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                  This study aims at examining Makruk or Thai chess’s historical backgrounds to 
discover its embedded wisdom and ideas. It also examines the playing rules, equipment, 
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and tactics from the start, during, and at the end of the game. 
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and divided into groups, which were then analyzed and concluded. The information about the 
students of the tutorial school was collected by observing their behaviors from their arrival to 
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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 มนุษยเราจากอดีตนับต้ังแตมนุษยยุคหนิเปนตนมา จากการไดศึกษาประวัติศาสตรทําให
เราพบวา มนษุยนัน้มีววิัฒนาการ มีการคิดแกปญหา  มีการคิดประดิษฐเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ซ่ึงสวน
ใหญใชสําหรับการดํารงชีพ เชน พวกขวานหินในแบบตางๆ ท่ีเราสามารถพบเห็นไดตามพิพิธภณัฑ
ท้ังในเมืองไทยและตางประเทศ เม่ือมนุษยเราในยุคตอๆมา มีพัฒนาการมากข้ึนเร่ือยๆ การคิด
ประดิษฐส่ิงของตางๆ ไดมีพัฒนาการท่ีมากข้ึนดวย สามารถคิดและประดิษฐส่ิงของท่ีมีความ
สลับซับซอนมากข้ึนเร่ือย ๆ อาทิ พวกเครื่องใชท่ีทําจากโลหะ อีกท้ังมนุษยในยุคตอ ๆ มา ยังมีการ
คิดสัญลักษณเพื่อใชสําหรับแทนความหมายของส่ิงตาง ๆ โดยส่ิงท่ีใชเปนสัญลักษณอาจเปนไดท้ัง
รูปธรรมและนามธรรม ไดแก ตัวอักษร รูปทรง วตัถุ สี คติ ความเช่ือ สัญลักษณท่ีใชอาจส่ือ
ความหมายอยางตรงไปตรงมา แตยังมีสัญลักษณอีกมากมาย ท่ีมักซอนแนวคิดหรือคติให
ตีความหมายไดมากกวาหนึ่งอยาง เชน เขาเมรุหรือเขาพระสุเมรุ  มีการตีความหมายท่ีซอนอยูอยาง
นอย 4 แนว (บัญชา  ธนบุญสมบัติ, 2552) ไมเพียงแตการคิดประดิษฐขาวของเคร่ืองใชเทานัน้ 
มนุษยยังไดคิดการแสดงเพือ่ความบันเทิง คิดเกม การละเลนข้ึนมาเพือ่ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
และเกมท่ีตองใชความคิดในการเลน จําพวกเกมกระดาน เชน หมากลอมของจีน เกมหมากรุก เปน
ตน       
 หมากรุกนัน้ เปนเกมท่ีเช่ือวามีเลนในประเทศอินเดียกันมามากกวา 1,000 ป ชาวอินเดีย
เรียกหมากรุกวา จตุรงค  การเลนมีกระดานตีตาราง 64 ชองในหนึ่งกระดาน  ใชหมากรุกส่ีชุด ท้ังส่ี
ชุดยอมสีตางกนั ตั้งตัวหมากรุกเลนบนมุมกระดานทั้งส่ีมุม  ผูเลนส่ีคนเดินหมากรุกคนละชุด  คน
เลนจะทอดลูกบาศกเวยีนกันไป (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2465: 5)  ตัวหมากรุกท่ีคิด
ข้ึนและสรางข้ึน  แตละตัวมีสัญลักษณซอนอยู  ตัวหมากรุกท่ีคิดข้ึนนั้นไดนําเอา “ขบวนพล” ส่ี
เหลามาแทนคาใหกับตัวหมากรุก คือ พลชาง พลมา พลเรือ พลราบ (เบ้ีย)  มีพระราชา (ขุน) เปน
จอมทัพ จากขอความท่ี  บัญชา  ธนบุญสมบัติ (2552) กลาวไววา “ยงัมีสัญลักษณอีกมากมายท่ีมัก
ซอนแนวคิดหรือคติใหตีความหมายไดมากกวาหนึ่งอยาง” ในการเลนหมากรุกนัน้จงึเปนเชนเดียว 
กัน เพราะยังมีหมากรุกกลซอนอยูในการเลนหมากรุก ในการเลนหมากรุกตองเรียนรูหนาท่ีของตัว
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หมากรุกแตละตัว เรียนรูวิธีเดินแตละตัววาเดินอยางไร รูวาจะเดินหมากรุกตัวไหนไปตําแหนงไหน
ของกระดาน เพื่ออะไร ในการเดนิหมากรุกแตละตัวนั้น ยังตองมีหมากรุกอีกตัวหรือหลายตัว
เช่ือมโยงคอยใหการสนับสนนุซ่ึงกันและกนั หากเดินตวัหมากรุกใหเกิดการสนับสนุนกันแลวอาจ
ทําใหฝายตรงขามแพได  จากขอความท่ี ซินแส เปาเจี่ย (2467: 3) กลาววา “การท่ีจะเลนหมากรุกให
ดี เม่ือจะเปรียบก็เทากับการเลาเรียนหนังสือ ถาเรียนรูใชตัวสะกด การันตไดถูกวามาจากท่ีใด ฉันใด
การเลนหมากรุกก็เปนฉันนัน้  คอย ๆ หัดเลน ใชความสังเกตเสมอ ก็ยอมจะไดผลยิ่งข้ึนไปเปน
ลําดับ” เปนการกลาวเปรียบเทียบการเลนหมากรุกกับการเรียนหนังสือ   
 การเรียนหนังสือท่ีผูศึกษาเขียนถึงเปนการศึกษาในระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษา 
ธิการในประเทศไทย โดยมีสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเปนหนวยงานนโยบาย และ
แผนการศึกษาแหงชาติท่ีไดกําหนด และวางแผนการศึกษาข้ึนมาสําหรับประเทศไทย  จากงานวิจัย
เร่ืองการกวดวชิาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย โดย  รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  
สินลารัตน  ในป พ.ศ. 2545 เพื่อใหทราบถึงปญหา สาเหตุและผลกระทบท่ีแทจริงของการกวดวิชา
ตอระบบการศึกษา  จากบทสรุปสําหรับผูบริหารของ รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน  
เขียนถึงเหตุผลในการกวดวชิานั้น  สะทอนจุดออนของระบบการศึกษาไทยท่ียังเนนการแขงขันและ
การเอาชนะสูง  รวมถึงปญหาการเรียนการสอนในโรงเรียนปจจบัุน (สํานกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552) 
 จากปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงไดนําเอาแนวคิดของหมากรุกไทยท่ีตองใหความใสใจ  
เรียนรู จดจํา ทบทวน ฝกฝน หาหนทางเพ่ือชัยชนะโดยเฉพาะในชวงปลายกระดาน มีความ
สอดคลองกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย  และจุดออนของระบบการศึกษาไทย
ท่ีเนนการแขงขันและการเอาชนะ สูการออกแบบโรงเรียนกวดวิชาเพื่อสงเสริมดานสภาพแวดลอม
ภายใน ท้ังในดานกายภาพ ความรูสึกทางดานจิตใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีท้ัง
ประโยชนใชสอยครบถวนและมีสุนทรียภาพ        
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาหมากรุกไทย ดานประวัติศาสตร วิธีเลน และแนวคิด 
2. เพื่อศึกษาโรงเรียนกวดวิชา 
3. เพื่อวิเคราะหผลท่ีไดจากการศึกษาออกแบบสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนกวดวิชา 

