายรู้สึกเบ่ือหน่ายก็อาจขับไล่หญิงนัน้ไปไม่เล้ียงดู ถ้ามีลูกก็ยิ่งล าบาก 

 
ตอนที่ ๙ ความไม่รับผิดชอบของบิดามารดา 
         การแต่งงานช่ัวคราวส่งผลให้บิดามารดาไม่รับผิดชอบ ไม่ท าหน้าท่ีพ่อแม่ท่ีดี ซึ่งส่งผลให้ลูกมี
ปัญหา    มีความประพฤติไม่ดี 
 
ตอนที่ ๑๐ การค้าหญิงสาว 
        การค้าหญิงสาวเป็นส่ิงท่ีน่าละอายยิ่ง ผู้ชายชอบมีภรรยาลับซึ่งได้มาด้วยการตกลงให้เงินแก่พ่อแม่ของ
หญิง ในระหว่างท่ีรักกันอยู่หญงินัน้ก็จะได้รับการเล้ียงดูจากสามี แต่ถ้าสามีหมดรักก็ถูกทอดท้ิง บ้างก็กลับไป
อยู่กับพ่อแม่ บ้างก็ขายตัว การท่ีเป็นเช่นนี้นอกจากเป็นเพราะผู้ชายแล้ว แม่ส่ือและพ่อแม่ท่ีขายหญิงสาวก็ท า
ให้มีการค้าหญิงสาว 
 
ตอนที่ ๑๑ ความหยุมหยิม 
         บุคคลท่ีมีนิสัยหยุมหยิม ถ้าไม่มีส่วนอยู่ด้วยก็จะไม่เห็นด้วยและจะขัดขวาง ไม่ให้กิจการด าเนินไป แม้จะ
เป็นกิจการส าหรับชาติ 
 
ตอนที่ ๑๒ หลักฐานไม่ม่ันคง 
         ผู้ท่ีบกพร่องในกิจการส่วนตัวเป็นผู้ท่ีมีหลักฐานไม่มั่นคง ตัวอย่าง ข้าราชการท่ีชอบสมาคมกับนักเลง 
ชอบเล่นการพนัน หลักฐานไม่มั่นคงในบุคคล เป็นเหตุให้ชาวต่างชาติไม่ไว้ใจ ไม่เช่ือถือ ดังนั้น เราคนไทยต้อง
ประพฤติตนเป็นคนซื่อตรงและสุจริต 
 
 

******************* 


