
หมากรุกโมเดล 
 

 

จากต้นทุนทีด่ีของโรงเรียนมคีอืป่าชายเลนและเป็นโรงเรียนส่ิงแวดล้อม เมือ่บูรณาการ
กบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยก าหนดความพอเพยีงไว้ 6 ประการคอื 1.พึง่พา
ตนเอง 2.ใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุด 3.ให้โรงเรียนเป็นครูและแหล่งเรียนรู้ 4.บริหาร
แบบบูรณาการ 5.ประหยดัอดออมลดค่าใช้จ่าย 6.รู้คุณค่าความพอเพยีง พร้อมจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 4 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรกรุงเทพศึกษา หลกัสูตรโตไปไม่โกง หลกัสูตรท้องถิ่น และ
หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เน้นการใช้ “ส่ือท้องถิ่น” ทีเ่ป็นบริบทของชุมชนมาจัดการ
เรียนรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้ เพือ่ใช้เป็น “กศุโลบาย” ขยายผลไปสู่ครู นักเรียน ควบคู่ไปกบัการจัด
กจิกรรมในโครงการต่างๆ เช่น ธนาคารโรงเรียน ส านักงานจัดการขยะ ทีส่ามารถขยายผลสู่
ชุมชนผ่านตัวเด็กนักเรียน 
 

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์อยูใ่กล้ทะเลบางขนุเทียน เป็นโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก มีครู 22 
คน นกัเรียนประมาณ  500 คน จดุเดน่ของโรงเรียนอยูท่ี่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อาทิ ป่าชายเลน 
ภมูิปัญญาด้านการประมง เดมิเม่ือ 20 - 30 ปีท่ีแล้ว พืน้ท่ีนีถื้อเป็นพืน้ท่ีท่ีมีเศรษฐกิจดี แตปั่จจบุนัเร่ิมซบ
เซาลง จงึเป็นเหตผุลหนึง่ท่ีท าให้โรงเรียนเร่ิมน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยมีป่าชาย
เลนเป็นตวัตัง้ น าวิถีชมุชนเข้ามาเช่ือมโยงและพฒันาเป็นแหลง่เรียนรู้ นอกจากนีโ้รงเรียนยงัจดัท าโครงการ
อ่ืนๆ หลายโครงการ เชน่ เกษตรปลอดสารพิษ การเลีย้งป ูปลา กุ้ง หอย บริเวณชายฝ่ังทะเล  ซึง่เป็นองค์
ความรู้ในชมุชนท่ีเดก็ๆ ได้เรียนรู้  
 
เส้นทางแห่งความพอเพียง 

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ได้ด าเนินการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ตัง้แตปี่ พ.ศ.2548 โดยผอ.
กริชพล กลิ่นหอม ผู้อ านวยการโรงเรียน เร่ิมจากการวิเคราะห์จดุอ่อน จดุแข็งของโรงเรียน รวมถึงโอกาส 
และอปุสรรคพบว่า โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์เป็นโรงเรียนเดียวในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีป่าชายเลนซึง่ใน
ปัจจบุนัเป็นป่าชายเลนผืนสดุท้ายของกรุงเทพมหานคร จงึสร้างแหลง่เรียนรู้ขึน้ในป่าชายเลนภายใน
โรงเรียน มีกิจกรรมฐานเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบับริบทชมุชน จากนัน้จงึบรูณาการไปสู่เร่ืองอ่ืนๆ รวมถึงการ
เป็นโรงเรียนน าร่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานคร  
 
 



“หมากรุกโมเดล” กลยทุธ์การขับเคลื่อนฯ 
“หมากรุกโมเดล”  คือการสร้างรูปแบบของยทุธศาสตร์การบริหารงานท่ีก าหนดไว้ ๖ ยทุธศาสตร์ 

