หนังสื ออ่านเพิม่ เติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้ าน)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2

หลังจากรับประทานอาหารเช้ าเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว
หนูดาและพีป่ ุ้ ยสองพีน่ ้ องก็ช่วยกันเก็บโต๊ ะอาหาร เช็ดโต๊ ะ
ล้ างจานชาม ล้ างแก้ วนา้ กวาดพืน้ ห้ องครัว ขณะทีแ่ ม่ ซึ่ง
กาลังอุ่นอาหารบางอย่ างทีเ่ หลือจากมือ้ เช้ า เพือ่ ไว้ รับประทาน
ในมือ้ เทีย่ ง สาหรับผักสดทีเ่ หลือในจาน เช่ น แตงกวา มะเขือ
ถั่วฝักยาว แม่ กจ็ ะนาไปเก็บไว้ ในตู้เย็น

แม่ หันมาพูดกับลูกสาวทั้งสองว่ า
“ ถ้ าหนูช่วยแม่ ทางานเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ก็ไปอาบนา้ แต่ งตัวซิจ๊ะ
” หนูดาพูดกับแม่ ว่า
“ หนูอยากไปตลาดนัดจังเลยค่ ะ ” แม่ ยมิ้ พร้ อมกับกล่าวเตือนลูก
สาวคนเล็กว่า
“ รีบอาบนา้ ซิจ๊ะหนูดา เราจะไปตลาดนัดด้ วยกัน
อ้ อ ! พีป่ ุ้ ยช่ วยดูน้องแต่ งตัวด้ วยนะจ๊ ะ ” พีป่ ุ้ ยพยักหน้ ารับคา

เมือ่ มาถึงตลาด หนูดารู้สึกตื่นเต้ นมาก แม่ พาลูกสาวเดินผ่ านร้ าน
แผงลอยไปเรื่อย ๆ จนกระทัง่ หยุดทีห่ น้ าร้ านขายเสื้อผ้ า
“ ร้ านนีแ้ หละจ้ ะ มีเสื้อผ้ าสวย ๆ ให้ เลือกอย่ างมากมาย
เราเข้ าไปข้ างในกันเถอะจ้ ะ ” แม่ บอกหนูดากับพีป่ ุ้ ย พร้ อมกับเดิน
นาหน้ าลูกสาวทั้งสองไปทันที หนูดากระซิบกับพีส่ าวว่ า
“ พีป่ ุ้ ยดูนี่ซิคะ มีเสื้อผ้ าทีห่ นูชอบทั้งนั้นเลย ”

แม่ ยนื มองดูสองพีน่ ้ องเลือกเสื้อผ้ า สั กครู่หนึ่งหนูดาจึงพูดกับแม่
ว่ า
“ หนูไม่ รู้ว่าจะเลือกชุ ดไหนดีค่ะแม่ ” แม่ หัวเราะเบา ๆ
แล้ วพูดว่ า
“ แม่ เห็นหนูเลือกอยู่ต้งั นานแล้ วยังไม่ถูกใจอีกหรือจ๊ ะ ”
หนูดาพูดเสี ยงอ่ อย ๆ ว่ า
“ แม่ ช่วยหนูเลือกเสื้อผ้ าหน่ อยซิจ๊ะ ”
แม่ พยักหน้ าแล้ วพูดว่ า “ ได้ ซิจ๊ะ ”

แม่ แนะนาหนูดาว่ า
“ การรู้จักเลือกใช้ เสื้อผ้ าให้ เหมาะสมกับตนเองและ
ถูกกาลเทศะ จะช่ วยเสริมสร้ างบุคลิกภาพของเราให้ ดูดี มีสง่ า
สิ่ งทีเ่ ราควรคานึงถึงประการแรก คือ การเลือกเสื้อผ้ าให้ เหมาะกับสี ผิว
ของผู้สวมใส่ คนทีม่ ผี วิ ขาว สามารถเลือกสวมใส่ เสื้อผ้ าได้ ทุกสี ไม่ ว่าจะ
เป็ นสี เข้ ม เช่ น สี นา้ เงิน สี แดง สี อ่อน เช่ น
สี ฟ้าอ่ อน สี เหลืองอ่ อน ส่ วนคนทีม่ สี ี ผวิ คลา้ ควรเลือกสวมใส่ เสื้อผ้ าสี
อ่ อน ๆ เช่ น สี ชมพูอ่อน เหลืองอ่ อน ฟ้ าอ่ อน เพือ่ ช่ วยให้ ผวิ ดูขาวขึน้
ไงจ๊ ะ ”

