


               หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วมเล่มที่ 1 เรื่อง “พร้อมสู้” 

นัยนา  ทินกระโทก 

1 

หน้า 

ค ำน ำ 

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ. 2561 เล่มที่ 1 เรื่อง “พร้อมสู้”จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบ     
การเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และปลูกฝังนักเรียน ให้มีนิสัยรักการอ่าน  สาระส าคัญ
ของเรื่องเป็นการน าค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ 2561 มาเป็น
ขอบเขตในการแต่ง โดยเรื่อง “พร้อมสู้”จะมีเนื้อหาของเรื่องที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียน         
มีความอดทน มุ่งมั่น ท าสิ่งใดๆ ให้เกิดผลส าเร็จอย่างไม่ย่อท้อต่อความล าบาก เพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ส่วนรวม ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ซึ่งจะท าให้นักเรียนรู้สึก
ซาบซึ้งไปกับเนื้อหาและตัวละคร หนังสือส่งเสริมการอ่านเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่ง
ส าหรับวัยของนักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
 ท้ายเล่มหนังสือส่งเสริมการอ่านได้รวบรวมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ไว้ด้วย เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้ดีขึ้น 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับ
ครูผู้สอน ผู้ที่สนใจ สามารถท าให้นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการอ่าน และ
เรียนอย่างมีความสุข ขอขอบคุณผู้ ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดท าหนังสือส่งเสริม  
การอ่านชุดนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดีไว้ ณ โอกาสนี้ 
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           ข้าพเจ้านายศิริชัย สุโภชน์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้ให้ค าปรึกษา
และมีโอกาสติดตามการจัดท านวัตกรรมทางการศึกษา หนังสือส่งเสริมการอ่าน      
ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ของนางนัยนา  ทินกระโทก ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมือง 
สวรรคโลก สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก มีความเห็นว่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน     
ชุด ค่านิยมร่วมตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 นี้ ได้จัดท าขึ้นโดย      
มีเนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ เน้นหนังสือหรือนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
และฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ในหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดนี้ได้สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมที่เป็นค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561  
ไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย ซึ่งจะท าให้นักเรียนในวัยนี้มีความสนุกสนานใน
การเรียน มีการปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย มีการทดสอบความรู้ก่อนเรียนและ    
หลังเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และประเมินผลหลังการอ่านเกี่ยวกับ
เนื้อหาของเรื่องเป็นอย่างดี จึงเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่น่าสนใจ เป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างแท้จริง สมควรน าไปทดลองใช้   
และเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป 

 ขอชมเชยในความวิริยะ อุตสาหะ ความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการท างานของ
นางนัยนา  ทินกระโทก ที่ได้พยายามจัดท านวัตกรรมทางการศึกษานี้ขึ้น อันจะ     
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป 

 

                                     (นายศิริชัย  สุโภชน์) 
                      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา                     
                                  โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 
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สำรบัญ 

เรื่อง         หน้ำ 
ค าชี้แจง 
ค าแนะน าส าหรับครูผู้สอน 
ค าแนะน าการใช้ส าหรับนักเรียน 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง พร้อมสู้ 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรที่ 2 
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมที่ 4 
แบบทดสอบหลังเรียน 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน  
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก    
เฉลยค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
เฉลยกิจกรรมที่ 1 
เฉลยกิจกรรมที่ 2 
เฉลยกิจกรรมที่ 3 
เฉลยกิจกรรมที่ 4 
เฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
หนังสือขออนุญาตใช้หนังสือในสถานศึกษา 
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ค ำช้ีแจง 

     หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวน 4 เล่ม ประกอบด้วย 
 เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ 
 เล่มที่ 2 เรื่อง เกินกล้า 
 เล่มที่ 3 เรื่อง สภาธิปไตย 
 เล่มที่ 4 เรื่อง ทัดเทียม 

ในการสร้างนวัตกรรมหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 นั้น ผู้แต่งหนังสือมีความมุ่งหมายจะตั้งชื่อเรื่องให้มี
ความสอดคล้องกับชื่อตัวละคร และตั้งชื่อตัวละครให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
ที่ผู้แต่งต้องการน าเสนอ โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามสื่อสาร
ผ่านตัวละคร เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข    
สมดังเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่จะต้องท าให้เกิดขึ้นให้ได้        
ในปัจจุบัน 

ส าหรับหนังสือส่งเสริมการอ่าน เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ ใช้พัฒนาให้นักเรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติที่นักเรียนพึงมี ได้แก่ ความอดทน มุ่งมั่น    
ท าสิ่งใดๆ ให้เกิดผลส าเร็จอย่างไม่ย่อท้อต่อความล าบาก เพ่ือให้เกิดประโยชน์        
แก่ตนเอง ส่วนรวม ชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. เป็นนวัตกรรมที่เหมาะส าหรับใช้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
2. ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน 5 รหัสวิชา ท 23101 
    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551     
3. ส่วนประกอบของหนังสือส่งเสริมการอ่านเล่มนี้ ประกอบด้วย 
        3.1 ค าชี้แจง  
              3.2 ค าแนะน าการใช้ส าหรับครูผู้สอน  
              3.3 ค าแนะน าการใช้ส าหรับนักเรียน 
              3.4 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
              3.5 จุดประสงค์การเรียนรู้  
              3.6 แบบทดสอบก่อนเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  
                    ชุด ค่านิยมรว่ม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  
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                    เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)   
              3.7 กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  
              3.8 เรื่อง พร้อมสู้ แต่งโดยนางนัยนา  ทินกระโทก   
              3.9 กิจกรรมที่ 1 การเขียนโครงเรื่อง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)         
              3.10 กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละคร  
                      (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
              3.11 กิจกรรมที่ 3 บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่อง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
              3.12 กิจกรรมที่ 4 ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)    
         3.13 แบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  
                      ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
                       เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)           
         3.14 กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน  
      3.15 บรรณานุกรม 
              3.16 ภาคผนวก    
              3.17 เฉลยค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  
                      ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  
                       เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ 
     3.18 เฉลยค าตอบกิจกรรม จ านวน 4 กิจกรรม ตามล าดับ  
             - เฉลยค าตอบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การเขียนโครงเรื่อง 
                 - เฉลยค าตอบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง วิเคราะห์ลักษณะนิสัย 
                        ของตัวละคร                
                 - เฉลยค าตอบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่อง 
                 - เฉลยค าตอบกิจกรรมที่ 4 เรื่อง ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์ 
     3.19 เฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  
                      ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
                       เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ 
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ค ำแนะน ำกำรใช้ส ำหรับครูผู้สอน 

ก่อนจัดกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน 
1. ครูควรศึกษาท าความเข้าใจในหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้  
ให้เข้าใจชัดเจนก่อนน าไปใช้    

2. ครูควรจัดเตรียมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เท่ากับจ านวนนักเรียน  
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสท ากิจกรรมได้ครบทุกกิจกรรม 

3. ครูแนะน าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ พ.ศ. 2561 เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ 

4. ครูแจกหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ พ.ศ. 2561 เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้     

5. ครูบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ของการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  
ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  
เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ ให้นักเรียนทราบ 

6. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  
ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  
เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ จ านวน 10 ข้อ 

 

ขณะจัดกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน 
     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งที่ 1  
     1. ครูใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
         พ.ศ. 2561 โดยครูให้นักเรียนอ่านในใจ เรื่อง พร้อมสู้ แล้วจับใจความส าคัญ 
         โดยละเอียด 
     2. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ จ านวน 1 กิจกรรม  
         ได้แก่   
    - กิจกรรมที่ ๑ การเขียนโครงเรื่อง โดยให้นักเรียนศึกษาใบความรู้  
           เรื่อง การเขียนโครงเรื่อง จากนั้นให้นักเรียนเขียนโครงเรื่อง เพ่ือสรุปความรู้ 
           ที่ได้รับหลังจากการอ่าน 
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      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 
1. ครูใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
    พ.ศ. 2561 เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้ให้นักเรียน 
    อ่านเรื่อง พร้อมสู้อีกครั้งอย่างพินิจพิเคราะห์โดยละเอียด      
2. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่  
    - กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละคร โดยให้นักเรียนเขียน 
      ลักษณะนิสัยของตัวละครที่ปรากฏในเรื่อง พร้อมสู้ 

    - กิจกรรมที่ 3 บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่อง โดยให้นักเรียนเขียนท าเครื่องหมาย 9   

      หน้าข้อความที่เป็นข้อคิดของเรื่อง และท าเครื่องหมาย  8 หน้าข้อความ 

      ที่ไม่ใช่ข้อคิดของเรื่อง 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 
1. ครูใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
    พ.ศ. 2561  เล่มที่ 1 เรือ่ง พร้อมสู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้ให้นักเรียน 
    อ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 
2. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่  
    - กิจกรรมที่ 4 การตอบค าถามเชิงวิเคราะห์ โดยให้นักเรียนตอบค าถามเชิง 
      วิเคราะห์ เรื่อง พร้อมสู้ 
     

หลังจัดกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน 

๑. ครูสรุปความรู้และยกตัวอย่างพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์เก่ียวกับค่านิยมร่วม  
    ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เรื่อง ความอดทน มุ่งมั่น  
    อย่างไม่ย่อท้อต่อความล าบาก เพ่ือให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเอง ส่วนรวม ชุมชน  
    สังคม และประเทศชาติ 
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  
    ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 จ านวน 10 ข้อ  
๓. เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูน าคะแนนทดสอบ 
    ก่อนเรียน กับคะแนนทดสอบหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือแจ้งให้นักเรียน 
    ทราบผลการพัฒนาของตนเอง  
4. สรุปผลการเรียนรู้หลังจากเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ค่านิยมร่วม  
    ตามมาตรฐาน การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เล่มที่ 1 พร้อมสู้ 
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หมำยเหตุ    
     1. ครูให้เวลาในการท ากิจกรรมระหว่างเรียนตามสมควรขึ้นอยู่กับความยากง่าย 
         ของแต่ละกิจกรรม เมื่อนักเรียนเริ่มท ากิจกรรมครูสังเกตความสนใจ 
         ในการท ากิจกรรมของนักเรียนทุกครั้ง 
     2. ถ้าท าคะแนนได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ให้นักเรียนกลับไปทบทวน 
         และท ากิจกรรมระหว่างเรียนที่ยังไม่เข้าใจใหม่อีกครั้ง 
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ค ำแนะน ำกำรใช้ส ำหรับนักเรียน 

ก่อนปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู ้
 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือให้ทราบว่านักเรียนมีความเข้าใจ  
เรื่อง พร้อมสู้ มากน้อยเพียงใด 
 

ขณะปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนตั้งใจฟังครูอธิบายและท าความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละหน้า 
2. ก่อนท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้นักเรียนอ่านค าชี้แจงของแต่ละกิจกรรม 
    และท าความเข้าใจว่ากิจกรรมนั้นต้องการให้ท าอะไร ถ้าไม่เข้าใจให้ซักถามครู  
3. ในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ควรท าเรียงตามล าดับ  
4. การท ากิจกรรมให้ตั้งใจท า เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย ชัดเจน และสวยงาม   
 

หลังปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู ้
 เมื่อนักเรียนท ากิจกรรม เรื่อง พร้อมสู้ เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ครูตรวจ     
ถ้าพบว่าท าผิดหลายแห่งให้นักเรียนกลับไปทบทวน แล้วกลับมาท ากิจกรรมที่ยัง      
ไม่เข้าใจใหม่อีกครั้ง และท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจหลัง
การเรียน เรื่อง พร้อมสู้ 
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๑.๑    ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด 
                                     เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนิน 
                                     ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/3       ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูล 
                                     ที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/4       อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด  
                                     ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน 
ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/5       วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่าน  
                                     โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพ่ือให้ผู้อ่าน 
                                     เข้าใจได้ดีขึ้น 
ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/9       ตีความและประเมินคุณค่า แนวคิดท่ีได้จาก 
                                     งานเขียนอย่างหลากหลาย เพ่ือน าไปใช้ 
                                     แก้ปัญหาในชีวิต   
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 
 หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ลงสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้  
1. ด้านความรู้ (K)  
    - กิจกรรมที่ 1 สรุปโครงเรื่อง พร้อมสู้ ได้ 
    - กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครที่ปรากฏในเรื่อง พร้อมสู้ ได้ 
    - กิจกรรมที่ 3 บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน เรื่อง พร้อมสู้ ได้ 
    - กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์ วิจารณ์ เรื่อง พร้อมสู้ ได้ 
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)  
    - กิจกรรมที่ 1 เขียนโครงเรื่อง พร้อมสู้ ได้ 
    - กิจกรรมที่ 2 เขียนลักษณะนิสัยของตัวละครที่ปรากฏในเรื่อง พร้อมสู้ ได้ 
    - กิจกรรมที่ 3 เขียนข้อคิดที่ได้จากการอ่าน เรื่อง พร้อมสู้ ได้ 
    - กิจกรรมที่ 4 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ เรื่อง พร้อมสู้ ได้ 
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)  
    - กิจกรรมที่ 1 สนใจเขียนโครงเรื่อง พร้อมสู้ ได้ 
    - กิจกรรมที่ 2 กระตือรือร้นเขียนลักษณะนิสัยของตัวละครที่ปรากฏในเรื่อง  
                      พร้อมสู้ ได้ 
    - กิจกรรมที่ 3 ใฝ่เรียนรู้ในการเขียนข้อคิดที่ได้จากการอ่าน เรื่อง พร้อมสู้ ได้ 
    - กิจกรรมที่ 4 มุ่งมั่นเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ เรื่อง พร้อมสู้ ได้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 พ.ศ. 2561 เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ 
______________________________________________________________  
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย × ลงในกระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน        
    ในช่องตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่เป็นค าตอบที่ถูกต้อง  
             (จ านวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  
             ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 10 นาที 
            