โดยเร่ิมจากตวัหมากรุกไทยคือ ตวัขนุ ได้แก่ทา่นผู้บริหารคือผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการต้องศกึษา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจเพื่อพฒันาตนเองให้มีความรอบรู้ รู้ลกึ รู้จริง และชดัเจนเพ่ือสูก่าร
ขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสูส่ถานศกึษาอนัเป็นยุทธศาสตร์ที่๑ ยุทธศาสตร์ที่๒ ตวั
หมากรุกไทยคือ ตวัโคนได้แก่ครูแกนน าฝ่ายวิชาการหวัหน้าสายชัน้จดัประชมุโดยทา่นผู้บริหารเพ่ือก าหนด
หรือปรับวิสยัทศัน์ เพ่ือน้อมน าหลกัคดิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูค่ าขวญัโรงเรียน มีการท า SWOT 
ตลอดจนจดัท าแผนการท างาน(แผนยทุธศาสตร์๙ขัน้)เป็นการดงึการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายให้เข้ามาร่วมคดิ
ร่วมท าเพ่ือปรับแนวคิดให้บคุลากรเข้าใจแนวทางการด าเนินงานและเตรียมสร้างกิจกรรมเพื่อรองรับ
แผนการพฒันาตามท่ีก าหนดไว้ในยทุธศาสตร์เชน่ พฒันาแหลง่เรียนรู้ตามบริบทของชมุชน การเช่ือมโยง
ระหวา่งวิชาการกบัแหลง่เรียนรู้เพ่ือสร้างนิสยัการคดิในตวันกัเรียน ยุทธศาสตร์ที่๓ ตวัหมากรุกไทยคือตวั
ม้าและเรือ ได้แก่ ครูปฏิบตักิารสอนครูภมูิปัญญาและบคุลากรด้วยสายงานท่ีใกล้ชิดเดก็เป็นผู้ปฏิบตัจิงึเป็น
รับผิดชอบด้านผู้สร้างนิสยัวิธีการคิด การด ารงชีวิตอยา่งพอเพียง ฝึกกระบวนการคิดและปฏิบตัเิพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัทัง้ในโรงเรียนท่ีบ้านชมุชนและสงัคม ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ตวัหมากรุกไทยเรียกวา่ 
ตวัเม็ด ได้แก่นกัเรียนแกนน า ชมรม กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน จะเป็นผู้ขยายผลให้กบัเพ่ือนนกัเรียนและผู้ เข้า
มาศกึษาดงูานในศนูย์การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม ชมรม และกิจกรรมกลุม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ตวัหมากรุกไทย
เรียกวา่ ตวัเบีย้ ได้แก่ นกัเรียนซึง่เป็นประชากรสว่นใหญ่ภายในโรงเรียน เป็นผู้น านิสยัวิธีการคิดท่ีได้รับ
กลบัสูบ้่านและออกเผยแพร่สูช่มุชนสามารถพฒันาตนเองและเป็นผู้น ายกระดบัของชมุชนเพ่ือคณุภาพชีวิต
ภายในชมุชนท่ีดีขึน้ สดุท้ายคือยุทธศาสตร์ที่ ๖ คือกระดานหมากรุก ได้แก่ชมุชนและเครือขา่ย หมากทกุ
ตวัต้องมีกระดานและตาเดิน คนทกุคนต้องมีบ้านเป็นท่ีอยูอ่าศยัมีอาชีพเพ่ือประกอบการสร้างรายได้เลีย้ง
ชีพเม่ือทกุคนสามารถเข้าใจในความเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียงก็จะสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสขุซึ่งก็คือ
เป้าหมายอนัสงูสดุของแผนยทุธศาสตร์โมเดลหมากรุกกระดานนีน้ั่นเอง  
 

การบรูณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสูร่ายวิชาของโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ จะ

ใช้วธีิการบูรณาการโดยทีเ่ด็กไม่รู้ตัว แต่ครูจะพยายามโยงหลกัคิดมาใช้ด้วยการตั้งค าถามทีเ่ปิดกว้าง เน้นการ
ชวนคิดชวนคุยในทุกเร่ือง เพือ่สร้างความเข้าใจทีถู่กต้องในใจเด็กคือ หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงอยู่
ในวถิีชีวติและการปฏิบัติทั้งส้ิน ครูจะไม่ถามตรงๆ ว่า อะไรคือมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกนัอย่างไร เพราะจะท าให้
เด็กเครียด 

