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คำนำ
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561 เล่ ม ที่ 1 เรื่ อ ง “พร้ อ มสู้ ”จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หนั ง สื อ อ่ า นประกอบ
การเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่าน คิดวิ เคราะห์ และปลูกฝังนักเรียน ให้มีนิสัยรักการอ่าน สาระสาคัญ
ของเรื่องเป็นการนาค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ 2561 มาเป็น
ขอบเขตในการแต่ ง โดยเรื่ อ ง “พร้ อ มสู้ ”จะมี เ นื้ อ หาของเรื่ อ งที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย น
มีความอดทน มุ่งมั่น ทาสิ่งใดๆ ให้เกิดผลสาเร็จอย่างไม่ย่อท้อต่ อความลาบาก เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ส่วนรวม ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ซึ่งจะทาให้นัก เรียนรู้สึก
ซาบซึ้งไปกับ เนื้ อหาและตัว ละคร หนั งสื อส่ งเสริมการอ่านเล่ มนี้จึง เหมาะอย่างยิ่ ง
สาหรับวัยของนักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ท้ายเล่มหนังสือส่งเสริมการอ่านได้รวบรวมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน
คิดวิเคราะห์ไว้ด้วย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้ดีขึ้น
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับ
ครูผู้สอน ผู้ที่สนใจ สามารถทาให้นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการอ่าน และ
เรียนอย่างมีความสุข ขอขอบคุณผู้ ให้ความอนุเคราะห์ ในการจัดทาหนังสือส่งเสริม
การอ่านชุดนี้จนสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีไว้ ณ โอกาสนี้
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คำนิยม
ข้ า พเจ้ า นายศิ ริ ชั ย สุ โ ภชน์ รองผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้ให้คาปรึกษา
และมี โ อกาสติ ด ตามการจั ด ท านวั ต กรรมทางการศึ ก ษา หนั ง สื อ ส่ ง เสริ ม การอ่ า น
ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ของนางนัยนา ทินกระโทก ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมือง
สวรรคโลก สั งกัดเทศบาลเมือ งสวรรคโลก มีความเห็ นว่าหนังสื อส่ งเสริมการอ่า น
ชุด ค่านิ ย มร่ ว มตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 นี้ ได้จัดทาขึ้นโดย
มีเนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ เน้นหนังสือหรือนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
และฝึ กทักษะการอ่าน คิดวิ เคราะห์ ในหนั งสื อส่ งเสริ มการอ่ านชุดนี้ไ ด้ส อดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมที่เป็นค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561
ไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย ซึ่งจะทาให้นักเรียนในวั ยนี้มีความสนุกสนานใน
การเรี ย น มี การปฏิบั ติกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย มี การทดสอบความรู้ก่ อนเรี ยนและ
หลังเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และประเมินผลหลังการอ่านเกี่ยวกับ
เนื้อหาของเรื่ องเป็ นอย่างดี จึงเป็ นหนั งสื อส่ งเสริมการอ่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยในระดั บ ชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ที่ น่ าสนใจ เป็ น นวั ต กรรมที่ มี คุณ ค่ า และ
ประโยชน์ ต่อการพัฒ นาคุ ณภาพของนั กเรี ยนอย่า งแท้จริ ง สมควรนาไปทดลองใช้
และเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป
ขอชมเชยในความวิริยะ อุตสาหะ ความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการทางานของ
นางนั ย นา ทิ น กระโทก ที่ ไ ด้ พ ยายามจั ด ท านวั ต กรรมทางการศึ ก ษานี้ ขึ้ น อั น จะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป
(นายศิริชัย สุโภชน์)
รองผู้อานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก
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คำชี้แจง
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจานวน 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
ที่ผู้แต่งต้องการนาเสนอ โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามสื่อสาร
ผ่านตัวละคร เพื่อให้ นั กเรี ย นมี คุณธรรมนาความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุ ข
สมดั ง เจตนารมณ์ ข องการจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพที่ จ ะต้ อ งท าให้ เ กิ ด ขึ้ น ให้ ไ ด้
ในปัจจุบัน
สาหรับหนังสือส่งเสริมการอ่าน เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ ใช้พัฒนาให้นักเรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณสมบั ติที่นักเรียนพึงมี ได้แก่ ความอดทน มุ่งมั่น
ท าสิ่ ง ใดๆ ให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ อย่ า งไม่ ย่ อ ท้ อ ต่ อ ความล าบาก เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
แก่ตนเอง ส่วนรวม ชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เป็นนวัตกรรมที่เหมาะสาหรับใช้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 5 รหัสวิชา ท 23101
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. ส่วนประกอบของหนังสือส่งเสริมการอ่านเล่มนี้ ประกอบด้วย
3.1 คาชี้แจง
3.2 คาแนะนาการใช้สาหรับครูผู้สอน
3.3 คาแนะนาการใช้สาหรับนักเรียน
3.4 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
3.5 จุดประสงค์การเรียนรู้
3.6 แบบทดสอบก่อนเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
นัยนา ทินกระโทก
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เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3.7 กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
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 ตอบคาถามเชิงวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3.13 แบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3.14 กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
3.15 บรรณานุกรม
3.16 ภาคผนวก
3.17 เฉลยคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้
3.18 เฉลยคาตอบกิจกรรม จานวน 4 กิจกรรม ตามลาดับ
- เฉลยคาตอบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การเขียนโครงเรื่อง
- เฉลยคาตอบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง วิเคราะห์ลักษณะนิสัย
ของตัวละคร
- เฉลยคาตอบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
- เฉลยคาตอบกิจกรรมที่ 4 เรื่อง ตอบคาถามเชิงวิเคราะห์
3.19 เฉลยคาตอบแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้
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คำแนะนำกำรใช้สำหรับครูผู้สอน
ก่อนจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
1. ครูควรศึกษาทาความเข้าใจในหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้
ให้เข้าใจชัดเจนก่อนนาไปใช้
2. ครูควรจัดเตรียมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เท่ากับจานวนนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสทากิจกรรมได้ครบทุกกิจกรรม
3. ครูแนะนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน 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. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ จานวน 10 ข้อ

ขณะจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งที่ 1
1. ครูใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561 โดยครูให้นักเรียนอ่านในใจ เรื่อง พร้อมสู้ แล้วจับใจความสาคัญ
โดยละเอียด
2. ครูให้นักเรียนทากิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ จานวน 1 กิจกรรม
ได้แก่
- กิจกรรมที่ ๑ การเขียนโครงเรื่อง โดยให้นักเรียนศึกษาใบความรู้
เรื่อง การเขียนโครงเรื่อง จากนั้นให้นักเรียนเขียนโครงเรื่อง เพื่อสรุปความรู้
ที่ได้รับหลังจากการอ่าน

นัยนา ทินกระโทก
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งที่ 2
1. ครูใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561 เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้ให้นักเรียน
อ่านเรื่อง พร้อมสู้อีกครั้งอย่างพินิจพิเคราะห์โดยละเอียด
2. ครูให้นักเรียนทากิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
- กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละคร โดยให้นักเรียนเขียน
ลักษณะนิสัยของตัวละครที่ปรากฏในเรื่อง พร้อมสู้
- กิจกรรมที่ 3 บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่อง โดยให้นักเรียนเขียนทาเครื่องหมาย
หน้าข้อความที่เป็นข้อคิดของเรื่อง และทาเครื่องหมาย
หน้าข้อความ
ที่ไม่ใช่ข้อคิดของเรื่อง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งที่ 3
1. ครูใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561 เล่มที่ 1 เรือ่ ง พร้อมสู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้ให้นักเรียน
อ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
2. ครูให้นักเรียนทากิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ จานวน 1 กิจกรรม ได้แก่
- กิจกรรมที่ 4 การตอบคาถามเชิงวิเคราะห์ โดยให้นักเรียนตอบคาถามเชิง
วิเคราะห์ เรื่อง พร้อมสู้

หลังจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
๑. ครูสรุปความรู้และยกตัวอย่างพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับค่านิยมร่วม
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เรื่อง ความอดทน มุ่งมั่น
อย่างไม่ย่อท้อต่อความลาบาก เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเอง ส่วนรวม ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
2. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 จานวน 10 ข้อ
๓. เมื่อนักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูนาคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน กับคะแนนทดสอบหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน เพื่อแจ้งให้นักเรียน
ทราบผลการพัฒนาของตนเอง
4. สรุปผลการเรียนรู้หลังจากเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ค่านิยมร่วม
ตามมาตรฐาน การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เล่มที่ 1 พร้อมสู้
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หมำยเหตุ
1. ครูให้เวลาในการทากิจกรรมระหว่างเรียนตามสมควรขึ้นอยู่กับความยากง่าย
ของแต่ละกิจกรรม เมื่อนักเรียนเริ่มทากิจกรรมครูสังเกตความสนใจ
ในการทากิจกรรมของนักเรียนทุกครั้ง
2. ถ้าทาคะแนนได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้ให้นักเรียนกลับไปทบทวน
และทากิจกรรมระหว่างเรียนที่ยังไม่เข้าใจใหม่อีกครั้ง
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คำแนะนำกำรใช้สำหรับนักเรียน
ก่อนปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้
นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนมีความเข้าใจ
เรื่อง พร้อมสู้ มากน้อยเพียงใด

ขณะปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรียนตั้งใจฟังครูอธิบายและทาความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละหน้า
2. ก่อนทากิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้นักเรียนอ่านคาชี้แจงของแต่ละกิจกรรม
และทาความเข้าใจว่ากิจกรรมนั้นต้องการให้ทาอะไร ถ้าไม่เข้าใจให้ซักถามครู
3. ในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ควรทาเรียงตามลาดับ
4. การทากิจกรรมให้ตั้งใจทา เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย ชัดเจน และสวยงาม

หลังปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้
เมื่อนั กเรี ย นทากิจ กรรม เรื่ อ ง พร้อ มสู้ เรีย บร้อยแล้ ว หลั งจากที่ ครูตรวจ
ถ้า พบว่ า ทาผิ ดหลายแห่ ง ให้ นั ก เรี ย นกลั บไปทบทวน แล้ ว กลั บ มาท ากิ จ กรรมที่ ยั ง
ไม่เข้าใจใหม่อีกครั้ง และทาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจหลัง
การเรียน เรื่อง พร้อมสู้

นัยนา ทินกระโทก
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด
เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/3
ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูล
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 เพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ดีขึ้น
ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/9
ตีความและประเมินคุณค่า แนวคิดที่ได้จาก
งานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อนาไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้ ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์
ความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ลงสู่ ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา โรงเรี ย น
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

นัยนา ทินกระโทก
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แบบทดสอบก่อนเรียน
โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้
______________________________________________________________
คำชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
ในช่องตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่เป็นคาตอบที่ถูกต้อง
(จานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบก่อนเรียน 10 นาที
1. เหตุผลใดเป็นเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดที่ทำให้พิริยะตัดสินใจลงสมัครคัดเลือกตัว
นักกีฬำบำสเกตบอลของโรงเรียน
ก. เพื่อนๆ ให้ลงสมัคร
ข. ต้องการลบจุดด้อยของตนเอง
ค. ต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ง. ต้องการลบคาสบประมาทของครูพล
2. ข้อใดไม่ใช่ข้อสนับสนุนคำกล่ำวที่ว่ำ พิริยะเป็นสมบัติล้ำค่ำของโรงเรียน
ก. พิริยะมีความสามรถด้านวิชาการ
ข. พิริยะมีความสามารถด้านกีฬาเป็นเลิศ
ค. พิริยะมีความขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศ
ง. พิริยะมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาเกียรติยศที่ตนเองสร้างมา
3. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของกำจกล้ำ
ก. ให้กาลังใจเพื่อน
ข. มีความพยายาม
ค. มีความเป็นผู้นา
ง. มีความเสียสละ
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4. “แล้วนำยคิดว่ำฉันแล่นกีฬำได้มำตั้งแต่เกิดเลยหรือไง ทุกอย่ำงมันตั้งต้น
จำกศูนย์ทั้งนั้นแหละ ที่ฉันทำได้ทุกวันนี้ก็เพรำะพยำยำมฝึกฝนกำรเล่น
อยู่เป็นประจำต่ำงหำก” ข้อควำมนี้ให้แนวคิดที่เด่นชัดที่สุดในเรื่องใด
ก. การมองโลกในแง่ดี
ข. ความกล้าหาญ
ค. ความพยายาม
ง. การมีพรสวรรค์
5. กำรชนะเลิศกำรประกวดโปรเจกต์โครงงำนมีควำมสำคัญกับพิริยะอย่ำงไร
ก. ทาให้พิริยะสามารถนาผลงานที่ได้ไปยื่นโควตาสมัครเข้าเรียน
ในระดับมหาวิทยาลัยได้
ข. ทาให้พิริยะได้รับคาชมเชยจากโรงเรียนว่าเป็นเด็กอัจฉริยะ
ค. ทาให้ครูพลยอมรับความสามารถของพิริยะ
ง. ทาให้พ่อแม่ของพิริยะเกิดความภาคภูมิใจ
6. กำรที่พิริยะทำไฟล์ข้อมูลสำหรับโปรเจกต์เสียหำย และไม่ได้บันทึกข้อมูล
สำรองไว้ แสดงให้เห็นว่ำพิริยะมีควำมบกพร่องเด่นชัดที่สุดในข้อใด
ก. ขาดความรอบคอบ
ข. ละเลยต่อหน้าที่
ค. ขาดความยั้งคิด
ง. ขาดความรับผิดชอบ
7. “ถ้ำอย่ำงนั้นจะไปยำกอะไรเล่ำ ก็ส่งไฟล์งำนมำให้ฉัน แล้วนำยก็ไปทำตำม
ควำมฝันของนำยสิ” คำพูดนี้แสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของผู้พูดว่ำเป็นคน
อย่ำงไร
ก. มีความกล้าหาญ
ข. มีความอดทน
ค. มีความขยันหมั่นเพียร
ง. มีความเสียสละ
8. นักเรียนคิดว่ำกำรที่พิริยะได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมทีมบำสเกตบอล
ของโรงเรียนเป็นเพรำะเหตุผลใดเด่นชัดที่สุด
ก. พิริยะเป็นเด็กอัจฉริยะ
ข. พิริยะมีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ค. พิริยะมีความมุ่งมั่นพยายาม
ง. พิริยะมีความกล้าหาญอดทน
นัยนา ทินกระโทก
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9. จำกคำกล่ำวที่ว่ำ “ควำมพยำยำมไม่เคยทรยศใคร” นักเรียนคิดว่ำจริงหรือไม่
เพรำะเหตุใด
ก. จริง เพราะ ถ้าคนเรามีความพยายามอย่างมากก็ต้องประสบความสาเร็จ
ในที่สุด
ข. จริง เพราะคนที่พยายามต้องประสบความสาเร็จทุกคน
ค. ไม่จริง เพราะบางคนพยายามแล้วก็ยังไม่ประสบความสาเร็จ
ง. ไม่จริง เพราะความสาเร็จไม่มีอยู่จริง
10. จำกเรื่อง พร้อมสู้ นักเรียนคิดว่ำเหตุผลใดไม่ใช่ข้อสนับสนุนให้พิริยะ
ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นนักกีฬำบำสเกตบอลของโรงเรียน
ก. พิริยะมีสติปัญญาล้าเลิศ
ข. พิริยะมีเพื่อนที่ดี
ค. พิริยะมีความเพียรพยายาม
ง. พิริยะมีความอดทน