1. เหตุผลใดเป็นเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดท่ีท ำให้พิริยะตัดสินใจลงสมัครคัดเลือกตัว 
    นักกีฬำบำสเกตบอลของโรงเรียน 
    ก. เพ่ือนๆ ให้ลงสมัคร 
    ข. ต้องการลบจุดด้อยของตนเอง 
    ค. ต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
    ง. ต้องการลบค าสบประมาทของครูพล 
2. ข้อใดไม่ใช่ข้อสนับสนุนค ำกล่ำวที่ว่ำ พิริยะเป็นสมบัติล้ ำค่ำของโรงเรียน  
    ก. พิริยะมีความสามรถด้านวิชาการ 
    ข. พิริยะมีความสามารถด้านกีฬาเป็นเลิศ 
    ค. พิริยะมีความขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศ 
    ง. พิริยะมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาเกียรติยศที่ตนเองสร้างมา 
3. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของกำจกล้ำ 
    ก. ให้ก าลังใจเพ่ือน 
    ข. มีความพยายาม 
    ค. มีความเป็นผู้น า 
    ง. มีความเสียสละ 
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4. “แล้วนำยคิดว่ำฉันแล่นกีฬำได้มำตั้งแต่เกิดเลยหรือไง ทุกอย่ำงมันตั้งต้น 
    จำกศูนย์ท้ังนั้นแหละ ที่ฉันท ำได้ทุกวันนี้ก็เพรำะพยำยำมฝึกฝนกำรเล่น 
    อยู่เป็นประจ ำต่ำงหำก” ข้อควำมนี้ให้แนวคิดที่เด่นชัดที่สุดในเรื่องใด 
    ก. การมองโลกในแง่ดี 
    ข. ความกล้าหาญ 
    ค. ความพยายาม 
    ง. การมีพรสวรรค์ 
5. กำรชนะเลิศกำรประกวดโปรเจกต์โครงงำนมีควำมส ำคัญกับพิริยะอย่ำงไร 
    ก. ท าให้พิริยะสามารถน าผลงานที่ได้ไปยื่นโควตาสมัครเข้าเรียน 
        ในระดับมหาวิทยาลัยได้ 
    ข. ท าให้พิริยะได้รับค าชมเชยจากโรงเรียนว่าเป็นเด็กอัจฉริยะ 
    ค. ท าให้ครูพลยอมรับความสามารถของพิริยะ 
    ง. ท าให้พ่อแม่ของพิริยะเกิดความภาคภูมิใจ 
6. กำรที่พิริยะท ำไฟล์ข้อมูลส ำหรับโปรเจกต์เสียหำย และไม่ได้บันทึกข้อมูล 
    ส ำรองไว้ แสดงให้เห็นว่ำพิริยะมีควำมบกพร่องเด่นชัดที่สุดในข้อใด 
    ก. ขาดความรอบคอบ 
    ข. ละเลยต่อหน้าที่ 
    ค. ขาดความยั้งคิด 
    ง. ขาดความรับผิดชอบ 
7. “ถ้ำอย่ำงนั้นจะไปยำกอะไรเล่ำ ก็ส่งไฟล์งำนมำให้ฉัน แล้วนำยก็ไปท ำตำม 
    ควำมฝันของนำยสิ” ค ำพูดนี้แสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของผู้พูดว่ำเป็นคน 
    อย่ำงไร 
    ก. มีความกล้าหาญ 
    ข. มีความอดทน 
    ค. มีความขยันหมั่นเพียร 
    ง. มีความเสียสละ 
8. นักเรียนคิดว่ำกำรที่พิริยะได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมทีมบำสเกตบอล 
    ของโรงเรียนเป็นเพรำะเหตุผลใดเด่นชัดที่สุด 
    ก. พิริยะเป็นเด็กอัจฉริยะ 
    ข. พิริยะมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
    ค. พิริยะมีความมุ่งมั่นพยายาม 
    ง. พิริยะมีความกล้าหาญอดทน 
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9. จำกค ำกล่ำวท่ีว่ำ “ควำมพยำยำมไม่เคยทรยศใคร” นักเรียนคิดว่ำจริงหรือไม่  
    เพรำะเหตุใด 
    ก. จริง เพราะ ถ้าคนเรามีความพยายามอย่างมากก็ต้องประสบความส าเร็จ 

    ในที่สุด 
    ข. จริง เพราะคนที่พยายามต้องประสบความส าเร็จทุกคน 
    ค. ไม่จริง เพราะบางคนพยายามแล้วก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ 
    ง. ไม่จริง เพราะความส าเร็จไม่มีอยู่จริง 
10. จำกเรื่อง พร้อมสู้ นักเรียนคิดว่ำเหตุผลใดไม่ใช่ข้อสนับสนุนให้พิริยะ 
      ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นนักกีฬำบำสเกตบอลของโรงเรียน 
    ก. พิริยะมีสติปัญญาล้ าเลิศ 
    ข. พิริยะมีเพ่ือนที่ดี 
    ค. พิริยะมีความเพียรพยายาม 
    ง. พิริยะมีความอดทน 
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กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

เล่มท่ี 1 เรื่อง พร้อมสู้ 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

ท าได้  
10 คะแนน 

ท าได้  
8 - 9 คะแนน 

ท าได้  
5 - 7 คะแนน 

ท าได้  
0 - 4 คะแนน 

 

คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ผ่านการ
ประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

ชื่อ - สกุล ....................................................  ชั้น ................  เลขท่ี ........ 
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พร้อมสู ้
ห้องพักครูอันเงียบสงบ ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่ค่อยมีเด็กนักเรียนคนใดอยาก    

กล้ ากรายเข้ามามากนัก ในยามนี้กลับมีเด็กนักเรียนชายรูปร่างผอม ผิวขาวสะอาด    
ในแบบลูกคนจีน ก าลังเดินวนเวียนไปมาด้วยท่าทางชวนให้เวียนหัว ดวงตาเรียว 
ภายใต้แว่นกรอบหนาสีด ามองแผ่นกระดาษในมืออยู่นับสิบรอบ เพราะคิดไม่ตก      
กับการตัดสินใจของตนเอง แล้วจู่ๆ เด็กหนุ่มที่จมอยู่กับความคิดก็สะดุ้งโหยง เมื่อได้ยิน
เสียงเรียกชื่อของตนดังขึ้น 

“อ้าว พิริยะ มาท าอะไรอยู่ตรงนี้” 
พิริยะ หรือ พร้อม เจ้าของชื่อที่ถูกเรียกขานหันขวับไปยังต้นเสียงโดยอัตโนมัติ 

แล้วส่งยิ้มเจื่อนๆ ให้กับคุณครูพล ซึ่งเป็นคุณครูผู้สอนวิชาพลศึกษา และเป็นบุคคล    
ที่เขาต้องมาพบในวันนี้ 

“คือ...ผม จะมาส่งใบสมัครคัดตัวนักกีฬาบาสเกตบอลครับ” 
เด็กหนุ่มตอบพร้อมกับค่อยๆ ยื่นแผ่นกระดาษในมือให้กับคุณครูพลด้วยท่าที

ไม่ม่ันใจนัก พลางกลืนน้ าลายลงคออย่างหวาดหวั่นในการตัดสินใจของตน 
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“ครูประหลาดใจเลยนะเนี่ย ไม่คิดว่าจะสนใจทางด้านกีฬาด้วย” 
           ครูพลรับใบสมัครมาดูด้วยสายตาประหลาดใจ เนื่องจากในโรงเรียนนี้     
ทราบกันดีว่า พิริยะ เด็กนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้โด่งดังผู้นี้มีความสามารถ
ทางด้านวิชาการเป็นเลิศ ไม่ว่าจะส่งไปเข้าแข่งขันในโครงการใด เด็กคนนี้ก็มักน าพาชัย
ชนะและชื่อเสียงกลับมาสู่โรงเรียนเสมอ หากจะกล่าวว่าเป็นเด็กอัจฉริยะที่หาตัว     
จับยากก็คงจะไม่ผิดนัก เพราะผลการเรียนของพิริยะนั้นสูงสุดจนได้คะแนนเต็ม       
ในหลายวิชา และบางวิชาก็ท าได้จนเกือบเต็ม เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่มีผลการเรียนสูงกว่า
เด็กทุกรุ่นที่เคยมีมาในโรงเรียนแห่งนี้ 

อย่างไรก็ตาม แม้พิริยะจะเป็นเด็กที่เก่งกาจมากจนหลายคนกล่าวขานกันว่า
เขาเป็นสมบัติอันมีค่าของโรงเรียน แต่ส าหรับครูพลนั้นรู้ดีว่าเด็กคนนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบ
รอบด้านอย่างที่ทุกคนเข้าใจ จุดด้อยของพิริยะคือทักษะด้านกีฬา ซึ่งครูพลมองเห็น
จากการสอนวิชาพลศึกษาว่าเขาท าได้ไม่ดีเท่าที่ควรนัก ทว่าด้วยเพราะเป็นเด็ก         
ที่มีพรสวรรค์ในด้านการเรียนรู้ได้ไว ดังนั้นแม้จะไม่เก่ง แต่พิริยะก็รู้ว่าท าอย่างไร       
จึงจะท าได้ดีและเอาตัวรอดจากวิชาที่ตนเองไม่ถนัดนี้ได้ ท าให้ผลการเรียนของเขา    
ไม่แย่เท่าที่ควร และสามารถลบจุดด้อยจนผู้อ่ืนไม่อาจสังเกตเห็น 
 ครูพลมองเด็กตรงหน้าที่ยืนก้มหน้านิ่ง ไร้ท่าทีมั่นใจดังเช่นทุกครั้ง  มองออก  
ได้ไม่ยากนักว่าเด็กคนนี้ก าลังกดดันกับการตัดสินใจเพียงใด  
 “ครูถามได้ไหมว่าท าไมเธอจึงลงสมัครคัดตัวในครั้งนี้ ทั้งที่เธอก็รู้ตัวดีมิใช่หรือ
ว่าตัวเองไม่ได้มีความสามารถทางด้านกีฬาขนาดนั้น” 
 เด็กหนุ่มเงยหน้ามองคุณครู พลางเม้มปากเล็กน้อยแล้วเอ่ยบอกสิ่งที่อยู่ในใจ
อย่างตรงไปตรงมา 
 “อันที่จริงผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะลงสมัครหรอกครับ แต่เพราะเพ่ือนๆ ในห้องเรียน
ต้องการให้ผมสมัคร พวกเขาคิดว่าหากได้เป็นนักกีฬาผมคงจะสามารถน าชัยชนะมาให้
โรงเรียนเราได้ ผมจึง...” 
 “เธอจึงมาสมัคร เพราะขัดเพ่ือนไม่ได้ใช่ไหม” ครูพลเอ่ยถามในท้ายเสียง  
แล้วมองด้วยแววตาเป็นเชิงรู้ทันความคิดอีกฝ่าย ซึ่งเด็กหนุ่มก็พยักหน้าตอบรับเบาๆ 
แล้วก้มหน้างุดลงยิ่งกว่าเดิม  

“ครูคิดว่ามันเสียเวลาเปล่า เธอเอาใบสมัครคืนไปเสียเถอะ” 
 ครูพลยื่นแผ่นเอกสารการสมัครส่งคืนให้เด็กหนุ่มตรงหน้า แต่คราวนี้พิริยะ
กลับเงยหน้าแล้วตอบกลับมาด้วยน้ าเสียงที่มั่นใจขึ้น 
 “แต่ผมคิดว่าผมท าได้ครับ” 
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 “เธอท าไม่ได้หรอก ถึงแม้ว่า เธอจะเก่ง แต่ครูมองเห็นว่า เธอไม่ ได้มี
ความสามารถทางกีฬาได้ เท่าเด็กที่ เป็นนักกีฬาจริงๆ ได้  เธอมีแต่เพียงทักษะ            
ในระดับพ้ืนฐาน ซึ่งมันสามารถท าให้เธอไปลงแข่งขันในสนามได้ มันเพียงแค่ช่วยให้เธอ
ท าคะแนนได้ดีก็เท่านั้น” 
 ครูพลพูดพร้อมกับยื่นเอกสารการสมัครคืนให้พิริยะเป็นครั้งที่สอง แต่เด็กหนุ่ม
ก็ยังไม่รับไว้ 
 “ผมจ าเป็นต้องท าให้ได้ครับ”  

คราวนี้น้ าเสียงของเด็กหนุ่มเด็ดเดี่ยวมากขึ้น  
“เพราะถ้าท าไม่ได้ ชื่อเสียงที่ผมท าไว้ก็จะถูกดูแคลน ผมไม่ยอมให้มันเกิดขึ้น

เด็ดขาด” 
 “ไม่มีใครเขาดูแคลนคนเก่งอย่างเธอหรอก คนเราไม่ได้เก่งทุกอย่างเสียหน่อย 
ไม่เก่งเสียเรื่องหนึ่งบ้างจะเป็นไรไปเล่า”  

ครูพลพยายามพูดเพ่ือให้พิริยะเห็นว่าคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปเสีย      
ทุกอย่าง หากจะมีเรื่องที่ท าไม่ได้สักหนึ่งเรื่องก็มิใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด  

“นั่นส าหรับคนอ่ืนต่างหากเล่าครับครู แต่ส าหรับผม สิ่งที่ท าไม่ได้มันคือ     
จุดด้อยที่จะท าให้ชื่อเสียงของผมถูกลดค่าลง ฉะนั้นผมจะไม่ยอมให้ใครเด็ดขาด”  

เด็กหนุ่มยืนยันความคิดตัวเองเสียงแข็ง  
“เอาเป็นว่าผมจะแสดงให้ครูเห็นเองครับว่าผมท าได้” 