และท่ีส าคญัคือโรงเรียนเน้นการถอดบทเรียนหลงัท ากิจกรรมทกุครัง้  มีทัง้ท่ีเป็นแบบฟอร์มใบงาน 
และเป็นการถอดบทเรียนด้วยการตัง้ค าถาม ถ้าเป็นเดก็เล็กอาจใช้วิธีให้วาดภาพแล้วออกมาเลา่ความรู้สกึ  
สว่นเดก็โตจะให้เขียน วิเคราะห์ ๕ หลกัคิด ในการท ากิจกรรมแตล่ะครัง้ ท่ีท าเชน่นีเ้พราะต้องการล้างภาพ



เก่าท่ีเด็กและครูเคยฝังใจวา่หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองเกษตร ครูจะหยิบยกเร่ืองราวใน
ชีวิตประจ าวนั เชน่ เร่ืองกาซกัผ้า เหลาดนิสอ  โทรศพัท์  การทานอาหาร  การตกัข้าว มาให้เดก็ถอด
บทเรียนวา่เขาจะท าเร่ืองเหล่านีอ้ย่างพอเพียงได้อย่างไร หรือหากเป็นเร่ืองเกษตร ครูก็จะหยิบยกขัน้ตอน
การท างานออกมาเป็นเร่ืองๆ โดยชีใ้ห้เดก็รู้จกัค าวา่พอเพียงทกุกระบวนการ ตัง้แตก่ารใช้จอบ การใช้
อปุกรณ์ การรดน า้ ดแูลผกั เชน่  จะลงเมล็ดอยา่งไร วิธีการเชน่นี ้ จะท าให้เดก็ซมึซบัได้ง่ายกวา่ ท าให้เดก็
เข้าใจวา่ “พอเพียง” ไมใ่ชเ่ร่ืองใดเร่ืองหนึง่ แตเ่ป็นทกุเร่ืองท่ีอยูใ่นกิจวตัรประจ าวนัของเขา เป็นเร่ืองท่ีอยู่
ใกล้ตวัเขาทัง้สิน้ 

 “ทุกอย่างเราจะไม่ขีดกรอบให้เขาว่าต้องท าช่ัวโมงน้ี เวลาน้ี  แต่ทุกอย่างเขาสามารรถไหล
ล่ืนไปได้เลย คิดนอกกรอบ ท าตอนไหนก็ได้ เราพาเขาท าได้ตลอดเวลา  แม้กระท่ังเวลาเดก็เดนิ
ผ่านกัน เราก็จะทดสอบเขาด้วยการถามเขาว่า วันน้ีกินอะไร ซ้ืออะไรกิน พอเพียงหรือไม่อย่างไร 
แต่เราจะไม่ถอดออกมาว่ามีเหตุมีผล  พอประมาณ หรือมีภูมิคุ้มกันอย่างไร แต่จะใช้ค าถามว่า 
เพราะอะไร ท าอย่างไร ท าไมถงึคิดและท าอย่างน้ัน ผู้ถามต้องมีเทคนิคในการถาม” 