 
สมมุติฐานของการศึกษา 
 ขอสมมุติฐานของผูศึกษาจากการศึกษาภมิูปญญาหมากรุกไทย ดานประวัติศาสตร  
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สวนประกอบ หลักการเลน รวมถึงประโยชน พบวาหมากรุกไทยเปนเกมกลยุทธ  ตองวางกลยทุธ
ตลอดการเลนเพื่อชัยชนะ หมากรุกไทยตองมีการเรียนรู จดจํา ทบทวนและคนควาการเลน  จนเกิด
ความชํานาญนั้นมีความเกี่ยวของกับการศึกษา  การเลนหมากรุกในชวงปลายกระดานมีความสําคัญ
ท่ีสุด เชนเดยีวกับการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนชวงท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเม่ือเรียนจบแลว  
สวนมากสอบแขงขันกันเพื่อเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยทีมี่ช่ือเสียง ในสาขาท่ีตนเองชอบ  การเรียน
ในเวลาเฉพาะที่โรงเรียน  แลวทบทวนเองท่ีบาน  อาจยังเขมขนไมพอท่ีจะสอบเขาไดตามท่ีตองการ  
นักเรียนมัธยมปลายจึงตองหาผูมีความรูท่ีสามารถอธิบายส่ิงท่ียังไมรูใหรู ชวยเพิ่มเติมส่ิงท่ียังขาด
จากในโรงเรียนและชวยสรปุเนื้อหาของแตละวิชาท่ีใชในการสอบเขา 
 โรงเรียนกวดวชิาคาดวาเปนสถานท่ีซ่ึงรวมส่ิงท่ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตองการในปจจุบันท่ีจะชวยใหกลยุทธของการศึกษาประสบผลสําเร็จ 
 ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดนําแนวคิดหมากรุกไทยมาใชกับพืน้ท่ีโครงการ โดยมีกฎเกณฑของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภายใตเง่ือนไขดานการศึกษาสูงานออกแบบภายในโรงเรียน
กวดวิชา   
  