 ครูพลมองเด็กตรงหน้านิ่ง จากนั้นก็ถอนหายใจเบาๆ อย่างจนใจ เพราะคิดว่า
หากพิริยะยืนยันความคิดตนเองเช่นนี้ก็ป่วยการที่จะพูดต่อ คงต้องปล่อยให้เด็กคนนี้
เรียนรู้มันด้วยตนเอง เขาจึงถือใบสมัครเดินกลับเข้าห้องพักครูไปโดยไม่ได้พูดอะไร   
แต่ในมุมของพิริยะ ปฏิกิริยาเล็กๆ น้อยๆ ที่แทบไร้ความหมายของครูพล มันกลับท าให้
เขารู้สึกแย่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขามักได้รับสายตา   
ชื่นชมและคาดหวังจากบรรดาครูทุกคนอยู่เสมอ นี่เป็นครั้งแรกที่เขาถูกผู้เป็นครูมอง
ด้วยสายตาว่างเปล่า ไร้ความหวัง ครูพลท าให้เขารู้สึกเหมือนก าลังท าเรื่องเพ้อเจ้อ     
ที่ไม่มีวันเป็นจริงได ้
 แต่เขาจะแสดงให้ครูพลได้เห็นว่า สิ่งที่ครูสบประมาทไว้คราวนี้ เขาท ามันได้ดี
เพียงใด 
 หลังจากวันนั้น กิจวัตรประจ าวันของพิริยะที่ถูกน ามาแทนที่การเรียนพิเศษ 
ในตอนเย็น ก็คือการฝึกซ้อมบาสเกตบอลที่สนามกีฬาของหมู่บ้าน พิริยะย้ าเป้าหมาย
กับตนเองซ้ าๆ อยู่เสมอ นั่นคือการผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมทีมบาสเกตบอลของ
โรงเรียน ที่จะมีขึ้นในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า โชคดีท่ีเขาพอมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา 
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ชนิดนี้อยู่บ้าง จึงไม่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่แรกเริ่ม อาศัยเพียงการฝึกฝนจากทักษะอัน    
น้อยนิดที่พอมีติดตัวอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งให้คล่องตัว การเลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลูกบาสเกตบอลให้ช านาญ รวมไปถึงการฝึกกระโดดแตะแป้นบาส เพ่ือท าให้มีทักษะ
การกระโดดที่ยืดหยุ่น และท าให้ส่งลูกบาสเข้าห่วงได้ดีข้ึน 
 พิริยะใช้เวลาส าหรับการฝึกเหล่านี้อย่างหนักหน่วง วันละหลายชั่วโมง       
จนเรียกได้ว่าคุ้นเคยกับความมืดยามค่ าคืนในระหว่างกลับบ้านไปเสียแล้ว แม้จะรู้ตัวว่า
ยังท าได้ไม่ถึงขั้นที่ดีมาก แต่เขาก็ค่อนข้างพอใจในการฝึกฝนของตน หลังจากฝึกมาได้
ราวสองสัปดาห์ เขาก็รู้สึกว่าสามารถท าได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น ทว่าก็มีสิ่งหนึ่งที่ยังคง
เป็นอุปสรรค ซึ่งท าอย่างไรเขาก็ไม่สามารถฝึกฝนให้ดีได้ นั่นคือ การชู้ตลูกบอลลงห่วง 
 “เอาวะ! ลองดูอีกรอบ” เด็กหนุ่มพึมพ ากับตัวเอง 
 หลังจากใช้เวลาศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาตลอดทั้งคืน เย็นวันนี้พิริยะ   
ก็ตั้งใจว่าจะฝึกชู้ตลูกบาสให้ส าเร็จให้ได้ เขาถือลูกบอลไว้ในมืออย่างกระชับ แล้ว
พยายามจัดท่าทางของตนตามที่ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี จากนั้นก็ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ
แล้วเหวี่ยงออกไปข้างหน้าอย่างสุดพลัง เพ่ือส่งลูกบอลในมือให้ไปถึงเป้าหมาย ดวงตา
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เรียวจ้องมองตามทิศทางของลูกบอลสีส้ม และก็ลุ้นระทึกเมื่อเจ้าบอลลูกกลมนั้น      
ไปกระทบและหมุนเคว้งอยู่ที่ขอบห่วง แต่ในที่สุดมันก็กลิ้งตกออกมานอกห่วง 
 “เฮ้อ! ให้มันได้อย่างนี้ส”ิ 
 พิริยะถอนหายใจและบ่นพึมพ ากับตัวเองอย่างผิดหวัง จากนั้นเขาก็วิ่งไปเก็บ
ลูกบอลที่ตกอยู่ใต้ห่วง แล้ววิ่งกลับมายืนต าแหน่งเดิม ท าท่าทางเช่นเดิม และท าเช่นนี้
ซ้ าไปซ้ ามาอยู่หลายรอบ แต่ไม่ว่าจะฝึกกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ผลก็ยังคงออกมาเช่นเดิม คือ  
ลูกบอลตกออกนอกหว่งทุกครั้ง ในครั้งหลังๆ พิริยะพยายามบิดข้อมือเพ่ือเปลี่ยนองศา
การเหวี่ยง เผื่อว่ามันอาจจะท าให้ลูกบอลลอยไปลงห่วงได้บ้าง แต่ไม่ว่าจะท าอย่างไรก็
ไม่เป็นผล จนกระทั่งหลังการฝึกชู้ตครั้งสุดท้าย พิริยะก็ล้มตัวนอนแผ่บนพ้ืนอย่าง   
หมดแรง 

ดวงตาเรียวมองไปยังแป้นบาสที่เป็นเป้าหมายแล้วหลับตาลงอย่างท้อใจ 
ความรู้สึกผิดหวังที่เพ่ิงสัมผัสได้อย่างชัดเจนครั้งแรกในชีวิตท าให้พิริยะรู้สึกอยากร้องไห้
ออกมา ในชีวิตของเขาไม่เคยมีอะไรที่ตั้งใจแล้วท าไม่ได้ แต่ในการชู้ตบาสครั้งนี้มันกลับ
ยากเย็นแสนเข็ญ จนเขาเริ่มคิดแล้วว่าตนเองอาจจะท ามันไม่ได้จริงๆ ดังที่ครูพลว่า
เอาไว้ เขาไม่รู้เลยสักนิดว่าความตั้งใจของตนผิดพลาดตรงไหน ทั้งที่คิดว่าท าถูกต้อง 
ทุกอย่างแล้ว แต่ท าไมผลที่ออกมามันกลับไม่เป็นไปอย่างที่ใจต้องการ ในยามนี้     
ความผิดหวังที่ก่อตัวขึ้นมันท าให้พิริยะท้อใจจนไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงที่จะจับลูกบอลไว้ 
ในมือ เขาไม่อยากท าอะไรทั้งสิ้นนอกจากนอนโง่ๆ อยู่อย่างนี้ แต่แล้วเสียงเสียงหนึ่ง    
ที่จู่ๆ ก็ดังข้ึนมา ท าให้เขาต้องผุดลุกข้ึนนั่ง และหันขวับไปทางต้นเสียงนั้นโดยอัตโนมัติ 
 “อ้าว เลิกเล่นแล้วเหรอ อุตส่าห์ว่าจะเข้ามาเล่นด้วยเสียหน่อย” 
 พิริยะมองร่างสูงใหญ่ในแบบนักกีฬาที่ก าลังเดินเข้ามา แล้วก็ส่งยิ้มทักทาย
ออกไป คนคนนี้คือ กาจกล้า หรือ เก่ง เพ่ือนนักเรียนต่างห้องที่คุ้นเคยกันดี เนื่องจาก
ท ากิจกรรมของโรงเรียนร่วมกันอยู่หลายครั้ง กาจกล้าเป็นนักเรียนห้องที่สอง เขามี   
ผลการเรียนในระดับปานกลาง แต่มีความสามารถทางด้านกีฬาเป็นอันดับต้นๆ      
ของโรงเรียน มิหน าซ้ ายังเป็นหัวหน้าทีมบาสเกตบอลของโรงเรียน และเป็นตัวเต็งใน
การคัดเลือกครั้งนี้ด้วย 
 “นายมาท าอะไรที่นี่เหรอ” พิริยะเอ่ยถามออกไป เมื่อกาจกล้านั่งลงข้างๆ 
 “เอ้า นายนี่ก็ถามแปลกเสียจริง ฉันมาสนามกีฬา ก็ต้องมาเล่นกีฬาน่ะสิ”  

กาจกล้าตอบด้วยน้ าเสียงยียวนเป็นเชิงหยอกเย้า ซึ่งก็ท าให้คนที่เป็นฝ่ายถาม
หัวเราะออกมากับค าถามแปลกประหลาดของตน 
 “เออ ก็จริง ฉันไม่น่าถามออกไปเลย” 
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 “แล้วนี่เลิกเล่นแล้วเหรอ ฉันเห็นนายชู้ตบาสมาพักใหญ่ๆ แล้ว จะเข้ามาทัก  
ก็กลัวขัดจังหวะ เห็นท่าทางนายดูจริงจังเชียว” 
 ค าบอกกล่าวของเพ่ือนท าให้ใบหน้าที่เบิกบานขึ้นก่อนหน้านี้กลับหงอยลงไป
อีกครั้ง  
 “ฉันก าลังฝึกซ้อมเพ่ือไปแข่งคัดตัวน่ะ” พิริยะบอกเพ่ือนอย่างไม่เต็มเสียงนัก 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “จริงเหรอ! ถ้าอย่างนั้นก็ดีน่ะสิ หากเราผ่านคัดตัวทั้งคู่ก็จะได้มาฝึกซ้อม
ด้วยกัน”  

กาจกล้าพูดด้วยน้ าเสียงตื่นเต้นจนพิริยะต้องหันไปมอง แล้วก็พบว่าแววตา
ของอีกฝ่ายมีท่าทีตื่นเต้นดีใจฉายชัดออกมาอย่างเปิดเผย 
 “อย่างนายคงผ่านอยู่แล้วล่ะ แต่ฉันนี่สิไม่รู้จะเป็นอย่างไร”  

พิริยะพยายามท าน้ าเสียงพูดให้เหมือนติดตลก เพ่ือให้อีกฝ่ายไม่รู้สึกว่ามัน    
ดูเคร่งเครียดมากนัก แต่ก็ไม่สามารถปิดบังใบหน้าที่ดูหงอยลงไปและแววตาที่ฉาย
ความกังวลออกมาได้ 
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 “ไม่หรอกน่า คนที่ไปคัดเลือกก็ฝีมือพอตัวกันทุกคน จะรู้ได้ยังไงว่าเราจะได้
หรือไม่ได”้ 
 “แต่ใครก็รู้ว่านายเป็นนักกีฬาตัวเด่นของโรงเรียน ฉันนี่สิไม่ได้มีฝีมือด้านนี้
เลย” 
 “แล้วนายคิดว่าฉันเล่นกีฬาได้มาตั้งแต่เกิดเลยหรือไง ทุกอย่างมันก็ตั้งต้น  
จากศูนย์ทั้งนั้นแหละ ที่ฉันท าได้ทุกวันนี้ก็เพราะพยายามฝึกฝนการเล่นอยู่เป็นประจ า
ต่างหาก”  

กาจกล้าบอก ซึ่งพิริยะก็ฟังในสิ่งที่เพ่ือนพูดอย่างสนใจ 
 “คนทีเ่ล่นกีฬาเก่งอย่างนายก็ยังต้องพยายามอยู่อีกหรือ” 

พิริยะถามอย่างสงสัย เขาเคยไปดูกาจกล้าแข่งขันบาสเกตบอลอยู่หลายรอบ 
ทักษะการเล่นของเพ่ือนคนนี้นั้นเรียกได้ว่าเหนือชั้นกว่านักกีฬาทั้งสนาม ท่วงท่าการชู้ต
ลูกบาสก็แม่นราวกับจับวาง พิริยะจึงค่อนข้างแปลกใจที่คนเก่งอย่างกาจกล้าก็ยังต้อง
พยายามฝึกราวกับเป็นนักกีฬาใหม่ 

“อย่างฉันนี่น่ะหรือที่เรียกว่าเก่ง เรียกว่าท าได้ไม่แย่เท่านั้นแหละ ยังมีคนเก่ง
กว่าฉันอีกตั้งมากมายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ฉะนั้นฉันจึงต้องขยันฝึกฝนให้
มาก เพ่ือท าให้ได้ดีข้ึน”  

“ฉันก็ฝึกฝนชู้ตบาสมาตั้งหลายวันแล้ว ไม่เห็นจะท าได้ดีสักที สงสัยคงเพราะ
ฉันไม่มีพรสวรรค์ในการฝึกเหมือนนายละมั้ง” พิริยะแย้งข้ึน 
 “การฝึกฝนมันใช้พรสวรรค์เสียที่ไหนเล่า มันใช้พรแสวงต่างหาก” 

“พรแสวง...งั้นเหรอ?” พิริยะท าสีหน้าฉงน 
“ใช่ พรที่นายต้องแสวงเองอย่างไรเล่า หากอยากเล่นบาสให้เก่ง นายก็ต้อง

แสวงหาวิธีท าให้เก่งและขยันฝึกปรือฝีมือเป็นประจ า หากยังท าไม่ได้ก็พยายามฝึกฝน
ต่อไปเรื่อยๆ ฉันมั่นใจว่าท าอย่างนี้สักระยะหนึ่งนายจะต้องเก่งไม่แพ้ใครแน่ๆ” 
 “กลัวว่ากว่าจะถึงตอนนั้นฉันคงหมดแรงไปก่อนแล้วน่ะสิ ตอนนี้ฉันไม่มีแม้แต่
แรงจะจับลูกบอลเสียด้วยซ้ า”  

น้ าเสียงที่เอ่ยออกมาฉายแววหงอยเศร้าเล็กน้อย เพราะความล้มเหลว         
ที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่าท าให้พิริยะเริ่มหมดก าลังที่จะพยายามต่อไปเสียแล้ว 
  “อย่าเพ่ิงท้อสิ การชู้ตบาส เทคนิคของมันก็คือในจังหวะที่เหวี่ยงลูกบอล   
นายต้องมองไปที่แป้น ไม่ใช่มองไปที่ลูก”  

ในขณะที่พูด กาจกล้าก็ยกนิ้วชี้ตั้งขึ้นมา และเลื่อนนิ้วช้าๆ พลางหรี่ตาเล็งไป
ยังทิศทางของแป้นบาส  
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“เปรียบเสมือนกับแป้นคือเป้าหมายของเรานั่นแหละ หากใจเรามุ่งมั่นจดจ่อ
ไปที่เป้าหมายโดยไม่หวั่นไหว เราก็ย่อมส่งลูกบอลในมือให้ไปถึงเป้าได้อย่างแน่นอน” 
 พิริยะมองเพ่ือนที่นั่งอยู่ข้างๆ ด้วยแววตาที่ทึ่งไปกับการเปรียบเทียบของ    
อีกฝ่าย ‘เปรียบแป้นบาสเป็นเสมือนเป้าหมายที่ต้องท าให้ได้’ มันคือสิ่งที่ไม่เคยมีใน
ความคิดของเขามาก่อนเลยสักนิด สมแล้วที่กาจกล้าเป็นนักกีฬาอันดับหนึ่ ง          
ของโรงเรียน 
 “นายพูดฟังดูเหมือนง่าย แต่มันจะท าได้ง่ายๆ อย่างนั้นจริงๆ หรือ” 
 “ไม่ง่ายหรอก” 