 
บริหารจัดการศูนย์ฯ แบบ one stop service 

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์มีการบริหารจดัการศนูย์การเรียนรู้ฯ ในรูปแบบ one stop service คือ
ให้บริการทัง้การศกึษาดงูาน อาหาร ท่ีพกั และพาชมแหล่งทอ่งเท่ียว แหลง่เรียนรู้ตา่งๆ ในเขตบางขนุเทียน 
ผู้ ท่ีมาศกึษาดงูานจะได้เรียนรู้ทัง้การขบัเคล่ือนงานเศรษฐกิจพอเพียง ป่าชายเลน และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม
กนั โดยโรงเรียนจะสอบถามความต้องการของผู้มาเรียนรู้ก่อน จากนัน้จงึมอบหมายให้ครูวิทยากรเตรียม
ความพร้อมก่อนถึงวนันดัหมาย เม่ือมาถึงสิ่งแรกท่ีทกุคนต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจคือ ความหมาย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีถกูต้อง ก่อนเข้าศกึษาในฐานกิจกรรมตา่งๆซึง่จะมีการถอดบทเรียนหลงั
การเรียนรู้ทกุฐานเป็นการสร้างความเข้าใจท่ีเพิ่มระดบัจากน้อยไปหามาก คือจากฐานเรียนรู้ท่ีมีเพียงหนึง่
กิจกรรมก็จะมีภาระงานเพิ่มขึน้เป็น สอง และสามโดยเป็นการเพิ่มภาระงานจากการเรียนรู้ในเร่ืองเดียวกนั   
เป็นการให้ผู้มาเรียนรู้งานได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริงเชน่ การท าไขเ่คม็ด้วยตนเอง ในภาระระงานเดียวก็
จะมีการถอดบทเรียนเพียงเร่ืองการท าไขเ่คม็เทา่นัน้ แตถ้่ามีการเพิ่มภาระงานก็จะเป็น การพอกดนิหุ้มไขมี่
ขัน้ตอนอยา่งไรพอกเพ่ืออะไร ความหนาของดนิระเวลาการหมกัโดยใช้ ๕ หลกัคิดในการตอบ แตถ้่าเป็น
กิจกรรมท่ีต้องการให้ผู้ เข้าศกึษารู้วา่การสอนต้องมีการให้ความรู้พืน้ฐานก่อนเสมอก็จะใช้วิธีปลอ่ยให้เรียนรู้
เอง เผชิญปัญหาเอง (เราจะจ าลองสถานการณ์ใหเ้ขาเข้าฐาน ประสบกบัสถานการณ์จริง โดยไม่มีการ
เตรียมการใดๆ เพือ่เปรียบเทียบว่าหากครูไม่ไดอ้อกแบบใหเ้ด็กไวก่้อน เด็กก็จะไม่สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ) จากนัน้เราจึงเข้าไปอธิบายใหเ้ขาฟังว่า ถ้าหากว่าเราใหเ้ด็กมาท าเอง แลว้ครูไม่มา จะเกิด
อะไรข้ึน นัน่คือภาพความวุ่นวาย ไม่รู้จะท าอะไรก่อนอะไรหลงั ดงันัน้เราตอ้งออกแบบโดยการเตรียมฐาน 
เตรียมสือ่ใหเ้รียบร้อยก่อน ครูตอ้งสร้างข้อตกลงกบันกัเรียน หรือใหเ้งือ่นไขในการเรียนรู้ แลว้ต้องใหค้วามรู้



ก่อนปฏิบติั เป็นกระบวนการ นัน่หมายความว่าครูต้องหาความรู้ในส่ิงทีจ่ดัให้นกัเรียนเรียนรู้ดว้ย ส่วนเร่ือง
ความพอประมาณ เราแบ่งเด็กอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ คณุธรรมก็อาจจะเป็นเร่ืองการท างานทีม เป็นตน้ 
หลงัจากนัน้จะมีการสรุปการเรียนรู้ นี่คือวิธีทีผู่ม้าดูงานจะไดเ้รียนรู้ แล้วเขาจะมองภาพออกว่าเขาจะไป
จดัการเรียนการสอนต่อไดอ้ย่างไร”ในอนาคตโรงเรียนมีแผนจะท าแบบสอบถามผู้มาศกึษาดงูาน เพ่ือน า
เสียงสะท้อนดงักล่าวมาปรับปรุงแก้ไขศนูย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนให้ดียิ่งขึน้  และให้ครูน าเนือ้หาในฐาน
การเรียนรู้แตล่ะฐานมาจดัท าเป็นหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ เพื่อเก็บไว้เป็นองค์ความรู้ของโรงเรียนตอ่ไป     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตวัหมากรุกไทยกบัยทุธศาสตร์ 

การขบัเคล่ือนศูนยก์ารเรียนรู้ 

                          ขนุ        ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ขนุ  มีคุณสมบติัท่ีเปรียบเสมือนองคพ์ระราชาหรือ จอมทพัผูบ้ญัชาการรบ กติกา 

 การเล่นหมากรุกจึงหา้มกินขนุตอ้งรุกไล่ใหจ้นสถานเดียว 

 ขนุ = ผูอ้  านวยการ / รองผูอ้  านวยการ 
     การพฒันาตนเองของฝ่ายบริหารเร่ืองการขบัเคล่ือนศนูยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้สู่สถานศึกษา ผูบ้ริหารตอ้ง รอบรู้ รู้ลึก รู้จริง  