นัยนา ทินกระโทก
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กระดำษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4 (ดีมาก)
ทาได้
10 คะแนน
คะแนนเต็ม

ก

ข

ค

ง

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ทาได้
ทาได้
8 - 9 คะแนน 5 - 7 คะแนน

คะแนน
ที่ผ่านการ
ประเมิน
10
8
ผลการประเมิน

คะแนนที่ได้

ผ่าน

1 (ปรับปรุง)
ทาได้
0 - 4 คะแนน
ระดับคุณภาพ

ไม่ผ่าน

ชื่อ - สกุล .................................................... ชั้น ................ เลขที่ ........
นัยนา ทินกระโทก
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พร้อมสู้
ห้ องพัก ครู อัน เงีย บสงบ ซึ่ง เป็ น บริเ วณที่ ไ ม่ ค่อ ยมีเ ด็ก นัก เรี ยนคนใดอยาก
กล้ากรายเข้ามามากนัก ในยามนี้ กลับมีเด็กนักเรียนชายรูปร่างผอม ผิวขาวสะอาด
ในแบบลู ก คนจี น กาลั งเดิน วนเวีย นไปมาด้ว ยท่า ทางชวนให้ เวี ยนหั ว ดวงตาเรีย ว
ภายใต้ แ ว่ น กรอบหนาสี ด ามองแผ่ น กระดาษในมื อ อยู่ นั บ สิ บ รอบ เพราะคิ ด ไม่ ต ก
กับการตัดสินใจของตนเอง แล้วจู่ๆ เด็กหนุ่มที่จมอยู่กับความคิดก็สะดุ้งโหยง เมื่อได้ยิน
เสียงเรียกชื่อของตนดังขึ้น
“อ้าว พิริยะ มาทาอะไรอยู่ตรงนี้”
พิริยะ หรือ พร้อม เจ้าของชื่อที่ถูกเรียกขานหันขวับไปยังต้นเสียงโดยอัตโนมัติ
แล้วส่งยิ้มเจื่อนๆ ให้กับคุณครูพล ซึ่งเป็นคุณครูผู้สอนวิชาพลศึกษา และเป็นบุคคล
ที่เขาต้องมาพบในวันนี้
“คือ...ผม จะมาส่งใบสมัครคัดตัวนักกีฬาบาสเกตบอลครับ”
เด็กหนุ่มตอบพร้อมกับค่อยๆ ยื่นแผ่นกระดาษในมือให้กับคุณครูพลด้วยท่าที
ไม่มั่นใจนัก พลางกลืนน้าลายลงคออย่างหวาดหวั่นในการตัดสินใจของตน
นัยนา ทินกระโทก
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“ครูประหลาดใจเลยนะเนี่ย ไม่คิดว่าจะสนใจทางด้านกีฬาด้วย”
ครู พ ลรั บ ใบสมั ค รมาดู ด้ ว ยสายตาประหลาดใจ เนื่ อ งจากในโรงเรี ย นนี้
ทราบกันดีว่า พิริยะ เด็กนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้โด่งดังผู้นี้มีความสามารถ
ทางด้านวิชาการเป็นเลิศ ไม่ว่าจะส่งไปเข้าแข่งขันในโครงการใด เด็กคนนี้ก็มักนาพาชัย
ชนะและชื่อเสี ย งกลั บ มาสู่ โ รงเรี ย นเสมอ หากจะกล่ าวว่าเป็นเด็ก อัจฉริย ะที่ห าตั ว
จั บ ยากก็ ค งจะไม่ ผิ ด นั ก เพราะผลการเรี ย นของพิ ริ ย ะนั้ น สู ง สุ ด จนได้ ค ะแนนเต็ ม
ในหลายวิชา และบางวิชาก็ทาได้จนเกือบเต็ม เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่มีผลการเรียนสูงกว่า
เด็กทุกรุ่นที่เคยมีมาในโรงเรียนแห่งนี้
อย่างไรก็ตาม แม้พิริยะจะเป็นเด็กที่เก่งกาจมากจนหลายคนกล่าวขานกันว่า
เขาเป็นสมบัติอันมีค่าของโรงเรียน แต่สาหรับครูพลนั้นรู้ดีว่าเด็กคนนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบ
รอบด้านอย่างที่ทุกคนเข้าใจ จุดด้อยของพิริยะคือทักษะด้านกีฬา ซึ่งครูพลมองเห็น
จากการสอนวิ ช าพลศึ ก ษาว่ า เขาท าได้ ไ ม่ ดี เ ท่ า ที่ ค วรนั ก ทว่ า ด้ ว ยเพราะเป็ น เด็ ก
ที่มีพรสวรรค์ใ นด้า นการเรี ย นรู้ ได้ไ ว ดั ง นั้น แม้จ ะไม่ เก่ง แต่ พิริย ะก็รู้ ว่าท าอย่ างไร
จึงจะทาได้ดีและเอาตัวรอดจากวิชาที่ตนเองไม่ถนัดนี้ได้ ทาให้ผ ลการเรียนของเขา
ไม่แย่เท่าที่ควร และสามารถลบจุดด้อยจนผู้อื่นไม่อาจสังเกตเห็น
ครูพลมองเด็กตรงหน้าที่ยืนก้มหน้านิ่ง ไร้ท่าทีมั่นใจดังเช่นทุกครั้ง มองออก
ได้ไม่ยากนักว่าเด็กคนนี้กาลังกดดันกับการตัดสินใจเพียงใด
“ครูถามได้ไหมว่าทาไมเธอจึงลงสมัครคัดตัวในครั้งนี้ ทั้งที่เธอก็รู้ตัวดีมิใช่หรือ
ว่าตัวเองไม่ได้มีความสามารถทางด้านกีฬาขนาดนั้น”
เด็กหนุ่มเงยหน้ามองคุณครู พลางเม้มปากเล็กน้อยแล้วเอ่ยบอกสิ่งที่อยู่ในใจ
อย่างตรงไปตรงมา
“อันที่จริงผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะลงสมัครหรอกครับ แต่เพราะเพื่อนๆ ในห้องเรียน
ต้องการให้ผมสมัคร พวกเขาคิดว่าหากได้เป็นนักกีฬาผมคงจะสามารถนาชัยชนะมาให้
โรงเรียนเราได้ ผมจึง...”
“เธอจึงมาสมัคร เพราะขัดเพื่อนไม่ได้ใช่ไหม” ครูพลเอ่ยถามในท้ายเสียง
แล้วมองด้วยแววตาเป็นเชิงรู้ทันความคิดอีกฝ่าย ซึ่งเด็กหนุ่มก็พยักหน้าตอบรับเบาๆ
แล้วก้มหน้างุดลงยิ่งกว่าเดิม
“ครูคิดว่ามันเสียเวลาเปล่า เธอเอาใบสมัครคืนไปเสียเถอะ”
ครูพลยื่นแผ่นเอกสารการสมัครส่งคืนให้เด็กหนุ่มตรงหน้า แต่คราวนี้พิริยะ
กลับเงยหน้าแล้วตอบกลับมาด้วยน้าเสียงที่มั่นใจขึ้น
“แต่ผมคิดว่าผมทาได้ครับ”
นัยนา ทินกระโทก
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“เธอท าไม่ ไ ด้ ห รอก ถึ ง แม้ ว่ า เธอจะเก่ ง แต่ ค รู ม องเห็ น ว่ า เธอไม่ ไ ด้ มี
ความสามารถทางกี ฬ าได้ เ ท่ า เด็ ก ที่ เ ป็ น นั ก กี ฬ าจริ ง ๆ ได้ เธอมี แ ต่ เ พี ย งทั ก ษะ
ในระดับพื้นฐาน ซึ่งมันสามารถทาให้เธอไปลงแข่งขันในสนามได้ มันเพียงแค่ช่วยให้เธอ
ทาคะแนนได้ดีก็เท่านั้น”
ครูพลพูดพร้อมกับยื่นเอกสารการสมัครคืนให้พิริยะเป็นครั้งที่สอง แต่เด็กหนุ่ม
ก็ยังไม่รับไว้
“ผมจาเป็นต้องทาให้ได้ครับ”
คราวนี้น้าเสียงของเด็กหนุ่มเด็ดเดี่ยวมากขึ้น
“เพราะถ้าทาไม่ได้ ชื่อเสียงที่ผมทาไว้ก็จะถูกดูแคลน ผมไม่ยอมให้มันเกิดขึ้น
เด็ดขาด”
“ไม่มีใครเขาดูแคลนคนเก่งอย่างเธอหรอก คนเราไม่ได้เก่งทุกอย่างเสียหน่อย
ไม่เก่งเสียเรื่องหนึ่งบ้างจะเป็นไรไปเล่า”
ครู พ ลพยายามพู ด เพื่ อ ให้ พิ ริ ย ะเห็ น ว่ า คนเราไม่ มี ใ ครสมบู ร ณ์ แ บบไปเสี ย
ทุกอย่าง หากจะมีเรื่องที่ทาไม่ได้สักหนึ่งเรื่องก็มิใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด
“นั่ น ส าหรั บ คนอื่ น ต่ า งหากเล่ า ครั บ ครู แต่ ส าหรั บผม สิ่ ง ที่ ท าไม่ ไ ด้ มั น คื อ
จุดด้อยที่จะทาให้ชื่อเสียงของผมถูกลดค่าลง ฉะนั้นผมจะไม่ยอมให้ใครเด็ดขาด”
เด็กหนุ่มยืนยันความคิดตัวเองเสียงแข็ง
“เอาเป็นว่าผมจะแสดงให้ครูเห็นเองครับว่าผมทาได้”
ครูพลมองเด็กตรงหน้านิ่ง จากนั้นก็ถอนหายใจเบาๆ อย่างจนใจ เพราะคิดว่า
หากพิริยะยืนยันความคิดตนเองเช่นนี้ก็ป่วยการที่จะพูดต่อ คงต้องปล่อยให้เด็กคนนี้
เรียนรู้มันด้วยตนเอง เขาจึงถือใบสมัครเดินกลับเข้าห้องพักครูไปโดยไม่ได้พูดอะไร
แต่ในมุมของพิริยะ ปฏิกิริยาเล็กๆ น้อยๆ ที่แทบไร้ความหมายของครูพล มันกลับทาให้
เขารู้สึกแย่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขามักได้รับสายตา
ชื่นชมและคาดหวังจากบรรดาครูทุกคนอยู่เสมอ นี่เป็นครั้งแรกที่เขาถูกผู้เป็นครูมอง
ด้วยสายตาว่างเปล่า ไร้ความหวัง ครู พลทาให้เขารู้สึ กเหมือนกาลังทาเรื่องเพ้อเจ้อ
ที่ไม่มีวันเป็นจริงได้
แต่เขาจะแสดงให้ครูพลได้เห็นว่า สิ่งที่ครูสบประมาทไว้คราวนี้ เขาทามันได้ดี
เพียงใด
หลังจากวันนั้น กิจวัตรประจาวันของพิริยะที่ถูกนามาแทนที่การเรียนพิเศษ
ในตอนเย็น ก็คือการฝึกซ้อมบาสเกตบอลที่สนามกีฬาของหมู่บ้าน พิริยะย้าเป้าหมาย
กับตนเองซ้าๆ อยู่เสมอ นั่นคือการผ่า นการคัดเลือกให้เข้าร่วมทีมบาสเกตบอลของ
โรงเรียน ที่จะมีขึ้นในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า โชคดีที่เขาพอมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา
นัยนา ทินกระโทก
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ชนิ ด นี้ อยู่ บ้ า ง จึ ง ไม่ ต้อ งเรี ย นรู้ ตั้ งแต่ แ รกเริ่ ม อาศั ย เพี ย งการฝึ ก ฝนจากทัก ษะอั น
น้อยนิดที่พอมีติดตัวอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งให้คล่องตัว การเลี้ยง