“อ้าว!”  
ค าตอบอย่างตรงไปตรงมาของกาจกล้า ท าให้พิริยะถึงกับท าสีหน้าไปไม่เป็น 

จนคนพูดถึงกับหัวเราะออกมาเล็กน้อยกับใบหน้าตลกของเพ่ือน และอธิบายต่อ  
“มันก็เป็นเพียงแค่เทคนิคเท่านั้นแหละ จะท าได้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าฝึกฝน

มาดีแค่ไหน แต่เชื่อฉันเถอะว่าความพยายามไม่เคยทรยศใคร ทั้งฉันและนาย ถ้าเรา
พยายามตั้งใจฝึกซ้อมทุกวัน เราต้องท ามันได้อย่างแน่นอน” 

ไม่คิดว่าค าพูดเพียงไม่กี่ค าของกาจกล้าจะท าให้พิริยะคลายกังวลลงไปมาก 
เด็กหนุ่มมองเพ่ือนข้างกายด้วยสายตาชื่นชมราวกับมองเห็นแสงสว่างรางๆ จากหนทาง
ที่มืดมิด และเอ่ยถามเพ่ือเรียกความมั่นใจอีกครั้ง 
 “แล้ว...นายคิดว่าฉันจะท าได้ไหม” 
 “ได้อยู่แล้วสิ จากที่ฉันมองเห็นเมื่อกี้นี้ ทักษะของนายก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น   
เสียหน่อย หากฝึกให้คล่องตัวกว่านี้อีกนิด ฉันคิดว่าฝีมือของนายก็สูสีกับนักกีฬาในทีม
ได้เลย” 
 เมื่อได้ยินค าตอบที่พอใจ พิริยะก็ฉีกยิ้มกว้าง ใบหน้าที่เคยเศร้าหมองในยามนี้
สดใสขึ้นทันที เด็กหนุ่มลุกยืนขึ้นอย่างกระฉับกระเฉง แล้วยื่นมือไปยังที่ฝ่ายที่ยังนั่งอยู่ 
 “หลังจากนี้เรามาซ้อมด้วยกันเถอะ ฉันขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ” 
 กาจกล้าส่งยิ้มให้เพ่ือน แล้วยื่นมือออกไปจับมืออีกฝ่าย พร้อมกับดึงตัวลุกข้ึน 
 “ได้เลย! หลังจากวันนี้ก็มาสู้ด้วยกันนะ” 

หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา พิริยะกับกาจกล้าก็ใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาฝึกซ้อม
เล่นบาสเกตบอลที่สนามด้วยกันวันละหลายชั่วโมง โดยกาจกล้านั้นใช้ประสบการณ์
และทักษะที่ตนมีคอยให้ค าแนะน าต่างๆ แก่พิริยะ ทั้งท่วงท่าการวิ่ง การเดาะลูกบอล 
และการชู้ตลูกบอลลงห่วงอย่างถูกวิธี ทั้งยังแนะน าถึงเทคนิควิธีการส่งบอลให้แม่นย า 
การเลี้ยงบอลไปให้ถึงเป้าหมาย รวมถึงการหลบหลีกฝ่ายตรงข้าม ซึ่งพิริยะก็ท าตาม 
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และตั้งใจฝึกฝนเป็นอย่างดี จนกระทั่งในระยะหลังๆ ผู้ฝึกอย่างพิริยะก็กลายเป็นคู่เล่น
ของกาจกล้าไปโดยปริยาย และมันก็ท าให้พิริยะได้ค้นพบตัวเองว่า เขาหลงใหลกีฬา
ชนิดนี้เข้าเสียแล้ว 
 อย่างไรก็ตาม แม้พิริยะจะทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ จนทักษะ
การเล่นเริ่มพัฒนาขึ้น แต่เขาก็ไม่สามารถสละเวลาได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก   
ติดภารกิจที่ต้องท าโปรเจกต์โครงงานส่งเข้าประกวด ซึ่ งจะสิ้นสุดระยะเวลา          
การประกวดในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้า หรือหากจะพูดง่ายๆ อีกอย่างหนึ่งก็คือ     
หลังการคัดเลือกนักกีฬาเพียงสองวัน 
 พิริยะตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มาก เนื่องจากชื่อเสียงที่ได้จากการชนะเลิศครั้งนี้
อาจจะเป็นผลงานอันดีเยี่ยมที่จะท าให้เขาสามารถยื่นโควต้าสมัครเข้า เรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยได้ โปรเจกต์นี้เป็นการท างานร่วมกันของเขากับชนธิป เพ่ือนอีกคน      
ในห้องเรียนเดียวกัน ในระยะแรกๆ พิริยะก็สามารถจัดการตารางเวลาส าหรับ       
การฝึกซ้อมบาสเกตบอลและการท าโปรเจกต์ให้ไปด้วยกันได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อเวลา
กระชั้นมากขึ้น ประกอบกับการจัดท าโปรเจกต์นั้นมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องจัดการ
แก้ไข ซึ่งเขากับชนธิปต้องนัดประชุมร่วมกันหลายครั้ง เพ่ือหาหนทางแก้ปัญหา ท าให้
ในระยะหลังๆ พิริยะปลีกตัวมาฝึกซ้อมบาสเกตบอลได้น้อยลง แม้มาได้ก็ไม่สามารถ
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ฝึกซ้อมได้นานเหมือนครั้งแรกๆ ทว่าอย่างไรก็ตามเขาก็ทุ่มเทก าลังให้กับระยะเวลา
ฝึกซ้อมอันน้อยนิดนั้นอย่างเต็มที่ เพราะเขาเองก็มีความสุขกับมัน และภูมิใจทุกครั้ง    
ที่ได้รับการชื่นชมจากกาจกล้าว่าทักษะของเขาพัฒนาขึ้น 

พิริยะยังคงพยายามควบคุมทั้งสองเรื่องให้ท าได้ควบคู่กันไปได้ จนกระทั่ง    
ถึงวันก่อนการคัดเลือกนักกีฬา เขาก็ตั้งใจว่าจะยกเวลาส าหรับวันนี้ให้กับการฝึกซ้อม
บาสเกตบอลอย่างเต็มที่ โดยวางแผนไว้ว่าเมื่อจบการคัดเลือกนักกีฬาแล้วเขาจะมา
ทุ่มเทเวลาที่เหลือให้กับการท าโปรเจกต์ในภายหลัง ทว่าสิ่งที่คิดไว้กลับไม่เป็นไป    
ตามแผน เนื่องจากจู่ๆ ไฟล์ข้อมูลส าหรับโปรเจกต์ก็เกิดเสียหายขึ้นมากะทันหัน โดยที่
พิริยะไม่ได้บันทึกข้อมูลส ารองเอาไว้เสียด้วย มีเพียงการจดบันทึกด้วยลายมือจาก  
โครงร่างเล่มรายงานเท่านั้น ท าให้พิริยะต้องพิมพ์เนื้อหาที่หายไปนั้นขึ้นใหม่        
อย่างเร่งด่วน เนื่องจากต้องรีบส่งต่อรายงานส่วนของเขาให้กับชนธิป เพ่ือให้เพ่ือน
ด าเนินการในขั้นตอนถัดไปได้ทันตามระยะเวลาที่วางแผนกันเอาไว้ ด้วยเหตุนี้พิริยะ  
จึงต้องโทรศัพท์ไปเลื่อนการนัดซ้อมครั้งใหญ่กับกาจกล้า และต้องจ าใจยอมลดเวลา
ซ้อมลง 
 “ฉันต้องขอโทษด้วย อุตส่าห์นัดเอาไว้แล้ว แต่ฉันกลับผิดนัดเสียเอง” 
 พิริยะบอกเพ่ือนในสายด้วยน้ าเสียงที่รู้สึกผิดเต็มประดา แม้อีกฝ่ายจะ     
ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไร แต่เขาก็รู้ดีว่าเพ่ือนคงผิดหวังอยู่ไม่น้อยที่การซ้อมไม่เป็นไป
ตามท่ีคิดไว้ 
 “ฉันจะรีบแก้ไขทางนี้ให้เสร็จ แล้วหกโมงเย็น ฉันจะรีบไปที่สนามกีฬาทันที
เลย” 
 พิริยะให้ค ามั่นกับเพ่ือนอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ เมื่อวางสายแล้ว เขาก็เหลือบ
มองนาฬิกาที่ข้างฝา ก็พบว่ามีเวลาอีกเพียงสี่ชั่วโมงส าหรับการท างาน ดังนั้นเขาจึง   
ไม่รอช้า รีบเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กข้ึนมา และกดพิมพ์เนื้อหารายงานลงไปในทันที 
 พิริยะตั้งใจพิมพ์รายงานอย่างขะมักเขม้นมาตลอดระยะเวลาหลายชั่ วโมง 
ดวงตาคู่ เรียวจดจ้องเขม็งอยู่กับหน้าจอจนรู้สึกปวดตา ในขณะที่นิ้วมือก็จรด          
กับแป้นพิมพ์ไม่หยุดหย่อน มีบ้างบางคราวที่เขาต้องหยุดแล้วหลับตาลงชั่วครู่เพ่ือ    
พักสายตาเล็กน้อย จากนั้นก็เริ่มกดแป้นพิมพ์ต่อ บางครั้งคิ้วเรียวก็ขมวดมุ่น เพราะ
ต้องใช้ความคิดนึกย้อนถึงเนื้อหาที่เคยพิมพ์ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งถ้าหากนึกไม่ออก       
เขาก็ต้องคิดและเรียบเรียงเนื้อหาเหล่านั้นขึ้นใหม่อีกครั้ง 
 “อีกชั่วโมงกว่าเองเหรอเนี่ย” 
 พิริยะพึมพ ากับตัวเอง เมื่อเหลือสายตาไปมองนาฬิกาที่ข้างฝา แล้วพบว่า
ตอนนี้เข็มสั้นของนาฬิกานั้นเลื่อนมาชี้ที่เลขห้าแล้ว เด็กหนุ่มถอนใจเบาๆ อย่างท้อแท้ 
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เพราะรายงานที่เขาท าอยู่นั้นมีความคืบหน้าไปเพียงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ สิ่งที่ยังเหลืออยู่
ก็คือรายละเอียดของเนื้อหาอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเนื้อหาเดิมที่พิริยะต้องรื้อ   
ความทรงจ า ส่วนอีกสิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายนั้นคือส่วนของการวิเคราะห์ ซึ่งในส่วนนี้
พิริยะยังไม่เคยได้วิเคราะห์มาก่อน นั่นหมายความว่ามันคือส่วนที่เขาต้องใช้เวลา
ประมวลสิ่งที่ท ามาแล้วทั้งหมดเพ่ือประมวลหาค าตอบส าหรับโปรเจกต์นี้ ซึ่งต้องใช้
เวลาในการคิดพอสมควร 
 “รีบท าเนื้อหาให้เสร็จ คงเหลือเวลาท าส่วนวิเคราะห์ได้อยู่หรอกม้ัง” 
 เด็กหนุ่มคิดให้ก าลังใจตัวเอง แล้วลงมือพิมพ์เนื้อหายี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือ
อย่างรวดเร็ว ทว่าต่อให้เร็วอย่างไร พิริยะก็รู้สึกว่าความเร็วของเข็มนาฬิกาก็ยังคงเดิน
ไวกว่าอยู่ดี ทุกครั้งที่เหลือบไปมองฝาผนังแล้วพบว่าเข็มยาวของนาฬิกาขยับเข้าใกล้
เลขสิบสองมากขึ้นเท่าใด ใจของเขาก็ยิ่งร้อนรน ระยะหลังๆ ในหัวของเขากลับยิ่ง    
มุ่งคิดถงึแต่เพียงเรื่องการฝึกซ้อมบาสเกตบอล จนท าให้งานที่ท าช้าลงไป 
 “ตั้งสติสิพร้อม ท างานๆ” 
 เด็กหนุ่มบอกกับตัวเอง เมื่อเหลือบไปมองนาฬิกาอีกครั้งแล้วพบว่าเหลือเวลา
ท างานอีกเพียงสิบหน้านาที คราวนี้เขาหลับตาลงเพ่ือเรียกสติตัวเองกลับคืนมา แล้ว
ตั้งใจท างานโดยบังคับตัวเองไม่ให้หันไปมองนาฬิกาอีกต่อไป ตาเรียวจับจ้องหน้าจอ
พร้อมกับนิ้วที่กดจิ้มรัวบนแป้นคีย์บอร์ด ถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในความคิดออกมาโดยไม่
สนใจเวลา กระทั่งผ่านไปชั่วครู่ใหญ่ งานทั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เสร็จสิ้นลง เมื่อหันไป
มองนาฬิกาอีกครั้ง พิริยะก็ตกใจหน้าซีดเผือดเมื่อพบว่าเลยเวลานัดมาสิบนาทีแล้ว   
อีกทั้งส่วนของโปรเจกต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์ที่เขาต้องวิ เคราะห์นั้นก็ยังไม่ได้เริ่มลงมือท า
เลยสักนิด ซึ่งถ้าต้องท าก็อาจต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมง เด็กหนุ่มทิ้งตัวลงบนเก้าอ้ี
อย่างอ่อนแรง ในหัวคิดไม่ตกว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดี ถ้าให้เลือกท าตามใจตัวเอง    
เขาสามารถตอบตนเองได้ทันทีเลยว่าตอนนี้อยากไปซ้อมบาสเกตบอลใจแทบขาด 
พิริยะรู้ตัวในตอนนี้เองว่าเขามีความสุขกับการเล่นบาสเกตบอลมากกว่าการท า      
โปรเจกต์วิชาการไปเสียแล้ว เขาอยากท าให้ดีที่สุดในการคัดตัววันพรุ่งนี้ ทว่าด้วยหน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบซึ่งมีความส าคัญไม่ย่อหย่อนไปกว่ากัน ท าให้ในตอนนี้เด็กหนุ่ม       
คิดไม่ตกว่าจะจดัการกับปัญหาตรงหน้านี้อย่างไรดี 