 

            โคน         ยุทธศาสตร์ที ่๒  

   โคน  ถือเป็นขนุศึก หรือทหารเอกของแม่ทพัจะอยูข่นาบซา้ยและขวาของขนุเป็นตวัน าเสริม
การบุกหรือถอยรับปกป้องช่วยเหลือขนุจอมทพัผูบ้ญัชาการรบ  

โคน = ครูแกนน า หวัหนา้สายชั้น 

      สร้างกจิกรรมเพือ่รองรับแผนการพฒันาของศูนย์ 



  พฒันาแหล่งเรียนรู้ตามบริบทของชุมชน 
  การเช่ือมโยงระหวา่งวชิาการกบัแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างนิสัยการคิดในตวันกัเรียน 

                                   ยุทธศาสตร์ที ่๓  

      มา้                                                          เรือ   

 มา้  จดัเป็นหน่วยจู่โจมเร็ว เพราะมา้เดินไดค้ร้ังละ 3 ตา และยงัเป็นหมากตวัเดียวท่ีเดิน 

 ขา้มหวัหมากตวัอ่ืนได ้                      

     เรือ   เป็นก าลงัทพัหนุนท่ีส าคญัโดยเฉพาะใชส้กดั แนวหลงั ขนุ คู่ต่อสู้ได ้ชะงดั นกั 

มา้และเรือ = ครูภูมิปัญญา ครูปฏิบติัการสอน บุคลากร 

 การสร้างนิสัยวธิีการคดิ 

  การด ารงชีวติอย่างพอเพยีง 

ฝึกกระบวนการคิดและปฏิบติัเพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ทั้งในโรงเรียน ท่ีบา้น  ชุมชน และ
สังคม  

           เมด็                       ยุทธศาสตร์ที ่๔  
เมด็  มีหนา้ท่ีเป็น องครักษพ์ิทกัษข์นุ ดงันั้นนกัเล่นหมากรุกระดบัเซียน  จึงเดินเมด็ไวติ้ดกบั ขนุ 
เสมอ     

เมด็ = นกัเรียนแกนน า ชมรม กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 การพฒันานกัเรียนแกนน า 



 การขยายผลใหก้บัเพื่อนนกัเรียนและผูเ้ขา้ศึกษาดูงานในศนูยก์ารเรียนรู้  

ดว้ยกิจกรรมชมรมและกิจกรรมกลุ่ม 

           เบ้ีย                     ยุทธศาสตร์ที่ ๕  

        เบ้ีย  เปรียบเหมือนพลทหาร ท าหนา้ท่ีเป็นกองราบในแนวหนา้ หากมีความดีความชอบ 
โดยสามารถ   ฝ่าแนวตา้นเขา้ไปในเขตคู่ต่อสู้ได ้จะไดเ้ล่ือนยศจากเบ้ียคว  า่ เป็นเบ้ีย หงาย ซ่ึงจะ
มีคุณสมบติัเหมือนเมด็ 

เบ้ีย = นกัเรียนภายในโรงเรียนทุกคน 

 เผยแพร่นิสัยวธิีการคดิ 

 ผูน้  านิสัยวธีิการคิดกลบัสู่บา้นในชุมชนเป็นผูน้  ารูปแบบของความพอเพียงมาใชเ้ป็น
แบบอยา่งท่ีบา้นและภายในชุมชนสามารถพฒันาตนเองเป็นผูน้  ายกระดบัของชุมชนเพื่อ
คุณภาพท่ีดีข้ึน  

                                 กระดานหมากรุก  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
              กระดานหมากรุก  เสมือนแผน่ดินอนัมีค่า เป็นท่ีตั้งของเมืองสองเมือง มีประชาชนอยู่

อาศยั มีการปกป้องต่อสู้กนัภยัต่างๆมี ทั้งรุกและป้องกนัเมือง เกิดข้ึนบนกระดานทั้งส้ิน 

