บทที่ ๒๐

เรื่อง นาฬิกาหาย

การเตรียมการอ่าน
ดูรูป แล้วตอบคำ�ถาม
- ชื่อเรื่องบอกเกี่ยวกับอะไรหาย
- แล้วคุณคิดว่าปากกาเกี่ยวข้องกับนาฬิกาหายได้อย่างไร
- คุณคิดว่า ในเรื่องที่จะอ่าน ใครทำ�นาฬิกาหาย
การอ่าน
อ่านเรื่องต่อไปนี้
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ผมทำ�นาฬิกาหายไปเมื่อเช้านี้ มันคงหายไปที่ไหนสักแห่ง
อาจเป็นที่ห้องน้ำ� ผมกลับไปหาอย่างถี่ถ้วน แต่ไม่พบ ผมรู้สึก
หงุดหงิดทั้งวัน แม้เมื่อกลับถึงบ้านเย็นนั้น
ลูกชายวัยหกขวบถาม “ทำ�ไมวันนี้พ่อไม่เล่นกับหมูครับ?”
ผมบอก “พ่อทำ�นาฬิกาหาย”
“แล้วทำ�ไมพ่อต้องกลุ้มใจด้วย?”
“อ้าว! ก็เพราะมันเป็นนาฬิกาเก่าที่ตกทอดมาจากปู่ของลูกน่ะซี”
“แค่นี้ก็ต้องกลุ้มใจด้วย”
ลูกชายมองหน้าผมว่า “พ่อยื่นมือมา”
ผมงง “ทำ�ไมหรือหมู?”
“น่าพ่อ ยื่นมือมา แล้วหลับตาด้วย”
ผมทำ�ตาม มือน้อยจับมือผม เขียนอะไรขยุกขยิกบนนั้น
“เอาละ เปิดตาได้แล้วพ่อ”
ผมเปิดตา...

ผมหัวเราะ และเริ่มเล่นกับลูก...
(จาก หนึ่งวันเดียวกัน โดย วินทร์ เลียววารินทร์)
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เปรียบเทียบ สิ่งที่บอก กับสิ่งที่อ่านว่า มีอะไรที่เหมือน หรือ ต่างกัน
เหมือนกัน

ต่างกัน

..........................................................................

.....................................................................

..........................................................................

.....................................................................

..........................................................................

.....................................................................

๑. เลือกเขียน X หน้าข้อความสำ�คัญ ๓ ข้อ จากเรื่อง
......... ก. พ่อทำ�นาฬิกาที่พ่อเขาให้หาย
......... ข. พ่อเสียใจที่หานาฬิกาไม่พบ
......... ค. ลูกเสียใจที่พ่อทำ�นาฬิกาหาย
......... ง. พ่อเล่นกับลูกได้เพราะลูกเขียนนาฬิกาให้
........ จ. หมูทำ�นาฬิกาของพ่อหาย
๒. เลือกเขียนคำ�ต่อไปนี้ลงในช่องว่าง
หัวเราะ
นาฬิกา

วาด
ลูก

มือ

เย็น

หลับตา

เก่า

แขน

พ่อ

ตา

เริ่ม

“วันหนึ่ง พ่อไม่เล่นกับลูกเมื่อกลับถึงบ้านตอน(๑) .................เพราะเขากลุ้มใจที่(๒) ................
ของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ (๓) ......................เขาให้มาหายไป ลูกเขาให้พ่อยื่น(๔) .....................มาให้เขา
พร้อมกับต้อง(๕) .......................ด้วย

ลูกเขา (๖)................... นาฬิกาบนข้อมือ เมื่อพ่อลืมตา

(เปิดตา) ขึ้นและเห็นสิ่งที่(๗) ...................วาด
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๓. ตอบคำ�ถามต่อไปนี้
๓.๑ ความคิดของพ่อ กับของลูกที่เกี่ยวกับนาฬิกา เหมือน หรือ ต่างกัน และทำ�ไม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
๓.๒ แสดงความคิดเห็นของคุณว่า ทำ�ไมพ่อจึงอารมณ์ดีและเล่นกับลูกได้
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
การใช้ภาษาและคำ�ศัพท์
๔. เขียนประโยคที่ใช้คำ� หรือกลุ่มคำ�ต่อไปนี้
๔.๑ หงุดหงิด

แต่ ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................
๔.๒ กลุ้มใจ

เพราะ .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................
๔.๓ งง

แล้ว .............................................................................................................................

................................................................................................................................................
๔.๔ หาย

และ ..........................................................................................................................

................................................................................................................................................
๔.๕ อย่างถี่ถ้วน

ทำ�ตาม ...........................................................................................................

..............................................................................................................................................
กิจกรรมหลังการอ่าน
นักศึกษาจับคู่ แล้วผลัดกัน สัมภาษณ์ เกี่ยวกับความรู้สึกที่ทำ�ของที่รัก หรือ สำ�คัญมากหายไป
แล้วรายงาน
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คำ�ศัพท์
เรื่อง นาฬิกาหาย
หาย			

- to disappear, vanish, to be missing

อย่างถี่ถ้วน		

- meticulously, carefully, thoroughly

หงุดหงิด		

- to be irritable, bad-tempered, moody

แม้กระทั่ง		

- even, even when

น่ะ/ น่า			

- particle expressing urging or insisting

ซี/ ซิ/ สิ		

- particle indicating definiteness or emphasis

แค่นี้			

- merely, only this

ยื่น			

- to stretch out

เขียน...ขยุกขยิก

- to be unsteady (of writing)
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