ทว่าในขณะที่ก าลังวุ่นวายกับปัญหาในใจอยู่นั้น ชนธิป เพ่ือนร่วมโปรเจกต์
ของเขาก็โทรศัพท์เข้ามา ซึ่งพิริยะก็ไม่แปลกใจนัก เพราะคาดเดาได้ไม่ยากว่าชนธิป    
ก็คงจะโทร.มาสอบถามเรื่องงานนั่นเอง 

“ว่าไงธิป” พิริยะเอ่ยถามทันทีที่รับโทรศัพท์ แม้จะรู้จุดประสงค์ที่เพ่ือนติดต่อ
มาอยู่แล้วก็ตาม 
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 “ฉันจะมาถามเรื่องงานนั่นแหละ เห็นนายบอกว่าจะส่งให้วันนี้” 
“ฉันท าส่วนเนื้อหาเสร็จแล้ว เหลือแต่ส่วนวิเคราะห์ พอดีไฟล์งานมีปัญหา    

ก็เลยช้าไป ขอโทษทีนะ”  
พิริยะบอกด้วยน้ าเสียงเนือยๆ เอ่ือยๆ ซึ่งท าให้ชนธิปแปลกใจ เพราะน้ าเสียง

อีกฝ่ายนั้นดูแปลกหูไปกว่าทุกที 
“มีอะไรหรือเปล่า ท าไมน้ าเสียงนายดูไม่สดใสเลย” 
“พอดีมีเรื่องให้ต้องคิดนิดหน่อยน่ะ” พิริยะบอกออกไปอย่างเหนื่อยล้า 
“มีปัญหาอะไรเหรอ เรื่องงานหรือเปล่า ให้ฉันช่วยคิดไหม” 

 “ไม่ใช่เรื่องงานหรอก”  
พิริยะนิ่งไปครู่หนึ่งอย่างชั่งใจว่าจะบอกออกไปดีหรือไม่ แต่เมื่อคิดว่าชนธิปเอง 

ก็ดูเป็นคนท่ีมีความคิดกว้างไกลคนหนึ่ง อาจจะช่วยเขาหาทางออกกับสิ่งที่อยู่ในใจได้    
   “คือว่าพรุงนี้ฉันต้องไปแข่งคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอลน่ะ” 
 “อ้าว! พรุ่งนี้แล้วเหรอเนี่ย นายกังวลเรื่องนี้เองเหรอ ไม่ต้องห่วงไปหรอก 
ระดับพิริยะยังไงก็ผ่านอยู่แล้ว”  

ชนธิปตอบกลับมาด้วยน้ าเสียงสบายๆ ราวกับรู้ผลล่วงหน้าว่าเขาต้องผ่าน 
การคัดเลือกแน่นอนอยู่แล้ว 
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“ฉันไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกธิป อันที่จริงเรียกว่าไม่มีฝีมือเลยเสียด้วยซ้ า” 
พิริยะเอ่ยบอก ซึ่งเสียงร้อง อ้าว เบาๆ ที่ปลายสายเผลอพูดออกมาอย่างลืมตัว  

ก็แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าอีกฝ่ายคงผิดหวังเล็กน้อยที่ พิริยะก็มีด้านที่ ไม่มี
ความสามารถอย่างคนอ่ืนเขาด้วย 
 “ที่ผ่านมาฉันใช้เวลาส่วนหนึ่งไปฝึกซ้อมทุกวัน จนตอนนี้ก็คิดว่าเริ่มมีทักษะ
ขึน้มาบ้างแล้ว” 
 “ทุกวันเลยเหรอ? นายทั้งเรียน ทั้งท าโปรเจกต์ด้วยเนี่ยนะ เอาเวลาที่ไหนไป
ซ้อม” 
 “ก็แบ่งเวลาเอาไงเล่า” พิริยะบอก และเล่าต่อ  

“ฉันฝึกทุกวัน ฉันอยากจะท ามันให้ดีที่สุดในวันพรุ่งนี้ แต่ส่วนหนึ่งฉันก็มี   
โปรเจกต์ที่ต้องรับผิดชอบ ท าให้ไม่สามารถไปซ้อมได้ ตอนนี้ฉันกังวลมากเลย กลัวว่า
พรุ่งนี้จะท าออกมาได้ไม่ดี” 
 ชนธิปฟังและคิดตามที่พิริยะพูดโดยไม่ออกความเห็นใดๆ เพราะรู้ได้จาก
น้ าเสียงว่าอีกฝ่ายนั้นอัดอ้ันในใจมามากพอสมควร เขาอยากให้เพ่ือนได้ระบายสิ่งที่อยู่
ในใจออกมาให้หมด 
 “ก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะชอบบาสเกตบอล ฉันคิดเอาไว้ว่าจะตั้งใจ
สร้างผลงานด้านวิชาการเพ่ือชิงโควตาเข้ามหาวิทยาลัยในคณะดังๆ อาจจะเป็นแพทย์ 
หรืออาจจะเป็นคณะทางด้านวิทยาศาสตร์” 
 “มันก็ดูเหมาะสมกับนายนะ” ชนธิปแสดงความเห็น 

“ฉันก็เคยคิดแบบนั้น แต่ตอนนี้ฉันรู้ความต้องการของตัวเองแล้วว่า ฉันอยาก
ชิงโควตาในฐานะนักกีฬามากกว่า ฉันรักมันเข้าเสียแล้ว” 
 “เรียกว่า รัก เลยเหรอ”  

ชนธิปถามอย่างแปลกใจ เพราะไม่คิดว่าคนที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการอย่าง
พิริยะจะพูดว่ารักทางด้านกีฬา 
 “อืม มันอาจจะดูเหมือนค้นพบตัวเองเร็วไป แต่ฉันรู้ตัวดีว่าฉันมีความสุขกับ 
สิ่งนี้ ฉันยังตกใจตัวเองเลยตอนที่รู้ตัวว่าฉันมีความสุขกับมันมากกว่าตอนเรียนเสียด้วย
ซ้ า” 
 คราวนี้หลังจากที่เอ่ยจบ ชนธิป ก็เงียบไปครู่หนึ่ง ซึ่งพิริยะเองก็เข้าใจ เพราะ
มันคงเป็นเรื่องที่อีกฝ่ายก็คงนึกไม่ถึง ขนาดเขาเองตอนรู้ความต้องการของตัวเอง    
เขาก็ยังคิดไม่ถึงเลยว่าตนเองจะหันมาสนใจทางนี้ได้ 
 “ฉันประหลาดใจมากเลยนะที่ได้ยิน มันน่าทึ่งมากนะที่นายรู้ความฝันที่แท้จริง
ของตวัเองตั้งแต่ตอนนี้ สุดยอดมากเลย”  
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ชนธิปเอ่ยขึ้นหลังจากประมวลความคิดไปครู่หนึ่ง ซึ่งน้ าเสียงที่เอ่ยออกมานั้น 
ดูตื่นเต้นไม่น้อยที่ได้รู้ความฝันของเพ่ือน 
 “นี่แหละคือสิ่งที่ฉันกังวลอยู่ตอนนี้ ฉันอยากจะพยายามให้มากที่สุดเพ่ือ   
การคัดเลือกวันพรุ่งนี้ แต่ฉันกลับท าอะไรไม่ได้เลย ถ้าพรุ่งนี้ไม่ผ่านการคัดเลือก ฉันก็คง
เสียใจที่ไม่อาจทุ่มเทกับมันได้อย่างเต็มที่ที่สุด”  

พิริยะบอกเพ่ือน พลางถอนหายใจเล็กน้อยอย่างหนักใจ 
“ถ้าอย่างนั้นจะไปยากอะไรเล่า ก็ส่งไฟล์งานมาให้ฉัน แล้วนายก็ไปท าตาม

ความฝันของนายสิ”  
ชนธิปบอกราวกับมันเป็นเรื่องง่ายๆ สบายๆ 
“ฉันจะท าได้อย่างไร งานยังไม่เสร็จดีเลย” 
“แต่นายก็ท าไปแล้วตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ส่วนที่นายรับผิดชอบมันมากกว่า   

ที่ฉันต้องท าอีกนะ ไม่ต้องห่วงไปหรอก เดี๋ยวส่วนที่เหลือฉันรับผิดชอบเอง แล้วนาย    
ก็ค่อยมาปรู๊ฟในตอนท้ายอีกครั้ง”  

ชนธิปเสนอความเห็นออกมา ซึ่งก็ท าให้พิริยะลังเล เพราะเกรงใจเพื่อน 
“อย่างนี้ไม่เรียกว่าทิ้งความรับผิดชอบหรอกหรือ” 
“ถ้าเรื่องโปรเจกต์ ฉันว่านายรับผิดชอบมามากแล้ว ไปรับผิดชอบความฝัน

ของตัวเองเถอะ” 
“แต่ว่า...” พิริยะตั้งท่าจะแย้ง แต่ชนธิปก็ชิงพูดขัดขึ้นมาเสียก่อน 
“ไมต่้องคิดอะไรต่อแล้ว ส่งงานมาให้ฉันก็พอ แล้วไปท าในสิ่งที่นายมีความสุข

กับมันเถอะ ท ามันให้เต็มที่ท่ีสุด ฉันจะรอยินดีกับนายนะ” 
เมื่อได้ยินสิ่งที่เพ่ือนพูด พิริยะก็โล่งอกขึ้นมาทันที เขากล่าวขอบใจชนธิปอยู่

หลายรอบ เมื่อวางสายแล้ว เขาก็จัดการส่งไฟล์งานที่ตนท าทั้งหมดไปยังอีเมลของ
ชนธิป แล้วรีบวิ่งไปเปลี่ยนชุดกีฬา จากนั้นก็รีบวิ่งออกจากบ้านไปยังสนามกีฬาทันที 

“ก็ได้แต่หวังว่ากาจกล้าจะยังคงอยู่ที่นั่น ไม่ไปไหนเสียก่อนนะ” 
ในที่สุดการทดสอบคัดเลือกนักกีฬาก็มาถึง เย็นวันนี้ผู้ที่ลงสมัครคัดเลือก

จ านวน 28 คนจะต้องมารวมตัวกันที่สนามกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน และเมื่อทุก
คนมาถึงเรียบร้อยแล้ว ครูพลซึ่งเป็นผู้ควบคุมทีมก็จะคัดเลือกนักกีฬาจ านวน 12 คน 
 มาเข้าร่วมทีม โดยวิธีการคัดเลือกนั้นครูพลจะทดสอบจากทักษะ 3 ด้าน อัน
ได้แก่ ทักษะการส่ง รับบอล ทักษะการป้องกัน แย่งลูกบอล และทักษะการชู้ตลูกบอล
ลงห่วง ซึ่งแต่ละทักษะที่ทดสอบนั้นจะมีคะแนนการประเมินด้านละ 20 คะแนน 
จากนั้นก็จะน าคะแนนทั้งหมดมารวมกัน และประกาศผลหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น 
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ในระหว่างที่ดูผู้อ่ืนทดสอบ พิริยะก็จดจ้องวิธีการเล่นของผู้ทดสอบแต่ละคน

อย่างใจจดใจจ่อ หลายคนแสดงความสามารถได้ดีมาก โดยเฉพาะกาจกล้า ซึ่งเขา   
เชื่อได้ว่าเพ่ือนคนนี้ต้องได้คะแนนเต็มอย่างแน่นอน เพราะทั้งสีหน้าชื่นชมของครูพล 
และเสียงปรบมือที่ดังเกรียวกราวขึ้นหลังจากทดสอบเสร็จ ก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้
อย่างดีว่ากาจกล้าคงไม่หลุดไปจากการคัดเลือกครั้งนี้แน่นอน 

พอได้เห็นฝีไม้ลายมือของเพ่ือนๆ หลายคน พิริยะก็บีบมือตัวเองเพ่ือคลาย
ความกังวล จนกระทั่งได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเอง เขาก็สะดุ้งเฮือกแล้วค่อยๆ ลุกยืนขึ้น 
ซึ่งทันทีที่ลุกข้ึนนั้น เพื่อนๆ ทุกคนในที่นั้นต่างก็มองมาที่เขาอย่างสนใจ เนื่องจากพิริยะ
ค่อนข้างเป็นที่รู้จักในหมู่นักเรียน และครั้ งนี้ก็ เป็นครั้ งแรกที่ทุกคนจะได้ เห็น
ความสามารถด้านกีฬาของนักเรียนอัจฉริยะคนนี้ ดังนั้นเพ่ือนๆ หลายคนจึงสนใจและ
คาดหวังว่าจะเห็นฝีมืออันน่าทึ่ง หลายคนคาดเดาไปล่วงหน้าแล้วว่าฝีมือของพิริยะ
อาจจะเหนือชั้นกว่ากาจกล้าเสียด้วยซ้ า 

เท้าที่ก้าวไปท่ามกลางสายตาที่มองมาตลอดทางของเพ่ือนๆ ท าให้พิริยะ     
ยิ่งรู้สึกกดดันมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัว เด็กหนุ่มก้มหน้างุด ไม่สบตากับใคร แล้วพยายาม
เร่งฝีเท้าฝ่าความกดดันเหล่านั้นให้ไวขึ้น ตอนนี้ความรู้สึกหลายอย่างที่ประดังประเด
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เข้ามา ทั้งความกดดัน ความประหม่า และความกลัว ท าให้ไม่เป็นตัวของตัวเอง     
และรู้สึกเสียสมาธิไปตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “สู้ๆ นายท ามันได้!”  
เสียงให้ก าลังใจที่ดังขึ้นในหมู่นักกีฬาทดสอบเรียกให้พิริยะหันไปมอง แล้วก็

พบว่ากาจกล้าฉีกยิ้มกว้างและชูสองนิ้วส่งก าลังให้ให้เขา เด็กหนุ่มยิ้มและพยักหน้าตอบ 
รับเป็นเชิงขอบใจ จากนั้นก็สูดหายใจเพ่ือเรียกสติของตัวเองกลับคืนมา แล้วเดินไปยัง
ขอบสนามเพ่ือรายงานตัวกับครูพล 