  กระดานหมากรุก  = บา้นชุมชนและโรงเรียนใกลเ้คียง  

 การขยายเครือข่ายสู่โรงเรียนใกล้เคยีงและเผยแพร่การด ารงชีวติแบบพอเพยีงลงสู่ชุมชน 

  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี ๗๑ 

  ชุมชน ๖ ชุมชนชายทะเล และชุมชนใกลเ้คียง ( สมุทรสาคร สมุทรปราการ )          



พืน้ฐาน ๑๒ ข้อ กบั ยุทธศาสตร์ โมเดลหมากรุก 

               ๑. ความสุขุมรอบคอบ ใจเยน็ มสีติ สมาธิ คอืคุณสมบัติประการแรก ของนักเล่น
หมากรุกทีด่ ี

 ผูบ้ริหารและคณะครูผูด้  าเนินกิจกรรมเป็นผูเ้ล่นทุกท่านจึงตอ้งเป็นนกัเล่นหมากรุกท่ีดี 
         ๒. การเดินหมากเบีย้ ควรเดินขึน้เป็นคู่ ๆ เวลากนิ อย่ากนิในตาทีท่ าให้เบีย้ของเรา
อยู่ซ้อนกนั อย่าให้เบีย้   ขวางทางหมากตัวใหญ่ หากคู่ต่อสู้ขึน้เบีย้สูง ซ่ึงมโีอกาส  เป็น
เบีย้หงาย ต้องรีบก าจัดเสียก่อน 

 การจดักิจกรรมกบันกัเรียนควรจดัเป็นกลุ่มจะดีกล่าวจดัเป็นบุคคลระวงัการขดัแยง้ของ
เดก็ในกลุ่มและหากมีปัญหาท่ีอาจเกิดเป็นเร่ืองร้ายแรงไดค้วรรีบแกไ้ขทนัทีไม่ปล่อย
ผา่นไป 
          ๓. ในการขึน้หมาก หากขึน้เบีย้ ให้เดินโคน หรือเมด็ ขึน้ไปคุ้มกนั 

 การส่งเสริมนกัเรียนในกิจกรรมใดจะตอ้งมีครูผูรั้บผดิชอบคอยดูแลใหค้  าปรึกษาอยา่
ปล่อยใหเ้ด็กโดดเด่ียวคิดกนัเองท ากนัเอง 
          ๔. ในการกนิหมากคู่ต่อสู้ ไม่ควรเอาหมากใหญ่ ไปแลกหมากเลก็ 

 การตดัสินใจในกิจกรรมท่ีส่งเสริมการขบัเคล่ือนตอ้งคุม้ค่าและส่งผลดีต่อเดก็มากท่ีสุด 
          ๕. อย่าเดินหมากอืน่ขวางทางเดิน ระหว่างเรือกบัเรือ ต้องให้เรือ ๒ ล า เดินถึงกนั
ตลอด 

 ระวงัการน าโครงการอ่ืนท่ีมีผลประโยชนแ์อบแฝงเขา้มาทบัซอ้นกิจกรรมผูด้  าเนินการ
ตอ้งประสานกนัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อความโปร่งใสในทุกเร่ือง 
          ๖.   เมือ่คู่ต่อสู้เดินหมากม้า ให้ระวงัจงหนัก เพราะ แสดงว่ามแีผนจะรุกฆาต กนิ
ฟรีเรา 

 คณะท างานทุกท่านตอ้งรู้เท่าทนัส่ือสมยัใหม่ท่ีไม่มีขีดจ ากดัเฝ้าระวงัเดก็ในการบริโภค
ส่ือท่ีไม่เหมาะสมและมอมเมาท าใหเ้กิดอนัตรายไดซ่ึ้งอาจส่งผลร้ายแรงกบัโรงเรียน 
           

 



๗.  หมากโคน เป็นหมากทีม่อี านาจก่อกวนคู่ต่อสู้สูง พยายามขึน้โคนให้สูงไว้ โดยทิง้ตัว
หน่ึงไว้คุ้มกนัขุน คู่กบัเม็ด  