“ หนูดามีผวิ ขาว เลือกสวมใส่ สีอะไรก็ได้ ใช่ ไหมคะแม่ ”
หนูดาถาม แม่ จึงตอบว่ า
“ ใช่ แล้ วจ้ ะ แต่ ยงั มีอกี นะจ๊ ะ ควรเลือกเสื้อผ้ าให้ เหมาะสมกับ
รูปร่ าง เพราะรูปร่ างของคนเรานั้น แตกต่ างกัน บางคนมีรูปร่ างอ้ วน
บางคนก็ผอม สาหรับคนที่มรี ูปร่ างอ้ วน ควรเลือกสวมใส่ เสื้อผ้ าทีพ่ อดี
กับตัว มีสีเข้ ม ๆ เช่ น สี นา้ เงิน สี นา้ ตาล หรือสี ฟ้าเข้ ม ถ้ ามีลวดลายก็
ควรเป็ นผ้ าลายดอกเล็ก ๆ หรือลายเส้ นแนวตรง จะทาให้ ดูรูปร่ างเล็กลง
ผอมและดูสูงขึน้

“ แล้ วคนทีม่ รี ูปร่ างผอมอย่ างหนูล่ะคะจะเลือกสวมใส่ เสื้อผ้ า
อย่ างไรจึงจะเหมาะสมและดูดี ” หนูดาถาม
“ ควรสวมใส่ เสื้อผ้าหลวมเล็กน้ อย มีสีอ่อน ๆ เช่ น
สี ฟ้าอ่ อน สี เหลืองอ่ อน จะช่ วยให้ ดูตัวใหญ่ ขนึ้ ถ้ าเป็ นเสื้อผ้ าทีม่ ี
ลวดลาย ควรเป็ นลายดอกใหญ่ ๆ หรือลวดลายตามแนวขวาง เพือ่ จะ
ได้ ดูรูปร่ างอ้ วนขึน้ จ้ ะ ” แม่ ตอบ หนูดาพยักหน้ าช้ า ๆ อย่างเข้ าใจ

หนูดามองดูเสื้อผ้ าในร้ าน แล้ วพูดกับแม่ ว่า
“ ร้ านนีข้ ายเสื้อผ้ าทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ เลยนะคะ ”
แม่ ยมิ้ พร้ อมพูดว่ า
“ จ้ ะ แต่ เราซึ่งเป็ นคนซื้อก็ต้องเลือกให้ เหมาะสมกับวัยด้ วยนะจ๊ ะ
อย่ างหนูดาอยู่ในวัยเด็ก ควรเลือกเสื้อผ้ าทีม่ เี นือ้ นุ่ม
สวมใส่ สบาย ดูแลรักษาง่ าย สี ของเสื้อผ้ าควรมีสีอ่อน ๆ หรืออาจมี
ลวดลายการ์ ตูนสี สันสดใส น่ ารัก ”

“ ส่ วนพีป่ ุ้ ยพีส่ าวของหนูเป็ นวัยรุ่ น ในการเลือกสวมใส่ เสื้อผ้ า
ควรเป็ นเสื้อผ้าทีม่ สี ี สดใส เช่ น สี แดง สี ส้ม สี เขียว
สี เหลือง หรือสี ฟ้าก็ได้ รูปแบบเก๋ ทนั สมัย ไม่ ควรเป็ นเสื้อผ้ า
ทีร่ ัดรูปหรือสั้ นจนเกินไป เพราะจะดูไม่ สุภาพเรียบร้ อย ” แม่ พดู
“ แม่ คะ หนูเห็นพีป่ ุ้ ยเลือกเสื้อผ้ าตามทีแ่ ม่ กล่ าวมา
ทุกประการเลยค่ ะ ” แม่ จึงหันมาพูดกับหนูดาว่ า
“ พีป่ ุ้ ยเขามีความรู้เกีย่ วกับการเลือกเสื้อผ้ านี่จ๊ะ”