ลูกบาสเกตบอลให้ชานาญ รวมไปถึงการฝึกกระโดดแตะแป้นบาส เพื่อทาให้มีทักษะ
การกระโดดที่ยืดหยุ่น และทาให้ส่งลูกบาสเข้าห่วงได้ดีขึ้น
พิ ริ ย ะใช้ เ วลาส าหรั บ การฝึ ก เหล่ า นี้ อ ย่ า งหนั ก หน่ ว ง วั น ละหลายชั่ ว โมง
จนเรียกได้ว่าคุ้นเคยกับความมืดยามค่าคืนในระหว่างกลับบ้านไปเสียแล้ว แม้จะรู้ตัวว่ า
ยังทาได้ไม่ถึงขั้นที่ดีมาก แต่เขาก็ค่อนข้างพอใจในการฝึกฝนของตน หลังจากฝึกมาได้
ราวสองสัปดาห์ เขาก็รู้สึกว่าสามารถทาได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น ทว่าก็มีสิ่งหนึ่งที่ยังคง
เป็นอุปสรรค ซึ่งทาอย่างไรเขาก็ไม่สามารถฝึกฝนให้ดีได้ นั่นคือ การชู้ตลูกบอลลงห่วง
“เอาวะ! ลองดูอีกรอบ” เด็กหนุ่มพึมพากับตัวเอง
หลังจากใช้เวลาศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาตลอดทั้งคืน เย็นวันนี้พิริยะ
ก็ตั้งใจว่าจะฝึ กชู้ตลู กบาสให้ส าเร็ จ ให้ ได้ เขาถือลู กบอลไว้ในมืออย่างกระชับ แล้ ว
พยายามจัดท่าทางของตนตามที่ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี จากนั้นก็ยกแขนขึ้นเหนื อศีรษะ
แล้วเหวี่ยงออกไปข้างหน้าอย่างสุดพลัง เพื่อส่งลูกบอลในมือให้ไปถึงเป้าหมาย ดวงตา
นัยนา ทินกระโทก
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เรี ย วจ้ องมองตามทิ ศทางของลู ก บอลสี ส้ ม และก็ ลุ้ นระทึ กเมื่ อเจ้า บอลลู ก กลมนั้ น
ไปกระทบและหมุนเคว้งอยู่ที่ขอบห่วง แต่ในที่สุดมันก็กลิ้งตกออกมานอกห่วง
“เฮ้อ! ให้มันได้อย่างนี้ส”ิ
พิริยะถอนหายใจและบ่นพึมพากับตัวเองอย่างผิดหวัง จากนั้นเขาก็วิ่งไปเก็บ
ลูกบอลที่ตกอยู่ใต้ห่วง แล้ววิ่งกลับมายืนตาแหน่งเดิม ทาท่าทางเช่นเดิม และทาเช่นนี้
ซ้าไปซ้ามาอยู่หลายรอบ แต่ไม่ว่าจะฝึกกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ผลก็ยังคงออกมาเช่นเดิม คือ
ลูกบอลตกออกนอกห่วงทุกครั้ง ในครั้งหลังๆ พิริยะพยายามบิดข้อมือเพื่อเปลี่ยนองศา
การเหวี่ยง เผื่อว่ามันอาจจะทาให้ลูกบอลลอยไปลงห่วงได้บ้าง แต่ไม่ว่าจะทาอย่างไรก็
ไม่เป็ น ผล จนกระทั่งหลั งการฝึ กชู้ตครั้ งสุ ดท้าย พิริยะก็ล้ มตัว นอนแผ่ บนพื้นอย่า ง
หมดแรง
ดวงตาเรี ย วมองไปยั งแป้ น บาสที่ เป็ น เป้ าหมายแล้ ว หลั บ ตาลงอย่า งท้อ ใจ
ความรู้สึกผิดหวังที่เพิ่งสัมผัสได้อย่างชัดเจนครั้งแรกในชีวิตทาให้พิริยะรู้สึกอยากร้องไห้
ออกมา ในชีวิตของเขาไม่เคยมีอะไรที่ตั้งใจแล้วทาไม่ได้ แต่ในการชู้ตบาสครั้งนี้มันกลับ
ยากเย็นแสนเข็ญ จนเขาเริ่มคิดแล้วว่าตนเองอาจจะทามันไม่ได้จริงๆ ดังที่ครูพลว่า
เอาไว้ เขาไม่รู้เลยสักนิดว่าความตั้งใจของตนผิดพลาดตรงไหน ทั้งที่คิดว่าทาถูกต้อง
ทุ ก อย่ า งแล้ ว แต่ ท าไมผลที่ อ อกมามั น กลั บ ไม่ เ ป็ น ไปอย่ า งที่ ใ จต้ อ งการ ในยามนี้
ความผิดหวังที่ก่อตัวขึ้นมันทาให้พิริยะท้อใจจนไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงที่จะจั บลูกบอลไว้
ในมือ เขาไม่อยากทาอะไรทั้งสิ้นนอกจากนอนโง่ๆ อยู่อย่างนี้ แต่แล้วเสียงเสียงหนึ่ง
ที่จู่ๆ ก็ดังขึ้นมา ทาให้เขาต้องผุดลุกขึ้นนั่ง และหันขวับไปทางต้นเสียงนั้นโดยอัตโนมัติ
“อ้าว เลิกเล่นแล้วเหรอ อุตส่าห์ว่าจะเข้ามาเล่นด้วยเสียหน่อย”
พิริยะมองร่ างสูงใหญ่ในแบบนักกีฬาที่กาลังเดินเข้ามา แล้วก็ส่ งยิ้มทักทาย
ออกไป คนคนนี้คือ กาจกล้า หรือ เก่ง เพื่อนนักเรียนต่างห้องที่คุ้นเคยกันดี เนื่องจาก
ทากิจกรรมของโรงเรียนร่วมกันอยู่หลายครั้ง กาจกล้าเป็นนักเรียนห้องที่สอง เขามี
ผลการเรี ย นในระดั บ ปานกลาง แต่ มี ค วามสามารถทางด้ า นกี ฬ าเป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ
ของโรงเรียน มิหนาซ้ายังเป็นหัวหน้าทีมบาสเกตบอลของโรงเรียน และเป็นตัวเต็งใน
การคัดเลือกครั้งนี้ด้วย
“นายมาทาอะไรที่นี่เหรอ” พิริยะเอ่ยถามออกไป เมื่อกาจกล้านั่งลงข้างๆ
“เอ้า นายนี่ก็ถามแปลกเสียจริง ฉันมาสนามกีฬา ก็ต้องมาเล่นกีฬาน่ะสิ”
กาจกล้าตอบด้วยน้าเสียงยียวนเป็นเชิงหยอกเย้า ซึ่งก็ทาให้คนที่เป็นฝ่ายถาม
หัวเราะออกมากับคาถามแปลกประหลาดของตน
“เออ ก็จริง ฉันไม่น่าถามออกไปเลย”
นัยนา ทินกระโทก

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วมเล่มที่ 1 เรื่อง “พร้อมสู้”

หน้า
21

“แล้วนี่เลิกเล่นแล้วเหรอ ฉันเห็นนายชู้ตบาสมาพักใหญ่ๆ แล้ว จะเข้ามาทัก
ก็กลัวขัดจังหวะ เห็นท่าทางนายดูจริงจังเชียว”
คาบอกกล่าวของเพื่อนทาให้ใบหน้าที่เบิกบานขึ้นก่อนหน้านี้กลับหงอยลงไป
อีกครั้ง
“ฉันกาลังฝึกซ้อมเพื่อไปแข่งคัดตัวน่ะ” พิริยะบอกเพื่อนอย่างไม่เต็มเสียงนัก