กรอบแนวความคิดท่ีใชในการศึกษา 
 

 
ภาพท่ี  1 กรอบแนวความคิดท่ีใชในการศึกษา 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1.  ขอบเขตดานพืน้ท่ี  การศึกษาคร้ังนี้ พื้นที่ศึกษา คือ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร   

หมากรุกไทย 

นักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ออกแบบภายใน
โรงเรียนกวดวชิา 

การศึกษา 

โรงเรียนกวดวชิา 

   ส
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2.  ขอบเขตดานเนื้อหา  ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาตองการศึกษาหมากรุกไทยเพื่อการ
ออกแบบสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนกวดวิชาไอ เต็ม รอย โดยมีแนวทางการศึกษา ดังนี ้

สวนท่ี  1 ศึกษาหมากรุกไทยท่ีมีประวตัิในสมัยสุโขทัยจนถึงปจจบัุน 
สวนท่ี  2 ศึกษาหมากรุกไทยเฉพาะท่ีมีการเลนในปจจุบัน 
สวนท่ี  3 ศึกษาประวัติความเปนมาของโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย 

3. สัมภาษณเกีย่วกับความตองการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในดานท่ี
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในของโรงเรียนกวดวิชา จํานวน 10 คน 

4. กรณีศึกษาโรงเรียนกวดวิชา   
 
ขั้นตอนของการศึกษา 

1. ศึกษาตวัแปรอิสระ ไดแก 
1.1 ศึกษาประวัติและแนวคิดของหมากรุกไทย 

1.1.1 ประวัติท่ีมาของหมากรุกไทย 
1.1.2 วัสดุและอุปกรณการเลนหมากรุกไทย 
1.1.3 สวนประกอบของหมากรุกไทย 
1.1.4 หลักการเลนหมากรุกไทยท่ีด ี
1.1.5 ประโยชนของหมากรุกไทย 

2. ศึกษาตวัแปรตาม ไดแก 
2.1 ศึกษาความตองการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอโรงเรียนกวด

วิชา 
2.1.1 ดานความสะดวกเกี่ยวกับพืน้ท่ีใชสอย 
2.1.2 ดานความสบายท่ีเกีย่วของกบังานระบบอาคารท่ีเกี่ยวของกับการใชสอย

พื้นที ่
2.1.3 พฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมตอนปลายดานการศึกษา 
2.1.4 ความตองการเกี่ยวกับสี คุณภาพวัสดุและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการใช

งาน 
2.1.5 ความตองการเกี่ยวกับภูมิทัศน 

2.2 ศึกษาประวัติความเปนมาของโรงเรียนกวดวิชา 
2.3 กรณีศึกษาโรงเรียนกวดวิชา 
2.4 การออกแบบตกแตงภายในโรงเรียนกวดวชิา ประกอบดวย 

   ส
ำนกัหอ
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2.4.1 แนวความคิดในการออกแบบ 
2.4.2 วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 
2.4.3 การดําเนนิการออกแบบ 

2.4.3.1 แนวทางในการออกแบบ 
2.4.3.2 สภาพแวดลอมเกี่ยวกับทําเลท่ีตั้ง 
2.4.3.3 องคประกอบของตัวอาคาร 

2.4.4 กิจกรรม 
2.4.4.1 ผูใชอาคาร 
2.4.4.2 ระบบกิจกรรมตามหนาท่ีใชสอย 
2.4.4.3 ระบบการบริการ 

2.4.5 อาคาร 
2.4.5.1 รายละเอียดเก่ียวกับพื้นท่ีใชสอย 
2.4.5.2 รายละเอียดของงานระบบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีใชสอย 
2.4.5.3 รายละเอียดความตองการดานคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ 
2.4.5.4 รายละเอียดความตองการในการจัดภูมิทัศนบริเวณโครงการ 

2.4.6 การวิเคราะหและการจัดระเบียบความสัมพันธ 
2.4.6.1 ประเภทความสัมพันธระหวางพื้นท่ีใชสอย 
2.4.6.2 ลักษณะความสัมพันธของพ้ืนท่ีใชสอย 

 
วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาจากเอกสารช้ันตนในเร่ืองหมากรุกไทย เร่ืองนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  โรงเรียนกวดวิชา จากหองสมุด  นติยสาร  ขอมูลจากงานวิจยั  วทิยานิพนธ  อินเตอรเน็ต 

2. วิเคราะหขอมูล โดยนําผลจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของมาแปรรูปสูแนวคิด
ในการออกแบบ 

3. สังเคราะหวิธีนําแนวคิดหมากรุกไทยมาใชกับพื้นท่ีโครงการ โดยมีกฎเกณฑของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภายใตเง่ือนไขดานการศึกษาเพ่ือสรางบริบทใหมในโครงการ
กิจกรรม 
 
