บทที่ ๓๗

เรื่อง ความรัก
นักศึกษาเตรียมพูดเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆ ที่มีต่อคนหรือสิ่งที่สำ�คัญที่สุดในชีวิตเขา
รูปที่ ๑ ของ ด.ญ. อักษรสวรรค์ วุฒิวัช

รูปที่ ๒ ของ ด.ญ. โชติมา ทับทอง

รูปที่ ๓ ของ ด.ช. ศลิษฎ์ วิรัชนิดากุล

รูปที่ ๔ ของ ด.ช. สิริชัย แซ่ปุ้น
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การเตรียมการอ่าน
ดูรูป “ความรัก” แล้วตอบ
- ลองเดาว่าคนวาดมีความรู้สึกอย่างไร และรูปอะไรที่เขาวาดทำ�ให้นักศึกษารู้ถึงความรู้สึกนั้น
- เด็กๆ มีความรู้สึกอย่างนั้นกับอะไรมากที่สุด
- เดาเหตุผลว่าทำ�ไม เขามีความรู้สึกนั้น
ทายว่า คนวาดภาพ อายุประมาณกี่ปี และเขารักอะไร
ก. ด.ญ. อักษรสวรรค์ อายุ....................ปี
เขารัก................................................................................................................................................
ข. ด.ญ. โชติมา ทับทอง อายุ.................ปี
เขารัก................................................................................................................................................
ค. ด.ช. ศลิษฎ์ วิรัชนิดากุล อายุ..............ปี
เขารัก................................................................................................................................................
ง. ด.ช. สิริชัย แซ่ปุ้น อายุ..................ปี
เขารัก................................................................................................................................................

การอ่าน
อ่านเรื่องต่อไปนี้ แล้วจับคู่กับภาพวาด โดยเขียนชื่อ และ นามสกุล ในช่องว่าง แล้วเปรียบเทียบกับ
คำ�ตอบในข้อ ๑ ว่าคุณทาย ถูก หรือ ผิด
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ความรักของฉันที่มีให้กับสัตว์เลี้ยงคือสุนัข ฉัน
เคยมีสุนัขหลายตัว เช่น เจ้าลาย หมีขาว ดำ�
น้ำ�ตาล ลักกี้ และเจ้าเลดี้ สุนัขตัวเมียที่ฉันรัก
มากที่สุด ฉันนำ�เจ้าเลดี้มาจากวัดพระปฐมเจดีย์
ใกล้ๆบ้านฉัน ตั้งแต่อายุได้เพียง ๒ อาทิตย์
เท่านั้น เจ้าเลดี้ซนมาก ชอบวิ่งคาบสิ่งของทุก
อย่างที่ขวางหน้า ฉันจึงเล่นกับมันโดยให้คาบ
กิ่งไม้และแย่งกัน มันจะวิ่งหนีเพื่อรักษากิ่งไม้ไว้
ตอนนี้เจ้าเลดี้ตายไปแล้ว ฉันคิดถึงมันมาก
ฉันจึงวาดภาพของเจ้าเลดี้ไว้
๑......................................อายุ ๑๐ ปี กทม.

การมอบความรักให้กันเป็นสิ่งที่ดี ที่ทำ�ให้โลกใบ
นี้สวยงาม เราสามารถมอบความรักให้ใครก็ได้
แม้แต่จะเป็นสัตว์เลี้ยงเราก็ให้ความรักกับมันได้
การให้ความรักแก่กันควรจะให้ทุกวันค่ะ
๒. ...................................อายุ ๑๒ ปี กทม.

ในชีวิตฉัน ฉันรักคุณพ่อคุณแม่ที่สุดในโลก
คุณพ่อคุณแม่มักจะพาฉันไปเที่ยวเสมอ
ฉันชอบวันเสาร์ วันอาทิตย์ เพราะเราสามคนจะ
ได้อยู่ด้วยกัน คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยตีฉันเลย
เพราะฉันไม่เคยดื้อกับคุณพ่อคุณแม่
ฉันรักคุณพ่อคุณแม่ที่สุดในโลกครับ
๓. ....................................อายุ ๑๐ ปี กทม.

ความรักของข้าพเจ้าคือ การให้ ให้ความรักแก่
คนที่เรารัก และสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆเช่นคน สัตว์ และ
ต้นไม้ คนที่ข้าพเจ้ารักมากที่สุด ก็คือ พ่อกับ
แม่ เพราะท่านเป็นผู้ให้กำ�เนิดเรามา ส่วนสัตว์
ที่ข้าพเจ้ารักมากที่สุด คือ สุนัข เพราะสุนัขเป็น
สัตว์ที่ซื่อสัตย์ น่ารักและขี้เล่นอีกด้วย เราต้อง
คอยดูแลและเอาใจใส่มัน ดูแลรักษาต้นไม้และที่
สำ�คัญ ห้ามตัดต้นไม้ ทำ�ลายป่า เพื่อโลกของเรา
จะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ความรักจึงเป็นสิ่งที่
ดี ข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนรัก และ สามัคคีกัน
๔. ................................... อายุ ๑๐ ปี กทม.