“จริ งเหรอ! ถ้า อย่ า งนั้ น ก็ ดี น่ ะ สิ หากเราผ่ านคั ดตั ว ทั้ ง คู่ก็ จะได้ ม าฝึ กซ้ อ ม
ด้วยกัน”
กาจกล้าพูดด้วยน้าเสียงตื่นเต้นจนพิริยะต้องหันไปมอง แล้วก็พบว่าแววตา
ของอีกฝ่ายมีท่าทีตื่นเต้นดีใจฉายชัดออกมาอย่างเปิดเผย
“อย่างนายคงผ่านอยู่แล้วล่ะ แต่ฉันนี่สิไม่รู้จะเป็นอย่างไร”
พิริยะพยายามทาน้าเสียงพูดให้เหมือนติดตลก เพื่อให้ อีกฝ่ายไม่รู้สึ กว่ามัน
ดูเคร่งเครีย ดมากนัก แต่ก็ไม่ส ามารถปิดบังใบหน้าที่ดูหงอยลงไปและแววตาที่ฉาย
ความกังวลออกมาได้
นัยนา ทินกระโทก
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“ไม่หรอกน่า คนที่ไปคัดเลือกก็ฝีมือพอตัวกันทุกคน จะรู้ได้ยังไงว่าเราจะได้
หรือไม่ได้”
“แต่ใครก็รู้ว่านายเป็นนักกีฬาตั วเด่นของโรงเรียน ฉันนี่สิไม่ได้มีฝีมือด้านนี้
เลย”
“แล้ ว นายคิดว่าฉัน เล่ น กีฬาได้มาตั้งแต่เกิดเลยหรือไง ทุกอย่างมันก็ตั้งต้น
จากศูนย์ทั้งนั้นแหละ ที่ฉันทาได้ทุกวันนี้ก็เพราะพยายามฝึกฝนการเล่นอยู่เป็นประจา
ต่างหาก”
กาจกล้าบอก ซึ่งพิริยะก็ฟังในสิ่งที่เพื่อนพูดอย่างสนใจ
“คนทีเ่ ล่นกีฬาเก่งอย่างนายก็ยังต้องพยายามอยู่อีกหรือ”
พิริยะถามอย่างสงสัย เขาเคยไปดูกาจกล้าแข่งขันบาสเกตบอลอยู่หลายรอบ
ทักษะการเล่นของเพื่อนคนนี้นั้นเรียกได้ว่าเหนือชั้นกว่านักกีฬาทั้งสนาม ท่วงท่าการชู้ต
ลูกบาสก็แม่นราวกับจับวาง พิริยะจึงค่อนข้างแปลกใจที่คนเก่งอย่างกาจกล้าก็ยังต้อง
พยายามฝึกราวกับเป็นนักกีฬาใหม่
“อย่างฉันนี่น่ะหรือที่เรียกว่าเก่ง เรียกว่าทาได้ไม่แย่เท่านั้นแหละ ยังมีคนเก่ง
กว่าฉันอีกตั้งมากมายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ฉะนั้นฉันจึงต้องขยันฝึกฝนให้
มาก เพื่อทาให้ได้ดีขึ้น”
“ฉันก็ฝึกฝนชู้ตบาสมาตั้งหลายวันแล้ว ไม่เห็นจะทาได้ดีสักที สงสัยคงเพราะ
ฉันไม่มีพรสวรรค์ในการฝึกเหมือนนายละมั้ง” พิริยะแย้งขึ้น
“การฝึกฝนมันใช้พรสวรรค์เสียที่ไหนเล่า มันใช้พรแสวงต่างหาก”
“พรแสวง...งั้นเหรอ?” พิริยะทาสีหน้าฉงน
“ใช่ พรที่นายต้องแสวงเองอย่างไรเล่า หากอยากเล่นบาสให้เก่ง นายก็ต้อง
แสวงหาวิธีทาให้เก่งและขยันฝึกปรือฝีมือเป็นประจา หากยังทาไม่ได้ก็พยายามฝึกฝน
ต่อไปเรื่อยๆ ฉันมั่นใจว่าทาอย่างนี้สักระยะหนึ่งนายจะต้องเก่งไม่แพ้ใครแน่ๆ”
“กลัวว่ากว่าจะถึงตอนนั้นฉันคงหมดแรงไปก่อนแล้ วน่ะสิ ตอนนี้ฉันไม่มีแม้แต่
แรงจะจับลูกบอลเสียด้วยซ้า”
น้ าเสี ย งที่ เ อ่ ย ออกมาฉายแววหงอยเศร้ า เล็ ก น้ อ ย เพราะความล้ ม เหลว
ที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าทาให้พิริยะเริ่มหมดกาลังที่จะพยายามต่อไปเสียแล้ว
“อย่ า เพิ่ งท้ อสิ การชู้ต บาส เทคนิ คของมัน ก็คื อในจั งหวะที่เ หวี่ ยงลู ก บอล
นายต้องมองไปที่แป้น ไม่ใช่มองไปที่ลูก”
ในขณะที่พูด กาจกล้าก็ยกนิ้วชี้ตั้งขึ้นมา และเลื่อนนิ้วช้าๆ พลางหรี่ตาเล็งไป
ยังทิศทางของแป้นบาส
นัยนา ทินกระโทก
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“เปรียบเสมือนกับแป้นคือเป้าหมายของเรานั่นแหละ หากใจเรามุ่งมั่นจดจ่อ
ไปที่เป้าหมายโดยไม่หวั่นไหว เราก็ย่อมส่งลูกบอลในมือให้ไปถึงเป้าได้อย่างแน่นอน”
พิริ ย ะมองเพื่ อนที่ นั่ ง อยู่ ข้ างๆ ด้ว ยแววตาที่ทึ่ งไปกับการเปรี ยบเทียบของ
อีกฝ่าย ‘เปรียบแป้นบาสเป็นเสมือนเป้าหมายที่ต้องทาให้ได้ ’ มันคือสิ่งที่ไม่เคยมีใน
ความคิ ด ของเขามาก่ อ นเลยสั ก นิ ด สมแล้ ว ที่ ก าจกล้ า เป็ น นั ก กี ฬ าอั น ดั บ หนึ่ ง
ของโรงเรียน
“นายพูดฟังดูเหมือนง่าย แต่มันจะทาได้ง่ายๆ อย่างนั้นจริงๆ หรือ”
“ไม่ง่ายหรอก”
“อ้าว!”
คาตอบอย่างตรงไปตรงมาของกาจกล้า ทาให้พิริยะถึงกับทาสีหน้าไปไม่เป็น
จนคนพูดถึงกับหัวเราะออกมาเล็กน้อยกับใบหน้าตลกของเพื่อน และอธิบายต่อ
“มันก็เป็นเพียงแค่เทคนิคเท่านั้นแหละ จะทาได้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าฝึก ฝน
มาดีแค่ไหน แต่เชื่อฉันเถอะว่า ความพยายามไม่เคยทรยศใคร ทั้งฉันและนาย ถ้าเรา
พยายามตั้งใจฝึกซ้อมทุกวัน เราต้องทามันได้อย่างแน่นอน”
ไม่คิดว่าคาพูดเพียงไม่กี่คาของกาจกล้าจะทาให้พิริยะคลายกังวลลงไปมาก
เด็กหนุ่มมองเพื่อนข้างกายด้วยสายตาชื่นชมราวกับมองเห็นแสงสว่างรางๆ จากหนทาง
ที่มืดมิด และเอ่ยถามเพื่อเรียกความมั่นใจอีกครั้ง
“แล้ว...นายคิดว่าฉันจะทาได้ไหม”
“ได้อยู่ แล้ ว สิ จากที่ฉั น มองเห็ น เมื่อกี้นี้ ทั กษะของนายก็ไม่ได้ แย่ขนาดนั้ น
เสียหน่อย หากฝึกให้คล่องตัวกว่านี้อีกนิด ฉันคิดว่าฝีมือของนายก็สูสีกับนักกีฬาในทีม
ได้เลย”
เมื่อได้ยินคาตอบที่พอใจ พิริยะก็ฉีกยิ้มกว้าง ใบหน้าที่เคยเศร้าหมองในยามนี้
สดใสขึ้นทันที เด็กหนุ่มลุกยืนขึ้นอย่างกระฉับกระเฉง แล้วยื่นมือไปยังที่ฝ่ายที่ยังนั่งอยู่
“หลังจากนี้เรามาซ้อมด้วยกันเถอะ ฉันขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ”
กาจกล้าส่งยิ้มให้เพื่อน แล้วยื่นมือออกไปจับมืออีกฝ่าย พร้อมกับดึงตัวลุกขึ้น
“ได้เลย! หลังจากวันนี้ก็มาสู้ด้วยกันนะ”
หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา พิริยะกับกาจกล้าก็ใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาฝึกซ้อม
เล่นบาสเกตบอลที่สนามด้วยกันวันละหลายชั่วโมง โดยกาจกล้านั้นใช้ประสบการณ์
และทักษะที่ตนมีคอยให้คาแนะนาต่างๆ แก่พิริยะ ทั้งท่วงท่าการวิ่ง การเดาะลูกบอล
และการชู้ตลูกบอลลงห่วงอย่างถูกวิธี ทั้งยังแนะนาถึงเทคนิควิธีก ารส่งบอลให้แม่นยา
การเลี้ยงบอลไปให้ถึงเป้าหมาย รวมถึงการหลบหลีกฝ่ายตรงข้าม ซึ่งพิริยะก็ทาตาม
นัยนา ทินกระโทก
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และตั้งใจฝึกฝนเป็นอย่างดี จนกระทั่งในระยะหลังๆ ผู้ฝึกอย่างพิริยะก็กลายเป็นคู่เล่น
ของกาจกล้าไปโดยปริยาย และมันก็ทาให้พิริยะได้ค้นพบตัวเองว่า เขาหลงใหลกีฬา
ชนิดนี้เข้าเสียแล้ว
อย่างไรก็ตาม แม้พิริยะจะทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ จนทักษะ
การเล่นเริ่มพัฒนาขึ้น แต่เขาก็ไม่สามารถสละเวลาได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก
ติ ด ภารกิ จ ที่ ต้ อ งท าโปรเจกต์ โ ครงงานส่ ง เข้ า ประกวด ซึ่ ง จะสิ้ น สุ ด ระยะเวลา
การประกวดในอี ก หนึ่ ง สั ป ดาห์ ข้ า งหน้ า หรื อ หากจะพู ด ง่ า ยๆ อี ก อย่ า งหนึ่ ง ก็ คื อ
หลังการคัดเลือกนักกีฬาเพียงสองวัน
พิริยะตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มาก เนื่องจากชื่อเสียงที่ได้จากการชนะเลิศครั้งนี้
อาจจะเป็นผลงานอันดีเยี่ยมที่จะทาให้เขาสามารถยื่นโควต้าสมัครเข้า เรียนในระดับ
มหาวิ ทยาลั ย ได้ โปรเจกต์นี้ เ ป็ น การท างานร่ ว มกั นของเขากับ ชนธิป เพื่ อนอีก คน
ในห้ อ งเรี ย นเดี ย วกั น ในระยะแรกๆ พิ ริ ย ะก็ ส ามารถจั ด การตารางเวลาส าหรั บ
การฝึกซ้อมบาสเกตบอลและการทาโปรเจกต์ให้ไปด้วยกันได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อเวลา
กระชั้นมากขึ้น ประกอบกับการจัดทาโปรเจกต์นั้นมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องจัดการ
แก้ไข ซึ่งเขากับชนธิปต้องนัดประชุมร่วมกันหลายครั้ง เพื่อหาหนทางแก้ปัญหา ทาให้
ในระยะหลังๆ พิริยะปลีกตัวมาฝึกซ้อมบาสเกตบอลได้น้อยลง แม้มาได้ก็ไม่สามารถ
นัยนา ทินกระโทก
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ฝึกซ้อมได้นานเหมือนครั้งแรกๆ ทว่าอย่างไรก็ตามเขาก็ทุ่ม เทกาลังให้กับระยะเวลา
ฝึกซ้อมอันน้อยนิดนั้นอย่างเต็มที่ เพราะเขาเองก็มีความสุขกับมัน และภูมิใจทุกครั้ง
ที่ได้รับการชื่นชมจากกาจกล้าว่าทักษะของเขาพัฒนาขึ้น
พิริ ย ะยั งคงพยายามควบคุมทั้งสองเรื่องให้ ทาได้ควบคู่กันไปได้ จนกระทั่ง
ถึงวันก่อนการคัดเลือกนักกีฬา เขาก็ตั้งใจว่าจะยกเวลาสาหรับวันนี้ให้กับการฝึกซ้อม
บาสเกตบอลอย่างเต็มที่ โดยวางแผนไว้ว่าเมื่อจบการคัดเลือกนักกีฬาแล้วเขาจะมา
ทุ่มเทเวลาที่ เหลื อให้ กับ การทาโปรเจกต์ ในภายหลั ง ทว่ าสิ่ ง ที่คิด ไว้ก ลั บไม่เป็ นไป
ตามแผน เนื่องจากจู่ๆ ไฟล์ข้อมูลสาหรับโปรเจกต์ก็เกิด เสียหายขึ้นมากะทันหัน โดยที่
พิริ ยะไม่ได้บัน ทึกข้อมูล ส ารองเอาไว้เสี ยด้ว ย มีเพียงการจดบันทึกด้วยลายมือจาก
โครงร่ า งเล่ ม รายงานเท่ า นั้ น ท าให้ พิ ริ ย ะต้ อ งพิ ม พ์ เ นื้ อ หาที่ ห ายไปนั้ น ขึ้ น ใหม่
อย่างเร่งด่ว น เนื่ องจากต้องรี บส่งต่อรายงานส่ วนของเขาให้กับชนธิป เพื่อ ให้เพื่อน
ดาเนินการในขั้นตอนถัดไปได้ทันตามระยะเวลาที่วางแผนกันเอาไว้ ด้วยเหตุนี้พิริยะ
จึงต้องโทรศัพท์ไปเลื่อนการนัดซ้อมครั้งใหญ่กับกาจกล้า และต้องจาใจยอมลดเวลา
ซ้อมลง
“ฉันต้องขอโทษด้วย อุตส่าห์นัดเอาไว้แล้ว แต่ฉันกลับผิดนัดเสียเอง”
พิ ริ ย ะบอกเพื่ อ นในสายด้ ว ยน้ าเสี ย งที่ รู้ สึ ก ผิ ด เต็ ม ประดา แม้ อี ก ฝ่ า ยจะ
ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไร แต่เขาก็รู้ดีว่าเพื่อนคงผิดหวังอยู่ไม่น้อยที่การซ้อมไม่เป็นไป
ตามที่คิดไว้
“ฉันจะรีบแก้ไขทางนี้ให้เสร็จ แล้วหกโมงเย็น ฉันจะรีบไปที่สนามกีฬาทันที
เลย”
พิริยะให้คามั่นกับเพื่อนอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ เมื่อวางสายแล้ว เขาก็เหลือ บ
มองนาฬิกาที่ข้างฝา ก็พบว่ามีเวลาอีกเพียงสี่ชั่วโมงสาหรับการทางาน ดังนั้นเขาจึง
ไม่รอช้า รีบเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กขึ้นมา และกดพิมพ์เนื้อหารายงานลงไปในทันที
พิริ ย ะตั้งใจพิมพ์รายงานอย่ างขะมักเขม้นมาตลอดระยะเวลาหลายชั่ ว โมง
ดวงตาคู่ เ รี ย วจดจ้ อ งเขม็ ง อยู่ กั บ หน้ า จอจนรู้ สึ ก ปวดตา ในขณะที่ นิ้ ว มื อ ก็ จ รด
กับ แป้ น พิมพ์ไม่ห ยุ ดหย่ อน มีบ้ างบางคราวที่เขาต้องหยุดแล้ ว หลั บตาลงชั่ว ครู่เพื่อ
พักสายตาเล็กน้อย จากนั้นก็เริ่มกดแป้นพิมพ์ต่อ บางครั้งคิ้วเรียวก็ขมวดมุ่น เพราะ
ต้ อ งใช้ ค วามคิ ด นึ ก ย้ อ นถึ ง เนื้ อ หาที่ เ คยพิ ม พ์ ไ ปก่ อ นหน้ า นี้ ซึ่ ง ถ้ า หากนึ ก ไม่ อ อก
เขาก็ต้องคิดและเรียบเรียงเนื้อหาเหล่านั้นขึ้นใหม่อีกครั้ง
“อีกชั่วโมงกว่าเองเหรอเนี่ย”
พิริ ย ะพึมพากับ ตัว เอง เมื่อเหลือสายตาไปมองนาฬิกาที่ข้างฝา แล้ว พบว่า
ตอนนี้เข็มสั้นของนาฬิกานั้นเลื่อนมาชี้ที่เลขห้าแล้ว เด็กหนุ่มถอนใจเบาๆ อย่างท้อแท้
นัยนา ทินกระโทก
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เพราะรายงานที่เขาทาอยู่นั้นมีความคืบหน้าไปเพียงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ สิ่งที่ยังเหลืออยู่
ก็คื อ รายละเอี ย ดของเนื้ อ หาอี ก ยี่ สิ บ เปอร์ เ ซ็ นต์ ซึ่ ง เป็น เนื้ อ หาเดิ ม ที่ พิ ริย ะต้ อ งรื้ อ
ความทรงจา ส่วนอีกสิบเปอร์เซ็นต์ สุดท้ายนั้นคือส่วนของการวิเคราะห์ ซึ่งในส่วนนี้
พิริ ย ะยั ง ไม่เ คยได้วิเ คราะห์ ม าก่อ น นั่ น หมายความว่ามั นคือ ส่ ว นที่เขาต้อ งใช้ เวลา