“ แล้ ววัยผู้ใหญ่ อย่ างแม่ ล่ะคะ จะเลือกเสื้อผ้ าอย่างไร ”
ลูกสาวเอ่ ยถามแม่
“ วัยผู้ใหญ่ ควรเลือกเสื้อผ้ าทีม่ รี ู ปแบบ สี สันสุ ภาพ เรียบร้ อย
เหมาะกับโอกาสจ๊ ะ ” แม่ ชวนหนูดาเลือกกระโปรง
สี ส้มอ่ อน มีลวดลายดอกไม้ สีชมพู คอเสื้อตกแต่ งด้ วยลูกไม้
ดูสวยงามน่ ารัก
“ ฮืม ! ชุ ดนีเ้ หมาะกับหนูมากเลยนะจ๊ ะหนูดา หนูเลือกเสื้อผ้ าเก่ ง
เหมือนกันนะนี่ ” แม่ กล่ าวชม หนูดายิม้ อย่ างพอใจ
และคิดว่ าชุ ดนีแ้ หละ คือ ชุ ดโปรดของเธอ

สรุปเนือ้ เรื่อง
เรื่อง ชุดโปรดของหนูดา
การรู้จกั เลือกใช้ เสื้อผ้าให้ เหมาะสมกับตนเองและถูกกาลเทศะ จะช่ วย
เสริมสร้ างบุคลิกภาพของเราให้ ดูดี มีสง่ า
การเลือกเสื้อผ้าให้ เหมาะสมกับสีผวิ
คนผิวขาว

เลือกสวมใส่ ได้ ทุกสี จะเป็ นสีเข้ มและสีอ่อน

คนผิวคลา้ เลือกสวมใส่ เสื้อผ้าสีอ่อนเพือ่ ช่ วยให้ ผวิ ดูขาวขึน้
การเลือกเสื้อผ้าให้ เหมาะสมกับรูปร่ าง
คนรูปร่ างอ้วน ควรเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่ พอดีตวั สีเข้ม ลวดลายดอกเล็ก
ลายเส้ นแนวตรง เพือ่ จะได้ ดูผอมลง
คนรูปร่ างผอม ควรเลือกเสื้อผู้หลวมเล็กน้ อย สีอ่อน ลวดลายดอกใหญ่
ลายเส้ นขวาง จะได้ดูอ้วนขึน้
การเลือกเสื้อผ้าให้ เหมาะสมกับวัย
วัยเด็ก

ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีเนือ้ นุ่มสวมใส่ สบาย

วัยรุ่น

ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีสีสดใส

วัยผู้ใหญ่

ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีสีสันสุ ภาพ เรียบร้ อย

แบบฝึ กหัด
เรื่อง ชุดโปรดของหนูดา
ให้ นักเรียนตอบคาถามต่ อไปนี้
1. คนที่มีรูปร่ างอ้วนควรสวมใส่ เสื้อผ้าแบบใด
.......................................................................................................................
2. คนรูปร่ างผอมควรสวมใส่ เสื้อผ้าแบบใด
.......................................................................................................................
3. คนผิวขาวควรสวมใส่ เสื้อผ้าสีอะไร
.......................................................................................................................
4. คนผิวคลา้ ควรสวมใส่ เสื้อผ้าสีอะไร
.......................................................................................................................
5. วัยเด็กควรเลือกสวมใส่ เสื้อผ้าที่มีลกั ษณะอย่ างไร
.......................................................................................................................

เฉลยแบบฝึ กหัด
เรื่อง ชุดโปรดของหนูดา
ให้ นักเรียนตอบคาถามต่ อไปนี้
1. คนที่มีรูปร่ างอ้วนควรสวมใส่ เสื้อผ้าแบบใด
สวมใส่ เสื้อผ้าพอดีตวั สีเข้ ม
.......................................................................................................................
2. คนรูปร่ างผอมควรสวมใส่ เสื้อผ้าแบบใด
สวมใส่ เสื้อผ้าหลวมเล็กน้ อย สีอ่อน
.......................................................................................................................
3. คนผิวขาวควรสวมใส่ เสื้อผ้าสีอะไร
สวมใส่ เสื้อผ้าได้ ทุกสีท้งั สีอ่อนและสีเข้ ม
.......................................................................................................................
4. คนผิวคลา้ ควรสวมใส่ เสื้อผ้าสีอะไร
สวมใส่ เสื้อผ้าสีอ่อน เพือ่ ช่ วยให้ ผวิ ขาวขึน้
.......................................................................................................................
5. วัยเด็กควรเลือกสวมใส่ เสื้อผ้าที่มีลกั ษณะอย่ างไร
ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีเนือ้ นุ่ม สวมใส่ สบาย
.......................................................................................................................