“เตรียมตัวมาดีแล้วใช่ไหม” ครูพลเอ่ยถาม 
“ครับ” พิริยะตอบด้วยน้ าเสียงหนักแน่น พร้อมกับบีบมือให้ก าลังใจตัวเองไป

ด้วยในที 
“ท าให้เต็มที่นะ” ครูพลบอก พร้อมกับหยิบแผ่นกระดานส าหรับจดคะแนน

ขึ้นมา เพ่ือเตรียมบันทึกคะแนนในการทดสอบ 
พิริยะก้าวออกไปกลางสนามเพ่ือเผชิญหน้ากับนักกีฬาอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็น

บุคคลภายนอกที่ครูพลเชิญมาท าการทดสอบในครั้งนี้ หลังจากสัญญาณนกหวีดจาก 
ครูพลดังขึ้น นักกีฬาคนนั้นก็สวมบทบาทคู่แข่งตัวฉกาจ เลี้ยงบอลวิ่งไปยังอีกฝั่ง แล้ว   
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ชู้ตลงห่วงได้อย่างแม่นย าในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที 
“ท าอะไรอยู่ มีสติหน่อยสิ!”  
เสียงครูพลที่ดังมาจากข้างสนามท าให้พิริยะเสียความมั่นใจไปเล็กน้อย แต่เขา

ก็สูดลมหายใจเพ่ือเรียกสติของตนเอง แล้ววิ่งไปยังคู่แข่งเพ่ือพยายามแย่งบอลมาครอง 
ทว่าด้วยทักษะที่เหนือชั้นกว่า คู่แข่งก็สามารถหลบหลีกจากการขัดขวางของเขา    
และสามารถกลับไปชู้ตลูกบอลลงห่วงได้อย่างสวยงามอีกครั้ง 

เมื่อพลาดท่าเป็นครั้งที่สอง เพ่ือนๆ ในสนามต่างก็โห่ร้องออกมาอย่างผิดหวัง 
เพราะคิดว่าจะได้เห็นทักษะการชิงบอลอันยอดเยี่ยมจากนักเรียนอัจฉริยะผู้นี้ แต่สิ่ง    
ที่เกิดขึ้นกลับผิดคาด พิริยะเหลือบไปมองปฏิกิริยาเพ่ือนๆ ข้างสนามแวบหนึ่งก็รู้สึกใจ
เสีย และเสียความมั่นใจไปอีกครั้ง แต่จากนั้นไม่นานก็มีเสียงเสียงหนึ่งจากข้างสนามดัง
ฝ่าเสียงโห่ออกมา 

“พร้อม! เอาความพยายามของนายมาสู้สิ!” 
ค าพูดเพียงสั้นๆ ของกาจกล้าที่ตะโกนออกมาท าให้พิริยะสามารถดึงสติ      

ให้กลับมาอยู่กับตนเองได้อีกครั้ง คราวนี้เขามองไปยังคู่ต่อสู้ด้วยแววตามุ่งมั่น ไม่ยอม
แพ้ พร้อมกับนึกถึงสิ่งที่ฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงตลอดหลายวันที่ผ่านมา พลางบอกกับ 
ตัวเองในใจว่า เขาจะไม่ยอมให้แรง เวลา และเหงื่อที่เสียไปนั้นสูญเปล่าเป็นอันขาด  
เขาจะต้องท ามันให้ได ้
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คราวนี้พิริยะพุ่งตัวไปยังอีกฝั่งอย่างรวดเร็ว และสามารถปัดชิงลูกบอลมาไว้  
ในมือได้ส าเร็จ จากนั้นเขาก็เลี้ยงบอลหลบคู่แข่งที่พยายามขัดขวาง จนกระทั่งไปถึง  
จุดชู้ตฝั่งของตัวเอง และสามารถชู้ตลูกบอลลงห่วงได้อย่างสวยงาม ซึ่งไม่เพียงชู้ตได้
เท่านั้นแต่จุดที่เขาชู้ตนั้นยังเป็นจุดที่สามารถท าคะแนนได้ดีอีกด้วย เรียกเสียงฮือฮา
และเสียงปรบมือดังข้ึนอย่างเกรียวกราว 

“ท าได้ไม่เลวเลยนี่”  
นักกีฬาที่เป็นคู่แข่งเอ่ยชมขึ้น ท าให้พิริยะอดยิ้มไม่ได้ ทว่าความปลื้มใจนั้น    

ก็เป็นโอกาสให้คู่แข่งสามารถวิ่งไปคว้าบอลกลับมาครอบครองได้อีกครั้ง แต่คราวนี้
แทนที่เขาจะเลี้ยงลูกบอลไปชู้ตที่ห่วงฝั่งตรงข้ามอย่างเคย เขากลับเดาะบอลอยู่กับที่
พร้อมกับมองมายังพิริยะอย่างมีเลศนัย 

“เตรียมตัวดีๆ ล่ะ”  
นักกีฬาคู่แข่งเอ่ยขึ้น ซึ่งพิริยะก็ไม่เข้าใจความหมายนั้นนัก จู่ๆ นักกีฬาคู่แข่ง 

ก็หยุดเดาะบอล แล้วจับบอลไว้ในมือ จากนั้นในระยะเวลาเพียงเสี้ยววินาที บอลลูกนั้น
ก็ถูกส่งมายังพิริยะโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัว แต่ด้วยทักษะที่ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พิริยะ   
จึงสามารถรับบอลเอาไว้ได้ แล้วหมุนตัวไปยังแป้นบาสฝั่งตนเอง  ชู้ตลงห่วงได้      
อย่างสวยงาม พร้อมกับเสียงนกหวีดที่ดังข้ึนเพื่อเป็นสัญญาณว่าจบการทดสอบ  
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พิริยะมองลูกบอลที่กลิ้งลงมาจากห่วงด้วยความรู้สึกโล่งใจ เขาไม่รู้ว่าผล    
การทดสอบจะเป็นอย่างไร จะดีหรือไม่ดีในสายตาของครูพล แต่ส าหรับความรู้สึก  
ของเขาในตอนนี้ เขารู้สึกภูมิใจกับตัวเองเป็นอย่างมาก ที่พยายามจนสามารถก้าวข้าม
ขีดความสามารถของตัวเองไปได้อีกขั้น แม้มันอาจจะไม่ดีมากนักถ้าเทียบกับนักกีฬา
คนอ่ืนๆ แต่ เขาก็คิดว่ามันดีที่สุด อันนี้จริงต้องบอกว่ามันดีกว่าที่ เขาประเมิน
ความสามารถของตัวเองก่อนหน้านี้ไว้หลายเท่านัก 

“ขอให้โชคดีนะ”  
นักกีฬาที่เป็นคู่ทดสอบเดินมาตบบ่าพิริยะเบาๆ สองสามครั้งอย่างให้ก าลังใจ 

ซ่ึงเด็กหนุม่ก็หันไปยิม้ให้ด้วยความรู้สกึขอบคุณอีกฝ่าย และเดินกลบัเข้ามานัง่ในสนาม 
หลังจากจบการทดสอบ ครูพลก็ออกมายืนต่อหน้าผู้เข้าทดสอบทุกคนพร้อมทั้งถือ
กระดานที่จดคะแนนเอาไวในมือด้วย ซึ่งทุกคนต่างก็ตั้งใจฟังที่ครูพูดอย่างใจจดใจจ่อ 
พิริยะเองก็ใจเต้นรัวราวกับกลอง เขาบีบมือตัวเองเพ่ือลดความตื่นเต้น และฟังรายชื่อ
นักกีฬาที่ครูพลขานด้วยใจลุ้นระทึก 

“ผู้ที่ผ่านการทดสอบคนแรกได้แก่...กาจกล้า!” 
ผลที่ออกมาไม่เหนือความคาดหมายนัก พิริยะรู้อยู่แล้วว่าอย่างไรเสียกาจกล้าก็ต้อง
ผ่านการคัดเลือกอย่างแน่นอน เขาปรบมือแสดงความยินดีและยิ้มให้เพ่ือนอย่างดีใจ 
เขารู้ว่ากาจกล้าเองก็พยายามอย่างหนักหน่วงไม่แพ้กัน แม้อีกฝ่ายจะมีความสามารถ  
ที่เป็นเลิศทางด้านนี้อยู่แล้ว ซึ่งผลที่ได้รับก็สมศักดิ์ศรีกับความพยายามของเขา 

หลังจากนั้นครูพลก็ประกาศรายชื่อนักกีฬาคนที่สอง...คนที่สาม...คนที่สี่ และ
เรื่อยไปจนกระทั่งถึงคนที่สิบเอ็ด ซึ่งพิริยะก็ลุ้นให้มีชื่อตัวเอง แต่ก็ยังคงไม่มีชื่อเขา
ปรากฏออกมา 
 “ต่อไปเป็นรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคนที่สิบสอง...” 

คราวนี้พิริยะบีบมือตัวเองแน่น พร้อมกับหลับตาปี๋ หัวใจของเขาในยามนี้    
เต้นรัวอย่างหนัก จนเขาเผลอคิดไปว่าหากตนเป็นโรคหัวใจเห็นทีคงล้มลงไปแล้ว
ในตอนนี้ 
 “ผู้ที่ผ่านการทดสอบคนที่สิบสอง ได้แก่...” 

พิริยะภาวนาในใจว่าขอให้ได้ยินชื่อของตัวเองสักครั้ง  และชื่อที่ได้ยินก็ท าให้
เขาเบิกตาขึ้นอย่างไม่เชื่อหูตัวเอง 

“พิริยะ!” 
พิริยะพยายามตั้งสติว่าเขาไม่ได้ภาวนามากไปจนหูฝาด เขากวาดสายตามอง 

ไปรอบๆ ซึ่งสายตาของครูพลกับสายตาของเพ่ือนๆ ที่มองมา และสายตาของกาจกล้า 
ที่มองมาแล้วยิ้มอย่างดีใจ ก็เป็นเครื่องยืนยันอย่างดีว่าเขาได้ยินไม่ผิด เขาจึงลุกข้ึนยืน 
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แล้วก้าวออกไปยืนรวมกับเพื่อนๆ ที่ผ่านการคัดตัวด้านหน้า 

หลังจากประกาศรายชื่อครบทุกคนเรียบร้อยแล้ว ครูพลก็กล่าวขอบใจทุกคน 
ที่มาร่วมคัดตัวในครั้งนี้ และกล่าวให้ก าลังใจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งหลายคนก็มีสี
หน้าผิดหวังอย่างเห็นได้ชัด พิริยะจึงได้แต่ให้ก าลังใจทุกคนอยู่ในใจ เพราะเข้าใจดีว่า
ความผิดหวังนั้นมันท าให้รู้สึกแย่เพียงใด และเมื่อครูพลกล่าวจบ ทุกคนก็แยกย้ายกัน
กลับบ้าน แต่เมื่อพิริยะเดินไปคว้ากระเป๋าและก้าวออกไป ครูพลก็กลับเรียกเขาเอาไว้ 
 “เดี๋ยวก่อน พิริยะ!” 

เสียงเรียกที่ดังขึ้นท าให้พิริยะหยุดชะงัก และหมุนตัวหันกลับไปหาคุณครู 
พลางมองด้วยสีหน้าฉงนใจอยู่ในที 
 “ครูจะมายินดีด้วยที่เธอท าได้ เธอเก่งมาก อัจฉริยะสมค าร่ าลือจริงๆ” 
 น้ าเสียงและแววตาที่เปลี่ยนไปจากครั้งก่อนท าให้พิริยะใจพองฟู และรู้สึก
ภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัว เขายิ้มกว้างทั้งใบหน้า แล้วก้มศีรษะเพ่ือ  
น้อมรับค าชื่นชมนั้น 
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 “ขอบคุณครับคุณครู แต่ที่ผมท าได้ในครั้งนี้ไม่ใช่เพราะว่าเก่ง หรือเป็น
อัจฉริยะอะไรอย่างท่ีว่าหรอกครับ”  

เด็กหนุ่มตอบออกไปอย่างที่ใจคิด เพราะเขารู้ดีว่าสิ่งที่ท าได้ในครั้งนี้มันไม่ได้
เกิดขึ้นเพราะเขาคือเด็กอัจฉริยะ อันที่จริงเขาไม่ได้ใช้ความสามารถในส่วนนั้นเลยเสีย
ได้ซ้ าไป 
 “คนที่ก้าวข้ามความสามารถมาได้ถึงขั้นนี้ในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือน หาก 
ไม่เรียกว่าเก่ง จะให้เรียกว่าอะไรได้อีก” 
 “เรียกว่าพยายามครับ ที่ผ่านมาผมไม่ได้ใช้ความเก่งที่มีแต่ผมใช้ความพยายาม
เพ่ือผลักดันตัวเองให้ท าได้ ในวันนี้ผมอาจจะยังท าได้ไม่สมบูรณ์แบบมากนัก แต่ผม 
เชื่อว่าหากผมพยายามต่อไป ผมจะกลายเป็นนักกีฬาที่ครูภาคภูมิใจได้แน่นอนครับ”     
   เด็กหนุ่มเอ่ยกับคุณครูด้วยน้ าเสียงที่แสดงถึงความมั่นใจในสิ่งที่พูด ท าให้ครู
พลยิ้มออกมาอย่างชื่นชม 
 “คิดไม่ผิดจริงๆ ที่เลือกเธอเข้าร่วมทีม ครูภูมิใจในตัวเธอมากนะพิริยะ”  
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พิริยะฉีกยิ้มกว้างออกมาอีกครั้ง  ค าว่า ภูมิใจ ที่ได้ยินจากครูพล ท าให้       
ความเหนื่อยที่มีมาตลอดหลายวันหายไปเป็นปลิดทิ้ง  

“นี่แหละคือนักกีฬาที่ครูต้องการอย่างแท้จริง ครูไม่ได้ต้องการนักกีฬาที่เก่ง
เพียงอย่างเดียว แต่คุณสมบัติส าคัญที่ครูต้องการก็คือ นักกีฬาที่มีความพยายาม    
และขยันฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ ครูดีใจที่ได้เธอมาเข้าร่วมทีมนะ” 
 “ผมก็ดีใจที่ได้ร่วมทีมกับครู และผมสัญญาว่าหลังจากนี้จะพยายามฝึกฝน  
เพ่ือเป็นนักกีฬาที่ดีอย่างที่ครูต้องการให้ได้ครับ” 

หลังจากพูดคุยกับครูพลจบ พิริยะก็เดินกลับบ้านด้วยสีหน้าที่เปี่ยมสุข      
และโล่งใจกว่าทุกครั้ง การคัดเลือกนักกีฬาในครั้งนี้แม้มันจะไม่ได้รับชื่อเสียง        
และเหรียญรางวัลเหมือนเช่นการแข่งขันวิชาการในครั้งก่อนๆ แต่มันกลับท าให้เขา 
รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจในตัวเองได้ไม่แพ้กัน สีหน้าที่ชื่นชมและค าพูดแสดงความยินดี
ของครูพลที่ได้รับมาก็เป็นเสมือนเหรียญรางวัลอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่าเขาคือผู้ที่มี
ความสามารถ และเป็นความสามารถที่เขาทุ่มเทแรงกาย ทุ่มเทหยาดเหงื่อไปจนสุดตัว
เพ่ือให้ได้มันมา ความพยายามไม่เคยทรยศใคร ดังที่กาจกล้าว่าเอาไว้จริงๆ 
 “เอาล่ะนายพร้อม หลังจากนี้ก็เหนื่อยเพ่ิมข้ึนอีกนะ สู้ๆ!” 
 พิริยะให้ก าลังใจตัวเอง และเร่งฝีเท้าวิ่งไปข้างหน้าอย่างเบิกบานใจ โดย       
มีเป้าหมายคือสถานที่ที่เขาคุ้นเคยกับมันมาตลอดหลายวัน นั่นคือ สนามบาสเกตบอล 
และเพ่ือนร่วมซ้อมคู่ใจที่ป่านนี้คงวอร์มร่างกายรอเขาอยู่นานแล้ว 
 หลังจากนี้ มาพยายามไปด้วยกันนะ 
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............................................................................................................................. ........... 
................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. ...........
................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ........... 
 