ประมวลสิ่งที่ทามาแล้วทั้งหมดเพื่อประมวลหาคาตอบสาหรับโปรเจกต์นี้ ซึ่งต้องใช้
เวลาในการคิดพอสมควร
“รีบทาเนื้อหาให้เสร็จ คงเหลือเวลาทาส่วนวิเคราะห์ได้อยู่หรอกมั้ง”
เด็กหนุ่มคิดให้กาลังใจตัวเอง แล้วลงมือพิมพ์เนื้อหายี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือ
อย่างรวดเร็ว ทว่าต่อให้เร็วอย่างไร พิริยะก็รู้สึกว่าความเร็วของเข็มนาฬิกาก็ยังคงเดิน
ไวกว่าอยู่ดี ทุกครั้งที่เหลือบไปมองฝาผนังแล้วพบว่าเข็มยาวของนาฬิกาขยั บเข้าใกล้
เลขสิ บสองมากขึ้นเท่าใด ใจของเขาก็ยิ่ งร้ อนรน ระยะหลังๆ ในหั ว ของเขากลับยิ่ง
มุ่งคิดถึงแต่เพียงเรื่องการฝึกซ้อมบาสเกตบอล จนทาให้งานที่ทาช้าลงไป
“ตั้งสติสิพร้อม ทางานๆ”
เด็กหนุ่มบอกกับตัวเอง เมื่อเหลือบไปมองนาฬิกาอีกครั้งแล้วพบว่าเหลือเวลา
ทางานอีกเพียงสิบหน้านาที คราวนี้เขาหลับตาลงเพื่อเรียกสติตัวเองกลับคืนมา แล้ว
ตั้งใจทางานโดยบังคับตัวเองไม่ให้หันไปมองนาฬิกาอีกต่อไป ตาเรียวจับจ้องหน้าจอ
พร้อมกับ นิ้วที่กดจิ้มรัวบนแป้นคีย์ บ อร์ด ถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในความคิดออกมาโดยไม่
สนใจเวลา กระทั่งผ่านไปชั่วครู่ใหญ่ งานทั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เสร็จสิ้นลง เมื่อหันไป
มองนาฬิกาอีกครั้ง พิริยะก็ตกใจหน้าซีดเผือดเมื่อพบว่าเลยเวลานัดมาสิ บนาทีแล้ ว
อีกทั้งส่วนของโปรเจกต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์ที่เขาต้องวิ เคราะห์นั้นก็ยังไม่ได้เริ่มลงมือทา
เลยสักนิด ซึ่งถ้าต้องทาก็อาจต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมง เด็กหนุ่มทิ้งตัวลงบนเก้าอี้
อย่ างอ่อนแรง ในหั ว คิดไม่ตกว่าจะเอาอย่ างไรต่อไปดี ถ้าให้ เลื อกทาตามใจตัว เอง
เขาสามารถตอบตนเองได้ทั น ทีเลยว่าตอนนี้อยากไปซ้อมบาสเกตบอลใจแทบขาด
พิ ริ ย ะรู้ ตั ว ในตอนนี้ เ องว่ า เขามี ค วามสุ ข กั บ การเล่ น บาสเกตบอลมากกว่ า การท า
โปรเจกต์วิชาการไปเสียแล้ว เขาอยากทาให้ดีที่สุดในการคัดตัววันพรุ่งนี้ ทว่าด้วยหน้าที่
ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ไม่ ย่ อ หย่ อ นไปกว่ า กั น ท าให้ ใ นตอนนี้ เ ด็ ก หนุ่ ม
คิดไม่ตกว่าจะจัดการกับปัญหาตรงหน้านี้อย่างไรดี
ทว่าในขณะที่กาลังวุ่นวายกับปัญหาในใจอยู่นั้น ชนธิป เพื่อนร่วมโปรเจกต์
ของเขาก็โทรศัพท์เข้ามา ซึ่งพิริยะก็ไม่แปลกใจนัก เพราะคาดเดาได้ไม่ยากว่าชนธิป
ก็คงจะโทร.มาสอบถามเรื่องงานนั่นเอง
“ว่าไงธิป” พิริยะเอ่ยถามทันทีที่รับโทรศัพท์ แม้จะรู้จุดประสงค์ที่เพื่อนติดต่อ
มาอยู่แล้วก็ตาม
นัยนา ทินกระโทก
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“ฉันจะมาถามเรื่องงานนั่นแหละ เห็นนายบอกว่าจะส่งให้วันนี้”
“ฉันทาส่วนเนื้อหาเสร็จ แล้ว เหลือแต่ส่วนวิเคราะห์ พอดีไฟล์งานมีปัญหา
ก็เลยช้าไป ขอโทษทีนะ”
พิริยะบอกด้วยน้าเสียงเนือยๆ เอื่อยๆ ซึ่งทาให้ชนธิปแปลกใจ เพราะน้าเสียง
อีกฝ่ายนั้นดูแปลกหูไปกว่าทุกที
“มีอะไรหรือเปล่า ทาไมน้าเสียงนายดูไม่สดใสเลย”
“พอดีมีเรื่องให้ต้องคิดนิดหน่อยน่ะ” พิริยะบอกออกไปอย่างเหนื่อยล้า
“มีปัญหาอะไรเหรอ เรื่องงานหรือเปล่า ให้ฉันช่วยคิดไหม”
“ไม่ใช่เรื่องงานหรอก”
พิริยะนิ่งไปครู่หนึ่งอย่างชั่งใจว่าจะบอกออกไปดีหรือไม่ แต่เมื่อคิดว่าชนธิปเอง
ก็ดูเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกลคนหนึ่ง อาจจะช่วยเขาหาทางออกกับสิ่งที่อยู่ในใจได้
“คือว่าพรุงนี้ฉันต้องไปแข่งคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอลน่ะ”
“อ้าว! พรุ่ งนี้ แล้ ว เหรอเนี่ ย นายกังวลเรื่องนี้เองเหรอ ไม่ต้องห่ ว งไปหรอก
ระดับพิริยะยังไงก็ผ่านอยู่แล้ว”
ชนธิปตอบกลับ มาด้ว ยน้าเสี ยงสบายๆ ราวกับรู้ผลล่วงหน้าว่าเขาต้องผ่าน
การคัดเลือกแน่นอนอยู่แล้ว
นัยนา ทินกระโทก
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“ฉันไม่ได้เก่งขนาดนั้น หรอกธิป อันที่จริงเรียกว่าไม่มีฝีมือเลยเสียด้วยซ้า”
พิริยะเอ่ยบอก ซึ่งเสียงร้อง อ้าว เบาๆ ที่ปลายสายเผลอพูดออกมาอย่างลืมตัว
ก็ แ สดงให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนว่ า อี ก ฝ่ า ยคงผิ ด หวั ง เล็ ก น้ อ ยที่ พิ ริ ย ะก็ มี ด้ า นที่ ไ ม่ มี
ความสามารถอย่างคนอื่นเขาด้วย
“ที่ผ่านมาฉันใช้เวลาส่วนหนึ่งไปฝึกซ้อมทุกวัน จนตอนนี้ก็คิดว่าเริ่มมีทักษะ
ขึน้ มาบ้างแล้ว”
“ทุกวันเลยเหรอ? นายทั้งเรียน ทั้งทาโปรเจกต์ด้วยเนี่ยนะ เอาเวลาที่ไหนไป
ซ้อม”
“ก็แบ่งเวลาเอาไงเล่า” พิริยะบอก และเล่าต่อ
“ฉัน ฝึ กทุ ก วัน ฉัน อยากจะท ามั น ให้ ดี ที่ สุ ด ในวั น พรุ่ ง นี้ แต่ส่ ว นหนึ่ งฉั น ก็ มี
โปรเจกต์ที่ต้องรับผิดชอบ ทาให้ไม่สามารถไปซ้อมได้ ตอนนี้ฉันกังวลมากเลย กลัวว่า
พรุ่งนี้จะทาออกมาได้ไม่ดี”
ชนธิ ป ฟั งและคิ ดตามที่ พิริ ย ะพู ดโดยไม่อ อกความเห็ น ใดๆ เพราะรู้ ได้ จาก
น้าเสียงว่าอีกฝ่ายนั้นอัดอั้นในใจมามากพอสมควร เขาอยากให้เพื่อนได้ระบายสิ่งที่อยู่
ในใจออกมาให้หมด
“ก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะชอบบาสเกตบอล ฉันคิดเอาไว้ว่าจะตั้งใจ
สร้างผลงานด้านวิชาการเพื่อชิงโควตาเข้ามหาวิทยาลัยในคณะดังๆ อาจจะเป็นแพทย์
หรืออาจจะเป็นคณะทางด้านวิทยาศาสตร์”
“มันก็ดูเหมาะสมกับนายนะ” ชนธิปแสดงความเห็น
“ฉันก็เคยคิดแบบนั้น แต่ตอนนี้ฉันรู้ความต้องการของตัวเองแล้วว่า ฉันอยาก
ชิงโควตาในฐานะนักกีฬามากกว่า ฉันรักมันเข้าเสียแล้ว”
“เรียกว่า รัก เลยเหรอ”
ชนธิปถามอย่างแปลกใจ เพราะไม่คิดว่าคนที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการอย่าง
พิริยะจะพูดว่ารักทางด้านกีฬา
“อืม มันอาจจะดูเหมือนค้นพบตัวเองเร็วไป แต่ฉันรู้ตัวดีว่าฉันมีความสุขกับ
สิ่งนี้ ฉันยังตกใจตัวเองเลยตอนที่รู้ตัวว่าฉันมีความสุขกับมันมากกว่าตอนเรียนเสียด้วย
ซ้า”
คราวนี้หลังจากที่เอ่ยจบ ชนธิป ก็เงียบไปครู่หนึ่ง ซึ่งพิริยะเองก็เข้าใจ เพราะ
มัน คงเป็ น เรื่ องที่อีกฝ่ ายก็คงนึ กไม่ถึง ขนาดเขาเองตอนรู้ความต้องการของตัว เอง
เขาก็ยังคิดไม่ถึงเลยว่าตนเองจะหันมาสนใจทางนี้ได้
“ฉันประหลาดใจมากเลยนะที่ได้ยิน มันน่าทึ่งมากนะที่นายรู้ความฝันที่แท้จริง
ของตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ สุดยอดมากเลย”
นัยนา ทินกระโทก
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ชนธิปเอ่ยขึ้นหลังจากประมวลความคิดไปครู่หนึ่ง ซึ่งน้าเสียงที่เอ่ยออกมานั้น
ดูตื่นเต้นไม่น้อยที่ได้รู้ความฝันของเพื่อน
“นี่ แ หละคื อ สิ่ ง ที่ฉั น กั ง วลอยู่ ตอนนี้ ฉั น อยากจะพยายามให้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ
การคัดเลือกวันพรุ่งนี้ แต่ฉันกลับทาอะไรไม่ได้เลย ถ้าพรุ่งนี้ไม่ผ่านการคัดเลือก ฉันก็คง
เสียใจที่ไม่อาจทุ่มเทกับมันได้อย่างเต็มที่ที่สุด”
พิริยะบอกเพื่อน พลางถอนหายใจเล็กน้อยอย่างหนักใจ
“ถ้าอย่างนั้นจะไปยากอะไรเล่า ก็ส่งไฟล์งานมาให้ฉัน แล้วนายก็ไปทาตาม
ความฝันของนายสิ”
ชนธิปบอกราวกับมันเป็นเรื่องง่ายๆ สบายๆ
“ฉันจะทาได้อย่างไร งานยังไม่เสร็จดีเลย”
“แต่นายก็ทาไปแล้วตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ส่วนที่นายรับผิดชอบมันมากกว่า
ที่ฉันต้องทาอีกนะ ไม่ต้องห่วงไปหรอก เดี๋ยวส่วนที่เหลือฉันรับผิดชอบเอง แล้วนาย
ก็ค่อยมาปรู๊ฟในตอนท้ายอีกครั้ง”
ชนธิปเสนอความเห็นออกมา ซึ่งก็ทาให้พิริยะลังเล เพราะเกรงใจเพื่อน
“อย่างนี้ไม่เรียกว่าทิ้งความรับผิดชอบหรอกหรือ”
“ถ้าเรื่องโปรเจกต์ ฉันว่านายรับผิดชอบมามากแล้ว ไปรับผิดชอบความฝัน
ของตัวเองเถอะ”
“แต่ว่า...” พิริยะตั้งท่าจะแย้ง แต่ชนธิปก็ชิงพูดขัดขึ้นมาเสียก่อน
“ไม่ต้องคิดอะไรต่อแล้ว ส่งงานมาให้ฉันก็พอ แล้วไปทาในสิ่งที่นายมีความสุข
กับมันเถอะ ทามันให้เต็มที่ที่สุด ฉันจะรอยินดีกับนายนะ”
เมื่อได้ยินสิ่งที่เพื่อนพูด พิริยะก็โล่งอกขึ้นมาทันที เขากล่าวขอบใจชนธิปอยู่
หลายรอบ เมื่อวางสายแล้ว เขาก็จัดการส่งไฟล์งานที่ตนทาทั้งหมดไปยังอีเมลของ
ชนธิป แล้วรีบวิ่งไปเปลี่ยนชุดกีฬา จากนั้นก็รีบวิ่งออกจากบ้านไปยังสนามกีฬาทันที
“ก็ได้แต่หวังว่ากาจกล้าจะยังคงอยู่ที่นั่น ไม่ไปไหนเสียก่อนนะ”
ในที่ สุ ด การทดสอบคัด เลื อกนั ก กีฬ าก็ มาถึง เย็น วัน นี้ผู้ ที่ล งสมัค รคั ดเลื อ ก
จานวน 28 คนจะต้องมารวมตัวกันที่สนามกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน และเมื่อทุก
คนมาถึงเรียบร้อยแล้ว ครูพลซึ่งเป็นผู้ควบคุมทีมก็จะคัดเลือกนักกีฬาจานวน 12 คน
มาเข้าร่วมทีม โดยวิธีการคัดเลือกนั้นครูพลจะทดสอบจากทัก ษะ 3 ด้าน อัน
ได้แก่ ทักษะการส่ง รับบอล ทักษะการป้องกัน แย่งลูกบอล และทักษะการชู้ต ลูกบอล
ลงห่ ว ง ซึ่งแต่ล ะทักษะที่ท ดสอบนั้ น จะมีคะแนนการประเมิ นด้า นละ 20 คะแนน
จากนั้นก็จะนาคะแนนทั้งหมดมารวมกัน และประกาศผลหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น
นัยนา ทินกระโทก
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ในระหว่างที่ดูผู้อื่นทดสอบ พิริยะก็จดจ้องวิธีการเล่นของผู้ทดสอบแต่ละคน
อย่ างใจจดใจจ่ อ หลายคนแสดงความสามารถได้ดีมาก โดยเฉพาะกาจกล้า ซึ่งเขา
เชื่อได้ว่าเพื่อนคนนี้ต้องได้คะแนนเต็มอย่างแน่นอน เพราะทั้งสีหน้าชื่นชมของครูพล
และเสียงปรบมือที่ดังเกรียวกราวขึ้นหลังจากทดสอบเสร็จ ก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้
อย่างดีว่ากาจกล้าคงไม่หลุดไปจากการคัดเลือกครั้งนี้แน่นอน
พอได้เห็น ฝีไม้ล ายมือของเพื่อนๆ หลายคน พิริยะก็บีบมือตัวเองเพื่อคลาย
ความกังวล จนกระทั่งได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเอง เขาก็สะดุ้งเฮือกแล้วค่อยๆ ลุกยืนขึ้น
ซึ่งทันทีที่ลุกขึ้นนั้น เพื่อนๆ ทุกคนในที่นั้นต่างก็มองมาที่เขาอย่างสนใจ เนื่องจากพิริยะ
ค่ อ นข้ า งเป็ น ที่ รู้ จั ก ในหมู่ นั ก เรี ย น และครั้ ง นี้ ก็ เ ป็ น ครั้ ง แรกที่ ทุ ก คนจะได้ เ ห็ น
ความสามารถด้านกีฬาของนักเรียนอัจฉริยะคนนี้ ดังนั้นเพื่อนๆ หลายคนจึงสนใจและ
คาดหวังว่าจะเห็นฝีมืออันน่าทึ่ง หลายคนคาดเดาไปล่วงหน้าแล้วว่าฝีมือของพิริยะ
อาจจะเหนือชั้นกว่ากาจกล้าเสียด้วยซ้า
เท้ าที่ ก้า วไปท่า มกลางสายตาที่ มองมาตลอดทางของเพื่อ นๆ ทาให้ พิริ ย ะ
ยิ่งรู้สึกกดดันมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัว เด็กหนุ่มก้มหน้างุด ไม่สบตากับใคร แล้วพยายาม
เร่งฝีเท้าฝ่าความกดดันเหล่านั้นให้ไวขึ้น ตอนนี้ความรู้สึกหลายอย่างที่ประดังประเด
นัยนา ทินกระโทก
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เข้ า มา ทั้ ง ความกดดั น ความประหม่ า และความกลั ว ท าให้ ไ ม่ เป็ น ตั ว ของตั ว เอง
และรู้สึกเสียสมาธิไปตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม

“สู้ๆ นายทามันได้!”
เสียงให้กาลังใจที่ดังขึ้นในหมู่นักกีฬาทดสอบเรียกให้พิริยะหันไปมอง แล้วก็
พบว่ากาจกล้าฉีกยิ้มกว้างและชูสองนิ้วส่งกาลังให้ให้เขา เด็กหนุ่มยิ้มและพยักหน้าตอบ
รับเป็นเชิงขอบใจ จากนั้นก็สูดหายใจเพื่อเรียกสติของตัวเองกลับคืนมา แล้วเดินไปยัง
ขอบสนามเพื่อรายงานตัวกับครูพล
“เตรียมตัวมาดีแล้วใช่ไหม” ครูพลเอ่ยถาม
“ครับ” พิริยะตอบด้วยน้าเสียงหนักแน่น พร้อมกับบีบมือให้กาลังใจตัวเองไป
ด้วยในที
“ทาให้เต็มที่นะ” ครูพลบอก พร้อมกับหยิบแผ่นกระดานสาหรับจดคะแนน
ขึ้นมา เพื่อเตรียมบันทึกคะแนนในการทดสอบ
พิริ ย ะก้ าวออกไปกลางสนามเพื่อเผชิญหน้ ากับนั กกีฬาอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็ น
บุคคลภายนอกที่ครูพลเชิญมาทาการทดสอบในครั้งนี้ หลังจากสัญญาณนกหวีดจาก
ครูพลดังขึ้น นักกีฬาคนนั้นก็สวมบทบาทคู่แข่งตัวฉกาจ เลี้ยงบอลวิ่งไปยังอีกฝั่ง แล้ว
นัยนา ทินกระโทก
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ชู้ตลงห่วงได้อย่างแม่นยาในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที
“ทาอะไรอยู่ มีสติหน่อยสิ!”
เสียงครูพลที่ดังมาจากข้างสนามทาให้พิริยะเสียความมั่นใจไปเล็กน้อย แต่เขา
ก็สูดลมหายใจเพื่อเรียกสติของตนเอง แล้ววิ่งไปยังคู่แข่งเพื่อ พยายามแย่งบอลมาครอง
ทว่ า ด้ ว ยทั ก ษะที่ เ หนื อ ชั้ น กว่า คู่ แข่ ง ก็ ส ามารถหลบหลี ก จากการขั ดขวางของเขา
และสามารถกลับไปชู้ตลูกบอลลงห่วงได้อย่างสวยงามอีกครั้ง
เมื่อพลาดท่าเป็นครั้งที่สอง เพื่อนๆ ในสนามต่างก็โห่ร้องออกมาอย่างผิดหวัง
เพราะคิดว่าจะได้เห็นทักษะการชิงบอลอันยอดเยี่ยมจากนักเรียนอัจฉริยะผู้นี้ แต่สิ่ง
ที่เกิดขึ้นกลับผิดคาด พิริยะเหลือบไปมองปฏิกิริยาเพื่อนๆ ข้างสนามแวบหนึ่งก็รู้สึ กใจ
เสีย และเสียความมั่นใจไปอีกครั้ง แต่จากนั้นไม่นานก็มีเสียงเสียงหนึ่งจากข้างสนามดัง
ฝ่าเสียงโห่ออกมา
“พร้อม! เอาความพยายามของนายมาสู้สิ!”
ค าพู ด เพี ย งสั้ น ๆ ของกาจกล้ า ที่ ต ะโกนออกมาท าให้ พิ ริ ย ะสามารถดึ ง สติ
ให้กลับมาอยู่กับตนเองได้อีกครั้ง คราวนี้เขามองไปยังคู่ต่อสู้ด้วยแววตามุ่งมั่น ไม่ยอม
แพ้ พร้อมกับนึกถึงสิ่งที่ฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงตลอดหลายวันที่ผ่านมา พลางบอกกับ
ตัวเองในใจว่า เขาจะไม่ยอมให้แรง เวลา และเหงื่อที่เสียไปนั้นสูญเปล่าเป็นอันขาด
เขาจะต้องทามันให้ได้
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คราวนี้พิริยะพุ่งตัวไปยังอีกฝั่งอย่างรวดเร็ว และสามารถปัดชิงลูกบอลมาไว้
ในมือได้สาเร็จ จากนั้นเขาก็เลี้ยงบอลหลบคู่แข่งที่พยายามขัดขวาง จนกระทั่งไปถึง
จุดชู้ตฝั่งของตัวเอง และสามารถชู้ตลูกบอลลงห่วงได้อย่างสวยงาม ซึ่งไม่เพียงชู้ตได้
เท่านั้นแต่จุดที่เขาชู้ตนั้ นยังเป็นจุดที่สามารถทาคะแนนได้ดีอีกด้วย เรียกเสียงฮือฮา
และเสียงปรบมือดังขึ้นอย่างเกรียวกราว
“ทาได้ไม่เลวเลยนี่”
นักกีฬาที่เป็นคู่แข่งเอ่ยชมขึ้น ทาให้พิริยะอดยิ้มไม่ได้ ทว่าความปลื้มใจนั้น
ก็เป็นโอกาสให้คู่แข่งสามารถวิ่งไปคว้าบอลกลับมาครอบครองได้อีกครั้ง แต่คราวนี้
แทนที่เขาจะเลี้ยงลูกบอลไปชู้ตที่ห่วงฝั่งตรงข้ามอย่างเคย เขากลับเดาะบอลอยู่กับที่
พร้อมกับมองมายังพิริยะอย่างมีเลศนัย
“เตรียมตัวดีๆ ล่ะ”
นักกีฬาคู่แข่งเอ่ยขึ้น ซึ่งพิริยะก็ไม่เข้าใจความหมายนั้นนัก จู่ๆ นักกีฬาคู่แข่ง
ก็หยุดเดาะบอล แล้วจับบอลไว้ในมือ จากนั้นในระยะเวลาเพียงเสี้ยววินาที บอลลูกนั้น
ก็ถูกส่งมายังพิริย ะโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัว แต่ด้วยทักษะที่ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พิริยะ
จึ ง สามารถรั บ บอลเอาไว้ ไ ด้ แล้ ว หมุ น ตั ว ไปยั ง แป้ น บาสฝั่ ง ตนเอง ชู้ ต ลงห่ ว งได้
อย่างสวยงาม พร้อมกับเสียงนกหวีดที่ดังขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณว่าจบการทดสอบ
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พิริ ย ะมองลู กบอลที่ก ลิ้ ง ลงมาจากห่ ว งด้ว ยความรู้ สึ ก โล่ งใจ เขาไม่รู้ ว่า ผล
การทดสอบจะเป็ นอย่างไร จะดีหรื อไม่ดีในสายตาของครูพล แต่สาหรับความรู้สึ ก
ของเขาในตอนนี้ เขารู้สึกภูมิใจกับตัวเองเป็นอย่างมาก ที่พยายามจนสามารถก้าวข้าม
ขีดความสามารถของตัวเองไปได้อีกขั้น แม้มันอาจจะไม่ดีมากนักถ้าเทียบกับนักกีฬา
คนอื่ น ๆ แต่ เ ขาก็ คิ ด ว่ า มั น ดี ที่ สุ ด อั น นี้ จ ริ ง ต้ อ งบอกว่ า มั น ดี ก ว่ า ที่ เ ขาประเมิ น
ความสามารถของตัวเองก่อนหน้านี้ไว้หลายเท่านัก
“ขอให้โชคดีนะ”
นักกีฬาที่เป็นคู่ทดสอบเดินมาตบบ่าพิริยะเบาๆ สองสามครั้งอย่างให้กาลังใจ
ซึง่ เด็กหนุม่ ก็หนั ไปยิม้ ให้ดว้ ยความรูส้ กึ ขอบคุณอีกฝ่าย และเดินกลับเข้ามานัง่ ในสนาม
หลั งจากจบการทดสอบ ครูพลก็ออกมายืนต่อหน้าผู้ เข้าทดสอบทุกคนพร้อมทั้งถือ
กระดานที่จดคะแนนเอาไวในมือด้วย ซึ่งทุกคนต่างก็ตั้งใจฟังที่ครูพูดอย่างใจจดใจจ่อ
พิริยะเองก็ใจเต้นรัวราวกับกลอง เขาบีบมือตัวเองเพื่อลดความตื่นเต้น และฟังรายชื่อ
นักกีฬาที่ครูพลขานด้วยใจลุ้นระทึก
“ผู้ที่ผ่านการทดสอบคนแรกได้แก่...กาจกล้า!”
ผลที่ออกมาไม่เหนือความคาดหมายนัก พิริยะรู้อยู่แล้วว่าอย่างไรเสียกาจกล้าก็ต้อง
ผ่านการคัดเลือกอย่างแน่นอน เขาปรบมือแสดงความยินดีและยิ้มให้เพื่อนอย่างดีใจ
เขารู้ว่ากาจกล้าเองก็พยายามอย่างหนักหน่วงไม่แพ้กัน แม้อีกฝ่ายจะมีความสามารถ
ที่เป็นเลิศทางด้านนี้อยู่แล้ว ซึ่งผลที่ได้รับก็สมศักดิ์ศรีกับความพยายามของเขา
หลังจากนั้นครูพลก็ประกาศรายชื่อนักกีฬาคนที่สอง...คนที่สาม...คนที่สี่ และ
เรื่อยไปจนกระทั่งถึงคนที่สิ บเอ็ด ซึ่งพิริย ะก็ลุ้ นให้มีชื่อตัว เอง แต่ก็ยังคงไม่มีชื่อเขา
ปรากฏออกมา
“ต่อไปเป็นรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคนที่สิบสอง...”
คราวนี้ พิริ ย ะบี บ มือตัว เองแน่ น พร้อมกับหลั บตาปี๋ หั ว ใจของเขาในยามนี้
เต้น รั ว อย่ า งหนั ก จนเขาเผลอคิดไปว่าหากตนเป็น โรคหั ว ใจเห็ นที คงล้ มลงไปแล้ ว
ในตอนนี้
“ผู้ที่ผ่านการทดสอบคนที่สิบสอง ได้แก่...”
พิริยะภาวนาในใจว่าขอให้ได้ยินชื่อของตัวเองสักครั้ง และชื่อที่ได้ยินก็ทาให้
เขาเบิกตาขึ้นอย่างไม่เชื่อหูตัวเอง
“พิริยะ!”
พิริยะพยายามตั้งสติว่าเขาไม่ได้ภาวนามากไปจนหูฝาด เขากวาดสายตามอง
ไปรอบๆ ซึ่งสายตาของครูพลกับสายตาของเพื่อนๆ ที่มองมา และสายตาของกาจกล้า
ที่มองมาแล้วยิ้มอย่างดีใจ ก็เป็นเครื่องยืนยันอย่างดีว่าเขาได้ยินไม่ผิด เขาจึงลุกขึ้นยืน
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แล้วก้าวออกไปยืนรวมกับเพื่อนๆ ที่ผ่านการคัดตัวด้านหน้า
หลังจากประกาศรายชื่อครบทุกคนเรียบร้อยแล้ว ครูพลก็กล่าวขอบใจทุกคน
ที่มาร่วมคัดตัวในครั้งนี้ และกล่าวให้กาลังใจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งหลายคนก็มีสี
หน้าผิดหวังอย่างเห็นได้ชัด พิริยะจึงได้แต่ให้กาลังใจทุกคนอยู่ในใจ เพราะเข้าใจดีว่า
ความผิดหวังนั้นมันทาให้รู้สึกแย่เพียงใด และเมื่อครูพลกล่าวจบ ทุกคนก็แยกย้ายกัน
กลับบ้าน แต่เมื่อพิริยะเดินไปคว้ากระเป๋าและก้าวออกไป ครูพลก็กลับเรียกเขาเอาไว้
“เดี๋ยวก่อน พิริยะ!”
เสี ย งเรี ย กที่ดั งขึ้น ทาให้ พิริ ย ะหยุดชะงัก และหมุน ตัว หั นกลั บไปหาคุณครู
พลางมองด้วยสีหน้าฉงนใจอยู่ในที
“ครูจะมายินดีด้วยที่เธอทาได้ เธอเก่งมาก อัจฉริยะสมคาร่าลือจริงๆ”
น้าเสี ย งและแววตาที่เปลี่ ย นไปจากครั้งก่อนทาให้พิริยะใจพองฟู และรู้สึ ก
ภาคภูมิใจในตัว เองมากขึ้น อีกเป็น เท่าตัว เขายิ้มกว้างทั้งใบหน้า แล้ วก้มศีรษะเพื่อ
น้อมรับคาชื่นชมนั้น