 ครูแกนน าและฝ่ายวชิาการเป็นผูมี้ความรู้ในระดบัสูงในเร่ืองของการขบัเคล่ือนจึงตอ้ง
เป็นผูน้  าในดา้นการขบัเคล่ือนทุกเร่ืองทุกฝ่าย แต่ตอ้งไม่ลืมผูบ้ริหารตอ้งรายงานความ
คืบหนา้หรือสรุปผลการท างานใหท้ราบเป็นระยะเพื่อการสนบัสนุนหรือช่วยแกปั้ญหา
ในระดบัสูงต่อไป 
   ๘. หมากม้า เมือ่ยู่กลางกระดานจะมรัีศมที า การ ได้ไกลกว่าริมกระดาน ยิง่ถ้าเดินคู่จะ
ยิง่มพีลงัจู่โจมสูง 

 ครูปฏิบติัการสอน ครูภูมิปัญญา เม่ือร่วมมือกบับุคลากรในโรงเรียนทั้งหมดจะก่อใหเ้กิด
พลงัอยา่งสูงในการขบัเคล่ือน แต่เม่ือใดท่ีปล่อยใหฝ่้ายใดฝ่ายหน่ึงท างานอยา่งโดดเด่ียว
กจ็ะเหมือนมา้ริมกระดาน 
          ๙. อย่าปล่อยขุนให้โดดเดี่ยว อย่างน้อยต้องมเีมด็ ไว้คุ้มกนั ๑ ตัว 

 อยา่ปล่อยใหผู้บ้ริหารขบัเคล่ือนโดยการคิดเองท าเอง ควรมีชมรมหรือนกัเรียนแกนน า
คอยช่วยประสานด าเนินการดา้นกิจกรรมตามนโยบายของผูบ้ริหารเพราะนกัเรียนเป็น
ประชากรส าคญัในโรงเรียนและมีจ านวนมากผูบ้ริหารและครูจะขบัเคล่ือนไม่ไดเ้ลยถา้
ขาดความร่วมมือร่วมใจจากนกัเรียนทุกคนควรเนน้และย  ้าท าความเขา้ใจกบันกัเรียน
บ่อยๆอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของทุกคน 
         ๑๐. หากคู่ต่อสู้ใช้เรือกด หรือสกดัแนวหลงั ขุนต้องรีบหาทางแก้ไข  

 เม่ือมีเหตุการณ์เก่ียวกบัสายผูบ้ริหารเช่น ครบวาระโยกยา้ย หรือมีเหตุตอ้งเปล่ียน
ผูบ้ริหารซ่ึงไม่สามารถขดัค าสั่งไดต้อ้งท าการแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดก่อนปัญหาเกิด 
         ๑๑. ไม่ควรเดิน ขุน ในแถวเดียวกบั เรือ ของคู่ต่อสู้ 

 เม่ือมีปัญหาความไม่เขา้ใจในการจดักิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนรวมถึง
ชุมชน ไม่ควรใหผู้บ้ริหารตอ้งลงมาแกไ้ขดว้ยตวัเองทุกคร้ังครูแกนน าและบุคลากรทุก
คนตอ้งร่วมกนัหาทางแกไ้ขสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนัเป็นการสร้างพลงัสามคัคี 
         ๑๒. เมือ่เดินและผูกหมากของเรารัดกุมดีแล้วให้มองหาช่องโหว่ของคู่ต่อสู้ เมือ่พบ
อย่าแสดงปฏกิริิยาใดๆ ให้คู่ต่อสู้รู้    ให้รีบท าการโจมตีทนัที 

 เม่ือแผนถูกก าหนดเรียบร้อยทุกคนตอ้งด าเนินการใหเ้ขา้ถึงจุดเป้าหมายท่ีก าหนดทนัที 

ครูเกรียงศกัด์ิ ฤกษง์าม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เศรษ กิจพอเพียง :    น ูธรรม าติ สร้าง านทรัพยากรที่เกื อกูล กินอยู่พอดี

น  า

ขย 

พลังงาน

อาหาร
จากป า ายเลน

เกษตร
ปลอดสารพิษ

บ าบัดน้ าเสีย
ด้วยรากแสม

ศาลา
ประหยัดพลังงาน

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

จัดท าและรวบรวมข้อมูลโดย ครูเกรียงศักดิ   ฤกษ์งาม      
       

 



 

 

 

 

 

 

 

 