 



               หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วมเล่มที่ 1 เรื่อง “พร้อมสู้” 

นัยนา  ทินกระโทก 

39 

หน้า 

 
เหตุกำรณ์ที่ 2 
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ ................
............................................................................................................................. ........... 
....................................................................................................... .................................
............................................................................................................................. ...........
....................................................................................... .................................................  
 
 
 

 
เหตุกำรณ์ที่ 3  
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ ................
............................................................................................................................. ........... 
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ ................
............................................................................................................................. ...........  
 
 
 
 
เหตุกำรณ์ที่ 4 
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ ................
............................................................................................................................. ........... 
....................................................................................................... .................................
............................................................................................................................. ...........
....................................................................................... .................................................  
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เหตุกำรณ์ที่ 5   
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ ................
............................................................................................................................. ........... 
....................................................................................................... .................................
............................................................................................................................. ...........
....................................................................................... .................................................  
 
 
 
เหตุกำรณ์ที่ 7 
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........... 
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................  
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กิจกรรมที่ 2 วิเครำะห์ลักษณะนิสัยของตัวละคร 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านเรื่อง พร้อมสู้ แล้ววิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละคร 
             ที่ปรากฏในเรื่อง ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
              

พิริยะ     
      1.  ................................................................... 
      2. ................................................................... 
      3.  ................................................................... 
      4.  ................................................................... 
      5.  ................................................................... 
      

กำจกล้ำ 
      1.  ......................................................... .......... 
   2. ................................................................... 
      3.  ................................................................... 
      4.  ................................................................... 
      5.  ................................................................... 
      

ชนธิป 
      1.  ......................................................... .......... 
   2. ................................................................... 
      3.  ................................................................... 
      4.  ................................................................... 
      5.  ................................................................... 
      

ครูพล 
      1.  ......................................................... .......... 
   2. ................................................................... 
      3.  ................................................................... 
      4.  ................................................................... 
      5.  ................................................................... 
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กิจกรรมที่ 3 บอกข้อคิดที่ได้จำกเรื่อง 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียน และท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ไม่ใช่ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง       

            (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 
................1. เกิดเป็นคนต้องมีความสามารถและความชาญฉลาดในทุกด้าน 
................2. ความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรในการท างาน จะท าให้ประสบความส าเร็จ 
................3. การมีพรสวรรค์จะท าให้เราประสบความส าเร็จในชีวิตได้มากกว่า  
                การมีพรแสวง 
................4. หากเรามองค าสบประมาทไปในทางบวก จะท าให้เรามีแรงผลักดันที่จะท า 
                ความฝันของเราให้ส าเร็จได้ 
................5. การมีเพ่ือนที่ดีถือเป็นมงคลชีวิต 
................6. หากเราต้องท ากิจกรรมพร้อมกันหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน  
                เราควรเลือกท ากิจกรรมที่ส าคัญท่ีสุดเพียงกิจกรรมเดียว  
                เพ่ือมิให้ความคิดสับสน 
................7. ความขยันหมั่นเพียรไม่อาจท าให้เราประสบความส าเร็จได้  
                หากขาดพรสวรรค์ 
................8. ก าลังใจที่ดีและมีคุณค่ามากท่ีสุด คือก าลังใจจากตัวเอง 
................9. การท างานเป็นทีมมักไม่ประสบความส าเร็จเท่ากับการท างานเพียงคนเดียว  
                เพราะการท างานเป็นทีมมักมีผู้ที่ไม่มีความสามารถในการท างาน 
                รวมอยู่ในทีมด้วย 
................10. ชัยชนะท่ียิ่งใหญ่ คือชนะใจตัวเอง 
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กิจกรรมที่ 4 วิเครำะห์ วิจำรณ์ เรื่องท่ีอ่ำน 

 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านเรื่อง พร้อมสู้ แล้วตอบค าถามต่อไปนี้  
             (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 

1. การที่พิริยะต้องฝึกซ้อมบาสเกตบอลในช่วงเวลาเดียวกับการท าโปรเจกต์โครงงาน  
    เป็นการกระท าที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบาย 
    ................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. ... 
    ............................................................................................................................. ... 
    ........................................................................................................................... ..... 
    ............................................................................................................................. ... 
2. ถ้านักเรียนเป็นพิริยะ นักเรียนจะวางแผนแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมบาสเกตบอล 
    และการท าโปรเจกต์โครงงานอย่างไร จึงจะท าให้ทั้ง 2 งานประสบความส าเร็จ  
    จงอธิบาย 
    ............................................................................................................................. ... 
    ................................................................................ ................................................ 
    ............................................................................................................................. ... 
    ...................................................................... .......................................................... 
    ............................................................................................................................. ... 
3.  นักเรียนคิดว่าชนธิปมีลักษณะนิสัยอย่างไร และนักเรียนจะน าลักษณะนิสัย 
     ของชนธิปไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร จงอธิบาย 
    ............................................................................................................................. ... 
    ............................................................................................................................. ... 
    ........................................................................................................................... ..... 
    ............................................................................................................................. ... 
    ............................................................................................................................. ... 
4.  ถ้าเรามีความพยายามอย่างมากในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความส าเร็จแล้ว 
    นักเรียนคิดว่าเราจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างจากความส าเร็จนั้น จงอธิบาย 
    ............................................................................................................................. ... 
    ................................................................................................ ................................ 
    ............................................................................................................................. ... 
    ...................................................................................... ..........................................    
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5.  จากการอ่าน เรื่อง พร้อมสู้ นักเรียนคิดว่า การที่เราจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จ 
     ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
    ........................................................................ ........................................................ 
    ............................................................................................................................. ... 
    .............................................................. .................................................................. 
    ............................................................................................................................. ... 
    ............................................................................................................................. ... 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

โดยใช้หนังสือส่งเสริมกำรอ่ำน ชุด ค่ำนิยมร่วม  
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561  

เพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย    
 ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ 

______________________________________________________________ 
  

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย × ลงในกระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน        
    ในช่องตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่เป็นค าตอบที่ถูกต้อง  
             (จ านวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  
             ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 10 นาที 
            
1. ข้อใดไม่ใช่ข้อสนับสนุนค ำกล่ำวที่ว่ำ พิริยะเป็นสมบัติล้ ำค่ำของโรงเรียน  
    ก. พิริยะมีความสามรถด้านวิชาการ 
    ข. พิริยะมีความสามารถด้านกีฬาเป็นเลิศ 
    ค. พิริยะมีความขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศ 
    ง. พิริยะมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาเกียรติยศที่ตนเองสร้างมา 
2. เหตุผลใดเป็นเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดท่ีท ำให้พิริยะตัดสินใจลงสมัครคัดเลือกตัว 
   นักกีฬำบำสเกตบอลของโรงเรียน 
   ก. เพ่ือนๆ ให้ลงสมัคร 
   ข. ต้องการลบจุดด้อยของตนเอง 
   ค. ต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
   ง. ต้องการลบค าสบประมาทของครูพล 
3. “แล้วนำยคิดว่ำฉันแล่นกีฬำได้มำตั้งแต่เกิดเลยหรือไง ทุกอย่ำงมันตั้งต้น 
     จำกศูนย์ท้ังนั้นแหละ ที่ฉันท ำได้ทุกวันนี้ก็เพรำะพยำยำมฝึกฝนกำรเล่น 
     อยู่เป็นประจ ำต่ำงหำก” ข้อควำมนี้ให้แนวคิดที่เด่นชัดที่สุดในเรื่องใด 
   ก. การมองโลกในแง่ดี 
   ข. ความกล้าหาญ 
   ค. ความพยายาม 
   ง. การมีพรสวรรค์ 
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4. กำรที่พิริยะท ำไฟล์ข้อมูลส ำหรับโปรเจกต์เสียหำย และไม่ได้บันทึกข้อมูลส ำรอง   
    ไว้ แสดงให้เห็นว่ำพิริยะมีควำมบกพร่องเด่นชัดที่สุดในข้อใด 
    ก. ขาดความรอบคอบ 
    ข. ละเลยต่อหน้าที ่
    ค. ขาดความยั้งคิด 
    ง. ขาดความรับผิดชอบ 
5. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของกำจกล้ำ 
    ก. ให้ก าลังใจเพ่ือน 
    ข. มีความพยายาม 
    ค. มีความเป็นผู้น า 
    ง. มีความเสียสละ 
6. จำกเรื่อง พร้อมสู้ นักเรียนคิดว่ำเหตุผลใดไม่ใช่ข้อสนับสนุนให้พิริยะ 
    ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นนักกีฬำบำสเกตบอบของโรงเรียน 
    ก. พิริยะมีสติปัญญาล้ าเลิศ 
    ข. พิริยะมีเพ่ือนที่ดี 
    ค. พิริยะมีความเพียรพยายาม 
    ง. พิริยะมีความอดทน 
7. กำรชนะเลิศกำรประกวดโปรเจกต์โครงงำนมีควำมส ำคัญกับพิริยะอย่ำงไร 
    ก. ท าให้พิริยะสามารถน าผลงานที่ได้ไปยื่นโควตาสมัครเข้าเรียนในระดับ 
        มหาวิทยาลัยได้ 
    ข. ท าให้พิริยะได้รับค าชมเชยจากโรงเรียนว่าเป็นเด็กอัจฉริยะ 
    ค. ท าให้ครูพลยอมรับความสามารถของพิริยะ 
    ง.  ท าให้พ่อแม่ของพิริยะเกิดความภาคภูมิใจ 
8. “ถ้ำอย่ำงนั้นจะไปยำกอะไรเล่ำ ก็ส่งไฟล์งำนมำให้ฉัน แล้วนำยก็ไปท ำตำม 
     ควำมฝันของนำยสิ” ค ำพูดนี้แสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของผู้พูดว่ำ 
     เป็นคนอย่ำงไร 
     ก. มีความกล้าหาญ 
     ข. มีความอดทน 
     ค. มีความขยันหมั่นเพียร 
     ง. มีความเสียสละ 
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9. นักเรียนคิดว่ำกำรที่พิริยะได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมทีมบำสเกตบอล 
    ของโรงเรียนเป็นเพรำะเหตุผลใดเด่นชัดที่สุด 
    ก. พิริยะเป็นเด็กอัจฉริยะ 
    ข. พิริยะมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
    ค. พิริยะมีความมุ่งมั่นพยายาม 
    ง. พิริยะมีความกล้าหาญอดทน 
10. จำกค ำกล่ำวที่ว่ำ “ควำมพยำยำมไม่เคยทรยศใคร” นักเรียนคิดว่ำจริงหรือไม่  
      เพรำะเหตุใด 
    ก. จริง เพราะ ถ้าคนเรามีความพยายามอย่างมากก็ต้องประสบความส าเร็จในที่สุด 
    ข. จริง เพราะคนที่พยายามต้องประสบความส าเร็จทุกคน 
    ค. ไม่จริง เพราะบางคนพยายามแล้วก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ 
    ง. ไม่จริง เพราะความส าเร็จไม่มีอยู่จริง 
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ก                  กระดำษค ำตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
 

เล่มท่ี 1 เรื่อง พร้อมสู้ 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

ท าได้  
10 คะแนน 

ท าได้  
8 - 9 คะแนน 

ท าได้  
5 - 7 คะแนน 

ท าได้  
0 - 4 คะแนน 

 

คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ผ่านการ
ประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

ชื่อ - สกุล ....................................................  ชั้น ................  เลขท่ี ........ 
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เ  เฉลยแบบทดสอบกอ่นเรียน 
 

             โดยใช้หนังสือส่งเสริมกำรอ่ำน ชุด ค่ำนิยมร่วม 
             ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561 
เพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย         
      ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ 

______________________________________________________________ 
 

1.   ข. ต้องการลบจุดด้อยของตนเอง 
2.   ข. พิริยะมีความสามารถด้านกีฬาเป็นเลิศ 
3.   ง. มีความเสียสละ 
4.   ค. ความพยายาม 
5.   ก. ท าให้พิริยะสามารถน าผลงานที่ได้ไปยื่นโควตาสมัครเข้าเรียนในระดับ 
         มหาวิทยาลัยได้ 
6.   ก. ขาดความรอบคอบ 
7.   ง. มีความเสียสละ 
8.   ค. พิริยะมีความมุ่งมั่นพยายาม 
9.   ก. จริง เพราะ ถ้าคนเรามีความพยายามอย่างมากก็ต้องประสบความส าเร็จในที่สุด 
10. ก. พิริยะมีสติปัญญาล้ าเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



               หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วมเล่มที่ 1 เรื่อง “พร้อมสู้” 

นัยนา  ทินกระโทก 

55 

หน้า 

เฉลยกิจกรรมที ่1 กำรเขียนโครงเรื่อง 
 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านเรื่อง พร้อมสู้ แล้วเขียนโครงเรื่องตามล าดับเหตุการณ์ 
             ตามหัวข้อที่ก าหนต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 
แนวค ำตอบ 
 
ชื่อตัวละคร  1. พิริยะ 
   2. ครูพล 
   3. ชนธิป 
   4. กาจกล้า 
 
 
 

 
ฉาก/สถานที่  1. ห้องพักครู 
   2. สนามบาสเกตบอล 
   3. ห้องท างานภายในบ้านของพิริยะ 
 
 

 
เหตุการณ์ที่ 1  พิริยะผู้มีความสามารถเป็นเลิศด้านการเรียนพยายาม 

จะส่งใบสมัครคัดเลือกตัวนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน 
           แต่ครูพลซึง่เป็นครูพลศึกษาของโรงเรียนพยายามทักท้วง  
           เพราะคิดว่าพิริยะไม่มีความสามารถทางด้านกีฬา  
           และคงไม่ผ่านการคัดเลือก 

                             
 

 
เหตุการณ์ที่ 2  พิริยะยังยืนยันที่จะส่งใบสมัครคัดเลือกตัวนักกีฬาให้ได้  

และสัญญาว่าจะตั้งใจฝึกซ้อมให้ดี เพื่อท าให้ทุกคน 
รวมทั้งครูพลได้เห็นถึงความสามารถและความตั้งใจของเขา 
จนครูพลต้องยอมรับใบสมัครนั้นไว้ 
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เหตุการณ์ที่ 3  พิริยะพยายามศึกษาวิธีการเล่นและฝึกซ้อมบาสเกตบอล 

อย่างหนัก แต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของตนเอง จนพิริยะ 
ได้พบกับกาจกล้า นักกีฬาบาสเกตบอลผู้มีความสามารถ
ด้านกีฬาเป็นอันดับต้นๆ ของโรงเรียน และได้ฝึกซ้อม
บาสเกตบอลด้วยกันทุกวัน 

 
 
  
เหตุการณ์ที่ 4 พิริยะติดภารกิจต้องท าโปรเจกต์โครงงานส่งเข้าประกวด 

โดยมีก าหนดส่งโปรเจกต์หลังจากการคัดเลือกตัวนักกีฬา
บาสเกตบอลเพียง 2 วัน แต่พิริยะท าไฟล์ข้อมูลโปรเจกต์
เสียหาย โดยไม่ได้บันทึกข้อมูลส ารองไว้ ท าให้พิริยะต้องเริ่ม
พิมพ์เนื้อหาโปรเจกต์โครงงานใหม่ทั้งหมดโดยอาศัยข้อมูล 
ที่จดบันทึกไว้ด้วยลายมือ จนโปรเจกต์โครงงานเสร็จไปแล้ว 
90% แต่พิริยะจ าเป็นต้องไปซ้อมบาสเกตบอลกับกาจกล้า 
เพราะผิดนัดการซ้อมมาหลายครั้งแล้ว   
 
 

 
 

เหตุการณ์ที่ 5  ชนธิป เพื่อนร่วมท าโปรเจกต์โครงการของพิริยะโทรศัพท์ 
มาทวงงาน ท าให้พิริยะต้องบอกความจริงว่าโปรเจกต์
โครงงานยังไม่เสร็จ และเขาติดภารกิจที่จะต้องไปซ้อม 
บาลเกตบอลกับกาจกล้า เพื่อท าการคัดเลือกตัวนักกีฬา
บาสเกตบอลในวันพรุ่งนี้ และการได้เป็นนักกีฬา
บาสเกตบอลของโรงเรียนก็เป็นความฝันของเขา   
พิริยะบอกความในใจว่าเขาชอบและหลงใหลการเล่นกีฬา
บาสเกตบอลมากกว่าความเป็นอัจฉริยะด้านการเรียนเสียอีก 
ชนธิปจึงขอไฟล์จากพิริยะและรับอาสาท าโปรเจกต์โครงงาน
เองด้วยความเต็มใจ เพราะอยากให้เพื่อนได้ไปท าตาม 
ความฝันของตัวเอง  
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เหตุการณ์ที่ 6 พิริยะฝึกซ้อมอย่างหนัก ประกอบกับเขาได้รับก าลังใจที่ดี

จากกาจกล้าท าให้เขาผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬา
บาสเกตบอลของโรงเรียน 

   
  
 

 
เหตุการณ์ที่ 7  ครูพลชื่นชมและยอมรับในความเพียรพยายาม 

และความสามารถของพิริยะพิริยะรับปากว่าจะท าหน้าที่
ของนักกีฬาให้ดีที่สุด เพ่ือชื่อเสียงของตนเองและโรงเรียน 

    
 

(ค ำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
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เฉลยกิจกรรมที ่2 วิเครำะห์ลักษณะนสิัยของตัวละคร 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านเรื่อง พร้อมสู้ แล้ววิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละคร 
             ที่ปรากฏในเรื่อง ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)   

พิริยะ     
       1.  มีความม่ันใจในตนเอง   
    2.  มีความมุ่งมั่นเพียรพยายาม  
      3.  มีความอดทนอดกลั้น  
       4.  มีสติปัญญาดี   
      5.  รักเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง 
  

       กำจกล้ำ   
       1.  รักเพ่ือน     
       2.  มีวินัย    
    3.  มีความรับผิดชอบ 
       4.  มีความมุ่งมั่นเพียรพยายาม   
       5.  มีความอดทนอดกลั้น 
 

ชนธิป      
       1.  รักเพ่ือน    
    2.  เสียสละ 
       3.  มีเหตุผล    
    4.  มีวินัย 
       5.  มีความรับผิดชอบ    
 

ครูพล      
       1.  รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
       2.  มีเหตุผล 
       3.  มีความเมตตากรุณา 
    4.  มีวินัย 
    5.  มีความอดทนอดกลั้น 
 

(ค ำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
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              เฉลยกิจกรรมที่ 3 บอกข้อคิดที่ได้จำกเรื่อง 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านเรื่อง พร้อมสู้ แล้วท าเครื่องหมาย หน้าข้อความที่เป็น

ข้อคิด 
             ที่ได้จากเรื่องและท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีไม่ใช่ข้อคิดท่ีได้จาก

เรื่อง     
             (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 
     8     1. เกิดเป็นคนต้องมีความสามารถและความชาญฉลาดในทุกด้าน 
     9   2. ความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรในการท างาน จะท าให้ประสบความส าเร็จ 
     8     3. การมีพรสวรรค์จะท าให้เราประสบความส าเร็จในชีวิตได้มากกว่า  
                การมีพรแสวง 
     9   4. หากเรามองค าสบประมาทไปในทางบวก จะท าให้เรามีแรงผลักดันที่จะท า 
                ความฝันของเราให้ส าเร็จได้ 
     9   5. การมีเพ่ือนที่ดีถือเป็นมงคลชีวิต 
     8     6. หากเราต้องท ากิจกรรมพร้อมกันหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน  
                เราควรเลือกท ากิจกรรมที่ส าคัญท่ีสุดเพียงกิจกรรมเดียว  
                เพ่ือมิให้ความคิดสับสน 
     8     7. ความขยันหมั่นเพียรไม่อาจท าให้เราประสบความส าเร็จได้  
                 หากขาดพรสวรรค์ 
     9   8. ก าลังใจที่ดีและมีคุณค่ามากท่ีสุด คือก าลังใจจากตัวเอง 
     8     9. การท างานเป็นทีมมักไม่ประสบความส าเร็จเท่ากับการท างาน 
                 เพียงคนเดียว เพราะการท างานเป็นทีมมักมีผู้ที่ไม่มีความสามารถ 
                 ในการท างานรวมอยู่ในทีมด้วย 
     9  10. ชัยชนะท่ียิ่งใหญ่ คือชนะใจตัวเอง 
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เฉลยกิจกรรมที ่4 วิเครำะห์ วิจำรณ์ เรื่องที่อำ่น 
 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านเรื่อง พร้อมสู้ แล้วตอบค าถามต่อไปนี้  
             (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 
1. การที่พิริยะต้องฝึกซ้อมบาสเกตบอลในช่วงเวลาเดียวกับการท าโปรเจกต์โครงงาน  
    เป็นการกระท าที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบาย 
    แนวค ำตอบ  ถูกต้อง เพราะการท าโปรเจกต์โครงานเป็นสิ่งที่พิริยะได้วางแผน      
    การท างานล่วงหน้าไว้แล้ว การฝึกซ้อมบาสเกตบอลก็เป็นสิ่งที่พิริยะชอบ 
    และมีประโยชน์ พิริยะเองก็คิดแล้วว่าตนเองมีความสามารถในการแบ่งเวลา 
    การท างานทั้ง 2 อย่างให้ประสบผลส าเร็จควบคู่กันไปได้ 
 
2. ถ้านักเรียนเป็นพิริยะ นักเรียนจะวางแผนแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมบาสเกตบอล 
    และการท าโปรเจกต์โครงงานอย่างไร จึงจะท าให้ทั้ง 2 งานประสบความส าเร็จ  
    จงอธิบาย 
    แนวค ำตอบ  ซ้อมบาสเกตบอลในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนจนถึงเวลาค่ า และท า 
    โปรเจกต์โครงงานในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เพราะหลังการฝึกซ้อมบาสเกตบอล 
    ทุกวัน พิริยะอาจจะเหนื่อยล้าและต้องการพักผ่อน ส่วนในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์      
    พิริยะไม่ต้องไปโรงเรียน ก็ใช้เวลาในช่วงกลางวันเพื่อท าโปรเจกต์โครงงาน 
 
3. นักเรียนคิดว่า ธนธิป มีลักษณะนิสัยอย่างไร และนักเรียนจะน าลักษณะนิสัย 
    ของชนธิปไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร จงอธิบาย 
    แนวค ำตอบ  ชนธิปเป็นคนที่มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีน้ าใจ มีเหตุผล ดังจะเห็น     
    ได้จากตอนที่พิริยะมีความจ าเป็นต้องไปซ้อมบาสเกตบอล เพ่ือท าตามความฝัน 
    ของตัวเอง ชนธิปก็เข้าใจเพ่ือน และรับอาสาท างานโปรเจกต์ในส่วนที่พิริยะ 
    ต้องรับผิดชอบไว้เองทั้งหมดด้วยความเต็มใจ นักเรียนสามารถน าลักษณะนิสัยนี้ 
    ไปใช้กับเพ่ือนนักเรียน ครอบครัว และบุคคลทั่วไปได้ ด้วยการให้ความช่วยเหลือ 
    ในส่วนที่นักเรียนสามารถท าได้ด้วยความเต็มใจและจริงใจ 
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4. ถ้าเรามีความพยายามอย่างมากในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความส าเร็จ 
    แล้วนักเรียนคิดว่าเราจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างจากความส าเร็จนั้น จงอธิบาย 
    แนวค ำตอบ  เราจะได้รับประโยชน์ดังนี้ 

1. มีความภาคภูมิใจในตนเอง ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย 
ในระหว่างความพยายามนั้นได้ส าเร็จ 

2. ได้รับค าชื่นชมและการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน เพราะการที่จะประสบ    
ความส าเร็จได้นั้นต้องเกิดจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ หัวใจที่จะไม่มีวันยอมแพ้ 
ให้กับอุปสรรคต่างๆ  

3. เข้าใจชีวิตว่า ทุกสิ่งที่ได้มามิใช่ได้มาโดยง่าย ท าให้เรารู้คุณค่าของสิ่งๆ นั้น 
และพยายามรักษาไว้ให้ดีที่สุด 
 

5. จากการอ่าน เรื่อง พร้อมสู้ นักเรียนคิดว่า การที่เราจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จ 
    ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
    แนวค ำตอบ  ต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ มีความมุ่งมั่นพยายาม ขยัน อดทน  
    ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีก าลังใจที่ดี พร้อมที่จะต่อสู้ 
    กับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาเป็นอุปสรรคขัดขวางความส าเร็จ 
 
 

(ค ำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
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           เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

โดยใช้หนังสือส่งเสริมกำรอ่ำน ชุด ค่ำนิยมร่วม 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561 

เพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ 

______________________________________________________________ 
 

1.   ข. พิริยะมีความสามารถด้านกีฬาเป็นเลิศ 
2.   ข. ต้องการลบจุดด้อยของตนเอง 
3.   ค. ความพยายาม 
4.   ก. ขาดความรอบคอบ 
5.   ง. มีความเสียสละ 
6.   ค. พิริยะมีความเพียรพยายาม 
7.   ก. ท าให้พิริยะสามารถน าผลงานที่ได้ไปยื่นโควตาสมัครเข้าเรียน 
         ในระดับมหาวิทยาลัยได้ 
8.   ง. มีความเสียสละ 
9.   ค. พิริยะมีความมุ่งมั่นพยายาม 
10. ก. จริง เพราะ ถ้าคนเรามีความพยายามอย่างมากก็ต้องประสบความส าเร็จในที่สุด 
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ประกาศโรงเรียน 

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 
เรื่อง อนุญาตให้ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา 

______________________________________________________________ 
 

  ด้วย นางนัยนา  ทินกระโทก ได้จัดท าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม 
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 4 เล่ม          
4 เรื่อง ซึ่งได้วิเคราะห์สังเคราะห์ความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียน
มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลกพิจารณาอนุญาตให้ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดนี้
ในสถานศึกษาได้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 14  พฤษภาคม  2562 
 
 
 
                    ( นายศิริชัย  สโุภชน์ )  
                   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                               โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 
 
 
 
 