นัยนา ทินกระโทก

หน้า
36

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วมเล่มที่ 1 เรื่อง “พร้อมสู”้

“ขอบคุ ณ ครั บ คุ ณ ครู แต่ ที่ ผ มท าได้ ใ นครั้ ง นี้ ไ ม่ ใ ช่ เ พราะว่ า เก่ ง หรื อ เป็ น
อัจฉริยะอะไรอย่างที่ว่าหรอกครับ”
เด็กหนุ่มตอบออกไปอย่างที่ใจคิด เพราะเขารู้ดีว่าสิ่งที่ทาได้ในครั้งนี้มันไม่ได้
เกิดขึ้นเพราะเขาคือเด็กอัจฉริยะ อันที่จริงเขาไม่ได้ใช้ความสามารถในส่วนนั้นเลยเสีย
ได้ซ้าไป
“คนที่ก้าวข้ามความสามารถมาได้ถึงขั้นนี้ในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือน หาก
ไม่เรียกว่าเก่ง จะให้เรียกว่าอะไรได้อีก”
“เรียกว่าพยายามครับ ที่ผ่านมาผมไม่ได้ใช้ความเก่งที่มีแต่ผมใช้ความพยายาม
เพื่อผลักดันตัวเองให้ทาได้ ในวันนี้ผมอาจจะยังทาได้ไม่สมบูรณ์แบบมากนัก แต่ผม
เชื่อว่าหากผมพยายามต่อไป ผมจะกลายเป็นนักกีฬาที่ครูภาคภูมิใจได้แน่นอนครับ”
เด็กหนุ่มเอ่ยกับคุณครูด้วยน้าเสียงที่แสดงถึงความมั่นใจในสิ่งที่พูด ทาให้ครู
พลยิ้มออกมาอย่างชื่นชม
“คิดไม่ผิดจริงๆ ที่เลือกเธอเข้าร่วมทีม ครูภูมิใจในตัวเธอมากนะพิริยะ”
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พิ ริ ย ะฉี ก ยิ้ ม กว้ า งออกมาอี ก ครั้ ง ค าว่ า ภู มิ ใ จ ที่ ไ ด้ ยิ น จากครู พ ล ท าให้
ความเหนื่อยที่มีมาตลอดหลายวันหายไปเป็นปลิดทิ้ง
“นี่แหละคือนักกีฬาที่ครูต้องการอย่างแท้จริง ครูไม่ได้ต้องการนักกีฬาที่เก่ง
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ คุ ณ สมบั ติ ส าคั ญ ที่ ค รู ต้ อ งการก็ คื อ นั ก กี ฬ าที่ มี ค วามพยายาม
และขยันฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ ครูดีใจที่ได้เธอมาเข้าร่วมทีมนะ”
“ผมก็ดีใจที่ได้ร่ วมทีมกับ ครู และผมสัญญาว่าหลั งจากนี้จะพยายามฝึกฝน
เพื่อเป็นนักกีฬาที่ดีอย่างที่ครูต้องการให้ได้ครับ”
หลั ง จากพู ด คุ ย กั บ ครู พ ลจบ พิ ริ ย ะก็ เ ดิ น กลั บ บ้ า นด้ ว ยสี ห น้ า ที่ เ ปี่ ย มสุ ข
และโล่ ง ใจกว่ า ทุ ก ครั้ ง การคั ด เลื อ กนั ก กี ฬ าในครั้ ง นี้ แ ม้ มั น จะไม่ ไ ด้ รั บ ชื่ อ เสี ย ง
และเหรียญรางวัลเหมือนเช่นการแข่งขันวิชาการในครั้งก่อนๆ แต่มันกลับทาให้เขา
รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจในตัวเองได้ไม่แพ้กัน สีหน้าที่ชื่นชมและคาพูดแสดงความยินดี
ของครูพลที่ได้รับมาก็เป็นเสมือนเหรีย ญรางวัลอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่าเขาคือผู้ที่มี
ความสามารถ และเป็นความสามารถที่เขาทุ่มเทแรงกาย ทุ่มเทหยาดเหงื่อไปจนสุดตัว
เพื่อให้ได้มันมา ความพยายามไม่เคยทรยศใคร ดังที่กาจกล้าว่าเอาไว้จริงๆ
“เอาล่ะนายพร้อม หลังจากนี้ก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกนะ สู้ๆ!”
พิริ ย ะให้ ก าลั ง ใจตั ว เอง และเร่ งฝี เ ท้า วิ่ งไปข้า งหน้ า อย่ า งเบิ กบานใจ โดย
มีเป้าหมายคือสถานที่ที่เขาคุ้นเคยกับมันมาตลอดหลายวัน นั่นคือ สนามบาสเกตบอล
และเพื่อนร่วมซ้อมคู่ใจที่ป่านนี้คงวอร์มร่างกายรอเขาอยู่นานแล้ว
หลังจากนี้ มาพยายามไปด้วยกันนะ
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กิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์
กิจกรรมที่ 1 กำรเขียนโครงเรื่อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง พร้อมสู้ แล้วเขียนโครงเรื่องตามลาดับเหตุการณ์
ตามหัวข้อที่กาหนด ต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
ชื่อตัวละคร

1...........................................
2...........................................
3...........................................
4...........................................

ฉำก/สถำนที่
1................................................................................................................
2................................................................................................................
3................................................................................................................

เหตุกำรณ์ที่ 1
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........

นัยนา ทินกระโทก
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เหตุกำรณ์ที่ 2
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................

เหตุกำรณ์ที่ 3
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........

เหตุกำรณ์ที่ 4
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................

นัยนา ทินกระโทก
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เหตุกำรณ์ที่ 5
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................

เหตุกำรณ์ที่ 7
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 2 วิเครำะห์ลักษณะนิสัยของตัวละคร
คำชี้แจง 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. ...................................................................
นัยนา ทินกระโทก
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กิจกรรมที่ 3 บอกข้อคิดที่ได้จำกเรื่อง
คำชี้แจง ให้นักเรียน และทาเครื่องหมาย
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

หน้าข้อความที่ไม่ใช่ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

................1. เกิดเป็นคนต้องมีความสามารถและความชาญฉลาดในทุกด้าน
................2. ความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรในการทางาน จะทาให้ประสบความสาเร็จ
................3. การมีพรสวรรค์จะทาให้เราประสบความสาเร็จในชีวิตได้มากกว่า
การมีพรแสวง
................4. หากเรามองคาสบประมาทไปในทางบวก จะทาให้เรามีแรงผลักดันที่จะทา
ความฝันของเราให้สาเร็จได้
................5. การมีเพื่อนที่ดีถือเป็นมงคลชีวิต
................6. หากเราต้องทากิจกรรมพร้อมกันหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน
เราควรเลือกทากิจกรรมที่สาคัญที่สุดเพียงกิจกรรมเดียว
เพื่อมิให้ความคิดสับสน
................7. ความขยันหมั่นเพียรไม่อาจทาให้เราประสบความสาเร็จได้
หากขาดพรสวรรค์
................8. กาลังใจที่ดีและมีคุณค่ามากที่สุด คือกาลังใจจากตัวเอง
................9. การทางานเป็นทีมมักไม่ประสบความสาเร็จเท่ากับการทางานเพียงคนเดียว
เพราะการทางานเป็นทีมมักมีผู้ที่ไม่มีความสามารถในการทางาน
รวมอยู่ในทีมด้วย
................10. ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือชนะใจตัวเอง

นัยนา ทินกระโทก
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กิจกรรมที่ 4 วิเครำะห์ วิจำรณ์ เรื่องที่อ่ำน
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง พร้อมสู้ แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
1. การที่พิริยะต้องฝึกซ้อมบาสเกตบอลในช่วงเวลาเดียวกับการทาโปรเจกต์โครงงาน
เป็นการกระทาที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบาย
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...
........................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ...
2. ถ้านักเรียนเป็นพิริยะ นักเรียนจะวางแผนแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมบาสเกตบอล
และการทาโปรเจกต์โครงงานอย่างไร จึงจะทาให้ทั้ง 2 งานประสบความสาเร็จ
จงอธิบาย
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
3. นักเรียนคิดว่าชนธิปมีลักษณะนิสัยอย่างไร และนักเรียนจะนาลักษณะนิสัย
ของชนธิปไปใช้ในชีวิตประจาวันอย่างไร จงอธิบาย
............................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...
........................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...
4. ถ้าเรามีความพยายามอย่างมากในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสาเร็จแล้ว
นักเรียนคิดว่าเราจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างจากความสาเร็จนั้น จงอธิบาย
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
นัยนา ทินกระโทก
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5. จากการอ่าน เรื่อง พร้อมสู้ นักเรียนคิดว่า การที่เราจะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สาเร็จ
ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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แบบทดสอบหลังเรียน
โดยใช้หนังสือส่งเสริมกำรอ่ำน ชุด ค่ำนิยมร่วม
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561
เพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้
______________________________________________________________
คำชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
ในช่องตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่เป็นคาตอบที่ถูกต้อง
(จานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบก่อนเรียน 10 นาที
1. ข้อใดไม่ใช่ข้อสนับสนุนคำกล่ำวที่ว่ำ พิริยะเป็นสมบัติล้ำค่ำของโรงเรียน
ก. พิริยะมีความสามรถด้านวิชาการ
ข. พิริยะมีความสามารถด้านกีฬาเป็นเลิศ
ค. พิริยะมีความขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศ
ง. พิริยะมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาเกียรติยศที่ตนเองสร้างมา
2. เหตุผลใดเป็นเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดที่ทำให้พิริยะตัดสินใจลงสมัครคัดเลือกตัว
นักกีฬำบำสเกตบอลของโรงเรียน
ก. เพื่อนๆ ให้ลงสมัคร
ข. ต้องการลบจุดด้อยของตนเอง
ค. ต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ง. ต้องการลบคาสบประมาทของครูพล
3. “แล้วนำยคิดว่ำฉันแล่นกีฬำได้มำตั้งแต่เกิดเลยหรือไง ทุกอย่ำงมันตั้งต้น
จำกศูนย์ทั้งนั้นแหละ ที่ฉันทำได้ทุกวันนี้ก็เพรำะพยำยำมฝึกฝนกำรเล่น
อยู่เป็นประจำต่ำงหำก” ข้อควำมนี้ให้แนวคิดที่เด่นชัดที่สุดในเรื่องใด
ก. การมองโลกในแง่ดี
ข. ความกล้าหาญ
ค. ความพยายาม
ง. การมีพรสวรรค์

นัยนา ทินกระโทก
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4. กำรที่พิริยะทำไฟล์ข้อมูลสำหรับโปรเจกต์เสียหำย และไม่ได้บันทึกข้อมูลสำรอง
ไว้ แสดงให้เห็นว่ำพิริยะมีควำมบกพร่องเด่นชัดที่สุดในข้อใด
ก. ขาดความรอบคอบ
ข. ละเลยต่อหน้าที่
ค. ขาดความยั้งคิด
ง. ขาดความรับผิดชอบ
5. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของกำจกล้ำ
ก. ให้กาลังใจเพื่อน
ข. มีความพยายาม
ค. มีความเป็นผู้นา
ง. มีความเสียสละ
6. จำกเรื่อง พร้อมสู้ นักเรียนคิดว่ำเหตุผลใดไม่ใช่ข้อสนับสนุนให้พิริยะ
ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นนักกีฬำบำสเกตบอบของโรงเรียน
ก. พิริยะมีสติปัญญาล้าเลิศ
ข. พิริยะมีเพื่อนที่ดี
ค. พิริยะมีความเพียรพยายาม
ง. พิริยะมีความอดทน
7. กำรชนะเลิศกำรประกวดโปรเจกต์โครงงำนมีควำมสำคัญกับพิริยะอย่ำงไร
ก. ทาให้พิริยะสามารถนาผลงานที่ได้ไปยื่นโควตาสมัครเข้าเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยได้
ข. ทาให้พิริยะได้รับคาชมเชยจากโรงเรียนว่าเป็นเด็กอัจฉริยะ
ค. ทาให้ครูพลยอมรับความสามารถของพิริยะ
ง. ทาให้พ่อแม่ของพิริยะเกิดความภาคภูมิใจ
8. “ถ้ำอย่ำงนั้นจะไปยำกอะไรเล่ำ ก็ส่งไฟล์งำนมำให้ฉัน แล้วนำยก็ไปทำตำม
ควำมฝันของนำยสิ” คำพูดนี้แสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของผู้พูดว่ำ
เป็นคนอย่ำงไร
ก. มีความกล้าหาญ
ข. มีความอดทน
ค. มีความขยันหมั่นเพียร
ง. มีความเสียสละ

นัยนา ทินกระโทก
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9. นักเรียนคิดว่ำกำรที่พิริยะได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมทีมบำสเกตบอล
ของโรงเรียนเป็นเพรำะเหตุผลใดเด่นชัดที่สุด
ก. พิริยะเป็นเด็กอัจฉริยะ
ข. พิริยะมีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ค. พิริยะมีความมุ่งมั่นพยายาม
ง. พิริยะมีความกล้าหาญอดทน
10. จำกคำกล่ำวที่ว่ำ “ควำมพยำยำมไม่เคยทรยศใคร” นักเรียนคิดว่ำจริงหรือไม่
เพรำะเหตุใด
ก. จริง เพราะ ถ้าคนเรามีความพยายามอย่างมากก็ต้องประสบความสาเร็จในที่สุด
ข. จริง เพราะคนที่พยายามต้องประสบความสาเร็จทุกคน
ค. ไม่จริง เพราะบางคนพยายามแล้วก็ยังไม่ประสบความสาเร็จ
ง. ไม่จริง เพราะความสาเร็จไม่มีอยู่จริง

นัยนา ทินกระโทก
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ก

กระดำษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน
เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4 (ดีมาก)
ทาได้
10 คะแนน
คะแนนเต็ม

ก

ข

ค

ง

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ทาได้
ทาได้
8 - 9 คะแนน 5 - 7 คะแนน

คะแนน
ที่ผ่านการ
ประเมิน
10
8
ผลการประเมิน

คะแนนที่ได้

ผ่าน

1 (ปรับปรุง)
ทาได้
0 - 4 คะแนน
ระดับคุณภาพ

ไม่ผ่าน

ชื่อ - สกุล .................................................... ชั้น ................ เลขที่ ........