๑. ตอบคำ�ถามต่อไปนี้
ก. ความรู้สึกที่เด็กๆมี เหมือน หรือ ต่างจากชื่อเรื่อง ..............................................................
ข. เด็กทั้ง ๔ คน รักอะไรบ้าง
ศลิษฎ์......................................................... อักษรสวรรค์.............................................................
สิริชัย.......................................................................โชติมา.............................................................
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๒. เลือกวงคำ�ตอบที่ถูกที่สุด
๒.๑ ภาพของอักษรสวรรค์ บอกความรักที่มีต่อ...............................
ก. ต้นไม้ กับพ่อแม่

ข. พ่อแม่กับสัตว์เลี้ยง

ค. พ่อแม่ สัตว์ และต้นไม้

๒.๒ สิริชัยวาดหัวใจมากมายเพราะเขาอยากจะแสดงว่าเขารัก............................ที่สุดในโลก
ก. สุนัข

ข. พ่อแม่

		

ค. ต้นไม้

๒.๓ โชติมาเชื่อว่า.............................
ก. ความรักเป็นสิ่งดี

ข. ควรจะให้ความรักแก่กันทุกวัน

ค. เขารักคุณพ่อ คุณแม่ที่สุดในโลก
๒.๔ ศลิษฎ์ รัก .........................มากจนต้องวาดภาพเอาไว้
ก. ต้นไม้

ข. คุณพ่อคุณแม่

ค. เจ้าเลดี้

๒.๕ การทำ�ให้โลกนี้สวยงาม คือการให้.....................................แก่กัน
ก. ความรัก

ข. ต้นไม้ ดอกไม้

ค. ยา เสื้อผ้า อาหาร

๒.๖ อักษรสวรรค์ กับ ศลิษฎ์มีความรักตรงกันในเรื่อง.............................
ก. แมวที่ซน และขี้เล่น

ข. สัตว์เลี้ยงที่ซน

ค. สุนัขที่ขี้เล่น

๒.๗ ภาพวาดที่มีเครื่องหมายของความรักเป็นภาพของ..........................
ก. สิริชัยกับศลิษฎ์

ข. อักษรสวรรค์ กับ สิริชัย

ค. โชติมากับสลิษฎ์

๓. เติมข้อความจากการเขียนบรรยายความรัก ของทั้ง ๔ คนในช่องว่าง ต่อไปนี้
๓.๑ ถึงแม้ว่า ด.ญ.......................................... อายุ ๑๒ ปี จะไม่บอกว่ารักคนหรือ สัตว์
แต่เขา อธิบายว่า การมอบ.............................ให้ทั้งคนและ..............................
เป็นสิ่งที่..........................นอกจากนี้ การให้..............................แก่กัน ควรจะเกิดขึ้น
ตลอดเวลา
๓.๒ ด.ญ...........................................วาดสิ่งต่างๆในภาพ กับ เขียนเกี่ยวกับความรัก.........................
......................................... และ...................................ได้ตรงกับภาพจริงๆ
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๓.๓ ศลิษฎ์เขียนว่าเขาคิดถึง “เจ้าเลดี้” เพราะ......................................................................
สุนัขตัวนี้ซน และชอบ...................................................................................................
เขาจึงเล่นกับมันโดยการ................................................................................................
หลังจากเจ้าเลดี้ตาย ศลิษฎ์จึง.......................................ของเลดี้ไว้
๓.๔ สิริชัยรักคุณพ่อ คุณแม่เขาที่สุดในโลก เพราะ................................................................
และวันที่สิริชัยชอบคือวันเสาร์ วันอาทิตย์ เพราะ...........................................................
สิริชัยเป็นเด็กดี เขาไม่เคย.................พ่อแม่ตีเลยเพราะเขาไม่เคย....................กับพ่อแม่
การใช้ภาษาและคำ�ศัพท์
๔. เลือกเขียนคำ�ต่อไปนี้ ในช่องว่าง
เปรียบกับ

จนต้อง

น่าอยู่

จน

ถึงแม้ว่า

มอบ...ให้...

ดูแล

น่ารัก

๔.๑ เขาทำ�งานหนักมาก..............................ไปหาหมอ เพราะไม่สบาย
๔.๒ ..........................เขาจะเรียนไม่เก่ง แต่เขาก็ยังเรียน.............จบมหาวิทยาลัย
๔.๓ เจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกตัว มักจะคิดว่าสัตว์เลี้ยงของเขา...............................
๔.๔ รูปหัวใจมากมายในภาพวาดแสดงว่า คนวาดอยากจะ............................ความรัก
.....................คนที่รับรูปนั้นมากที่สุด
กิจกรรมหลังการอ่าน
นักศึกษาวาดภาพ หรือ หาภาพถ่ายของ สถานที่ คน หรือ สิ่งของ ๑ ภาพ แล้วเขียนแสดง
ความรู้สึก หรือเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับภาพนั้นส่งให้เพื่อนทางไปรษณีย์ โดยใช้คำ�ต่อไปนี้ในประโยค
คือ
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แม้แต่
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จึง
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คำ�ศัพท์
เรื่อง ความรัก
วาด				

- to draw

เหตุผล				

- reason

ตัวเมีย

- female

=

เพศเมีย

ซน				

- to be mischievous

คาบ				

- to hold something between teeth

ขวางหน้า			

- to block the way

ดื้อ				

- to be stubborn

ซื่อสัตย์			

- to be honest

เอาใจใส่			

- to pay close attention to

ห้าม				

- to forbid; forbidden

ด้วยเหตุนี้			

- for this reason

สามัคคี			

- unity

แสดง				

- to show, to express

เครื่องหมาย			

- symbol
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