นัยนา ทินกระโทก
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เ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
โดยใช้หนังสือส่งเสริมกำรอ่ำน ชุด ค่ำนิยมร่วม
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561
เพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้
______________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.

ข. ต้องการลบจุดด้อยของตนเอง
ข. พิริยะมีความสามารถด้านกีฬาเป็นเลิศ
ง. มีความเสียสละ
ค. ความพยายาม
ก. ทาให้พิริยะสามารถนาผลงานที่ได้ไปยื่นโควตาสมัครเข้าเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยได้
6. ก. ขาดความรอบคอบ
7. ง. มีความเสียสละ
8. ค. พิริยะมีความมุ่งมั่นพยายาม
9. ก. จริง เพราะ ถ้าคนเรามีความพยายามอย่างมากก็ต้องประสบความสาเร็จในที่สุด
10. ก. พิริยะมีสติปัญญาล้าเลิศ
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เฉลยกิจกรรมที่ 1 กำรเขียนโครงเรื่อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง พร้อมสู้ แล้วเขียนโครงเรื่องตามลาดับเหตุการณ์
ตามหัวข้อที่กาหนต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
แนวคำตอบ
ชื่อตัวละคร

1. พิริยะ
2. ครูพล
3. ชนธิป
4. กาจกล้า

ฉาก/สถานที่

1. ห้องพักครู
2. สนามบาสเกตบอล
3. ห้องทางานภายในบ้านของพิริยะ

เหตุการณ์ที่ 1

พิริยะผู้มีความสามารถเป็นเลิศด้านการเรียนพยายาม
จะส่งใบสมัครคัดเลือกตัวนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน
แต่ครูพลซึง่ เป็นครูพลศึกษาของโรงเรียนพยายามทักท้วง
เพราะคิดว่าพิริยะไม่มีความสามารถทางด้านกีฬา
และคงไม่ผ่านการคัดเลือก

เหตุการณ์ที่ 2

พิริยะยังยืนยันที่จะส่งใบสมัครคัดเลือกตัวนักกีฬาให้ได้
และสัญญาว่าจะตั้งใจฝึกซ้อมให้ดี เพื่อทาให้ทุกคน
รวมทั้งครูพลได้เห็นถึงความสามารถและความตั้งใจของเขา
จนครูพลต้องยอมรับใบสมัครนั้นไว้

นัยนา ทินกระโทก

หน้า
56

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วมเล่มที่ 1 เรื่อง “พร้อมสู”้

เหตุการณ์ที่ 3

พิริยะพยายามศึกษาวิธีการเล่นและฝึกซ้อมบาสเกตบอล
อย่างหนัก แต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของตนเอง จนพิริยะ
ได้พบกับกาจกล้า นักกีฬาบาสเกตบอลผู้มีความสามารถ
ด้านกีฬาเป็นอันดับต้นๆ ของโรงเรียน และได้ฝึกซ้อม
บาสเกตบอลด้วยกันทุกวัน

เหตุการณ์ที่ 4

พิริยะติดภารกิจต้องทาโปรเจกต์โครงงานส่งเข้าประกวด
โดยมีกาหนดส่งโปรเจกต์หลังจากการคัดเลือกตัวนักกีฬา
บาสเกตบอลเพียง 2 วัน แต่พิริยะทาไฟล์ข้อมูลโปรเจกต์
เสียหาย โดยไม่ได้บันทึกข้อมูลสารองไว้ ทาให้พิริยะต้องเริ่ม
พิมพ์เนื้อหาโปรเจกต์โครงงานใหม่ทั้งหมดโดยอาศัยข้อมูล
ที่จดบันทึกไว้ด้วยลายมือ จนโปรเจกต์โครงงานเสร็จไปแล้ว
90% แต่พิริยะจาเป็นต้องไปซ้อมบาสเกตบอลกับกาจกล้า
เพราะผิดนัดการซ้อมมาหลายครั้งแล้ว

เหตุการณ์ที่ 5

ชนธิป เพื่อนร่วมทาโปรเจกต์โครงการของพิริยะโทรศัพท์
มาทวงงาน ทาให้พิริยะต้องบอกความจริงว่าโปรเจกต์
โครงงานยังไม่เสร็จ และเขาติดภารกิจที่จะต้องไปซ้อม
บาลเกตบอลกับกาจกล้า เพื่อทาการคัดเลือกตัวนักกีฬา
บาสเกตบอลในวันพรุ่งนี้ และการได้เป็นนักกีฬา
บาสเกตบอลของโรงเรียนก็เป็นความฝันของเขา
พิริยะบอกความในใจว่าเขาชอบและหลงใหลการเล่นกีฬา
บาสเกตบอลมากกว่าความเป็นอัจฉริยะด้านการเรียนเสียอีก
ชนธิปจึงขอไฟล์จากพิริยะและรับอาสาทาโปรเจกต์โครงงาน
เองด้วยความเต็มใจ เพราะอยากให้เพื่อนได้ไปทาตาม
ความฝันของตัวเอง
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เหตุการณ์ที่ 6

พิริยะฝึกซ้อมอย่างหนัก ประกอบกับเขาได้รับกาลังใจที่ดี
จากกาจกล้าทาให้เขาผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬา
บาสเกตบอลของโรงเรียน

เหตุการณ์ที่ 7

ครูพลชื่นชมและยอมรับในความเพียรพยายาม
และความสามารถของพิริยะพิริยะรับปากว่าจะทาหน้าที่
ของนักกีฬาให้ดีที่สุด เพื่อชื่อเสียงของตนเองและโรงเรียน
(คำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
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เฉลยกิจกรรมที่ 2 วิเครำะห์ลักษณะนิสัยของตัวละคร
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง พร้อมสู้ แล้ววิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละคร
ที่ปรากฏในเรื่อง ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
พิริยะ
1. มีความมั่นใจในตนเอง
2. มีความมุ่งมั่นเพียรพยายาม
3. มีความอดทนอดกลั้น
4. มีสติปัญญาดี
5. รักเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง
กำจกล้ำ
1. รักเพื่อน
2. มีวินัย
3. มีความรับผิดชอบ
4. มีความมุ่งมั่นเพียรพยายาม
5. มีความอดทนอดกลั้น
ชนธิป
1. รักเพื่อน
2. เสียสละ
3. มีเหตุผล
4. มีวินัย
5. มีความรับผิดชอบ
ครูพล
1. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. มีเหตุผล
3. มีความเมตตากรุณา
4. มีวินัย
5. มีความอดทนอดกลั้น
(คำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
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เฉลยกิจกรรมที่ 3 บอกข้อคิดที่ได้จำกเรื่อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง พร้อมสู้ แล้วทาเครื่องหมาย หน้าข้อความที่เป็น
ข้อคิด
ที่ได้จากเรื่องและทาเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ไม่ใช่ข้อคิดที่ได้จาก
เรื่อง
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
1. เกิดเป็นคนต้องมีความสามารถและความชาญฉลาดในทุกด้าน
2. ความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรในการทางาน จะทาให้ประสบความสาเร็จ
3. การมีพรสวรรค์จะทาให้เราประสบความสาเร็จในชีวิตได้มากกว่า
การมีพรแสวง
4. หากเรามองคาสบประมาทไปในทางบวก จะทาให้เรามีแรงผลักดันที่จะทา
ความฝันของเราให้สาเร็จได้
5. การมีเพื่อนที่ดีถือเป็นมงคลชีวิต
6. หากเราต้องทากิจกรรมพร้อมกันหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน
เราควรเลือกทากิจกรรมที่สาคัญที่สุดเพียงกิจกรรมเดียว
เพื่อมิให้ความคิดสับสน
7. ความขยันหมั่นเพียรไม่อาจทาให้เราประสบความสาเร็จได้
หากขาดพรสวรรค์
8. กาลังใจที่ดีและมีคุณค่ามากที่สุด คือกาลังใจจากตัวเอง
9. การทางานเป็นทีมมักไม่ประสบความสาเร็จเท่ากับการทางาน
เพียงคนเดียว เพราะการทางานเป็นทีมมักมีผู้ที่ไม่มีความสามารถ
ในการทางานรวมอยู่ในทีมด้วย
10. ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือชนะใจตัวเอง
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เฉลยกิจกรรมที่ 4 วิเครำะห์ วิจำรณ์ เรื่องที่อำ่ น
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง พร้อมสู้ แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
1. การที่พิริยะต้องฝึกซ้อมบาสเกตบอลในช่วงเวลาเดียวกับการทาโปรเจกต์โครงงาน
เป็นการกระทาที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบาย
แนวคำตอบ ถูกต้อง เพราะการทาโปรเจกต์โครงานเป็นสิ่งที่พิริยะได้วางแผน
การทางานล่วงหน้าไว้แล้ว การฝึกซ้อมบาสเกตบอลก็เป็นสิ่งที่พิริยะชอบ
และมีประโยชน์ พิริยะเองก็คิดแล้วว่าตนเองมีความสามารถในการแบ่งเวลา
การทางานทั้ง 2 อย่างให้ประสบผลสาเร็จควบคู่กันไปได้
2. ถ้านักเรียนเป็นพิริยะ นักเรียนจะวางแผนแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมบาสเกตบอล
และการทาโปรเจกต์โครงงานอย่างไร จึงจะทาให้ทั้ง 2 งานประสบความสาเร็จ
จงอธิบาย
แนวคำตอบ ซ้อมบาสเกตบอลในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนจนถึงเวลาค่า และทา
โปรเจกต์โครงงานในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เพราะหลังการฝึกซ้อมบาสเกตบอล
ทุกวัน พิริยะอาจจะเหนื่อยล้าและต้องการพักผ่อน ส่วนในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์
พิริยะไม่ต้องไปโรงเรียน ก็ใช้เวลาในช่วงกลางวันเพื่อทาโปรเจกต์โครงงาน
3. นักเรียนคิดว่า ธนธิป มีลักษณะนิสัยอย่างไร และนักเรียนจะนาลักษณะนิสัย
ของชนธิปไปใช้ในชีวิตประจาวันอย่างไร จงอธิบาย
แนวคำตอบ ชนธิปเป็นคนที่มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีน้าใจ มีเหตุผล ดังจะเห็น
ได้จากตอนที่พิริยะมีความจาเป็นต้องไปซ้อมบาสเกตบอล เพื่อทาตามความฝัน
ของตัวเอง ชนธิปก็เข้าใจเพื่อน และรับอาสาทางานโปรเจกต์ในส่วนที่พิริยะ
ต้องรับผิดชอบไว้เองทั้งหมดด้วยความเต็มใจ นักเรียนสามารถนาลักษณะนิสัยนี้
ไปใช้กับเพื่อนนักเรียน ครอบครัว และบุคคลทั่วไปได้ ด้วยการให้ความช่วยเหลือ
ในส่วนที่นักเรียนสามารถทาได้ด้วยความเต็มใจและจริงใจ
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4. ถ้าเรามีความพยายามอย่างมากในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสาเร็จ
แล้วนักเรียนคิดว่าเราจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างจากความสาเร็จนั้น จงอธิบาย
แนวคำตอบ เราจะได้รับประโยชน์ดังนี้
1. มีความภาคภูมิใจในตนเอง ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย
ในระหว่างความพยายามนั้นได้สาเร็จ
2. ได้รับคาชื่นชมและการยอมรับนับถือจากผู้อื่น เพราะการที่จะประสบ
ความสาเร็จได้นั้นต้องเกิดจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ หัวใจที่จะไม่มีวันยอมแพ้
ให้กับอุปสรรคต่างๆ
3. เข้าใจชีวิตว่า ทุกสิ่งที่ได้มามิใช่ได้มาโดยง่าย ทาให้เรารู้คุณค่าของสิ่งๆ นั้น
และพยายามรักษาไว้ให้ดีที่สุด
5. จากการอ่าน เรื่อง พร้อมสู้ นักเรียนคิดว่า การที่เราจะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สาเร็จ
ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
แนวคำตอบ ต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ มีความมุ่งมั่นพยายาม ขยัน อดทน
ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีกาลังใจที่ดี พร้อมที่จะต่อสู้
กับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาเป็นอุปสรรคขัดขวางความสาเร็จ
(คำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
โดยใช้หนังสือส่งเสริมกำรอ่ำน ชุด ค่ำนิยมร่วม
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561
เพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เล่มที่ 1 เรื่อง พร้อมสู้
______________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ข. พิริยะมีความสามารถด้านกีฬาเป็นเลิศ
ข. ต้องการลบจุดด้อยของตนเอง
ค. ความพยายาม
ก. ขาดความรอบคอบ
ง. มีความเสียสละ
ค. พิริยะมีความเพียรพยายาม
ก. ทาให้พิริยะสามารถนาผลงานที่ได้ไปยื่นโควตาสมัครเข้าเรียน
ในระดับมหาวิทยาลัยได้
8. ง. มีความเสียสละ
9. ค. พิริยะมีความมุ่งมั่นพยายาม
10. ก. จริง เพราะ ถ้าคนเรามีความพยายามอย่างมากก็ต้องประสบความสาเร็จในที่สุด
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ประกาศโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก
เรื่อง อนุญาตให้ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา
______________________________________________________________
ด้วย นางนัยนา ทินกระโทก ได้จัดทาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ค่านิยมร่วม
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 4 เล่ม
4 เรื่อง ซึ่งได้วิเคราะห์สังเคราะห์ความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียน
มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลกพิจารณาอนุญาตให้ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดนี้
ในสถานศึกษาได้
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

( นายศิริชัย สุโภชน์ )
รองผู้อานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก

นัยนา ทินกระโทก