แหลงขอมูล 
 แหลงขอมูลจากผูเช่ียวชาญ  ผูใชท่ีเกี่ยวของ  สภาพทางกายภาพท่ีเกีย่วของกับตัวแปร 

   ส
ำนกัหอ
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อิสระ  พฤติกรรมการใชงาน  สภาพการใชสอยกิจกรรมตางๆ  สภาพแวดลอมผูใช  รายงานการวิจยั
ท่ีเกี่ยวของ 
 
อุปกรณท่ีใชในการคนควา 
 กลองถายรูป  คอมพิวเตอร  เทปบันทึกเสียง  สมุด  ปากกา  ตลับเมตร 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สามารถเขาใจท่ีมาของหมากรุกไทยและอธิบายภูมิปญญาที่ไดจากหมากรุกไทย 
2. สามารถวิเคราะหปญหาโรงเรียนกวดวิชาดานสภาพแวดลอมภายในและอธิบาย

ความตองการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. สามารถสังเคราะหแนวความคิดท่ีไดศึกษาและเลือกใชสูงานออกแบบตกแตงภายใน

ไดอยางเหมาะสม 
 
 

   ส
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บทท่ี  2 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

1.   ประวัติความเปนมาของหมากรุก 
 “หมากรุก เปนเกมกระดานชนิดหนึ่ง มีลักษณะจําลองจากการทําสงคราม”  เขียนไวใน   
วิกิพีเดีย (2555) ซ่ึงพองกับ บ.พยัคฆ (2501: 1) ในหนังสือตํารากลหมากรุกไทย  ไดอางถึงพระ
นิพนธของสมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ  ท่ีเขียนไวในหนังสือตํารากลหมากรุก ซ่ึงทานได
รวบรวมและแปลจากหนังสือตํานานหมากรุกของ Dr Duncan Forbes  และนํามาเขียนถึงไวใน
หนังสือวา หมากรุกนั้นมีในประเทศอินเดียมาเปนเวลากวา 1,000 ป  และเปนการจาํลองมาจากการ
ทําสงครามของมนุษย  มีผูสนใจคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับหมากรุกมากมาย  การคนควาขอมูลไมได
คนควาในเร่ืองหมากรุกท่ี “จําลองจากการทําสงคราม”  ตางคนควาหมากรุกในเร่ืองหมากรุกเร่ิมมี
ข้ึนท่ีไหน  จนถึงปจจุบันนี ้ การคนควาขอมูลหมากรุกของผูท่ีสนใจตางกลาวในทิศทางเดียวกนัวา 
ยังหาขอสรุปไมไดวา การเลนหมากรุกเร่ิมมีข้ึนจากประเทศไหน มีบทความท่ีกลาวถึงหมากรุกใน
ระบบออนไลน  เร่ือง “หมากรุกรุนแรกของโลก” ไดกลาวถึงท่ีมาของหมากรุก พองกับบทความ 
(Wall, 2545) เร่ือง Earliest Chess Books and References และ Geography of Chess  นอกจากน้ียังมี
บทความในการประชุมท่ีเมืองฮัมบูรกประเทศเยอรมัน เม่ือป พ.ศ. 2542 ท่ีเปนบทความในระบบ
ออนไลนเชนกัน (Calvo, 2542)  ตางกลาวถึงบุคคลทานหนึ่ง คือ Firdawsi ผูแตงบทกวีโบราณท่ีเปน
มหากาพยเกีย่วกับประวัติศาสตรความเปนมาของชาติเปอรเซีย (อิหรานในปจจุบัน) ไวในหนังสือ
ช่ือ Shahnama/Shanameh (Book of Kings Epic of Kings) ซ่ึงเปนช่ือหนังสือท่ีไดถูกกลาวถึงใน
บทความระบบออนไลน     
 บทความระบบออนไลนหลายบทความ ไดนําเนื้อหาของบทกวีเลมนี้ ซ่ึงแตงเสร็จในป 
พ.ศ. 1653  ที่ไดเขียนไววา  หมากรุกรุนแรกของโลกมีการเลนในประเทศอินเดีย  ตอมาไดมีการนํา
หมากรุกจากอินเดียมาสูเปอรเซีย ซ่ึงอางอิงจากบทความ Geography of Chess ของ Bill Wall (Wall, 
2545) หนงัสือหลายๆ เลมท่ีผูวิจัยไดศึกษาเก็บขอมูล มีขอมูลไปในแนวทางเดียวกันวา หมากรุกท่ี
เลนนั้นใชช่ือวา Chatrang หรือ  “จตุรงค”  ซ่ึงเปนหมากรุกท่ีมีผูเลน 4 คน ตวัหมากรุก 4 ชุด และ 
Chatrang หรือ “จตุรงค”  เปนคําท่ีตรงกบัภาษาสันสกฤต คําวา จตรุงค มาจากคําวา จตุร เปนคํา
วิเศษณ ใชประกอบหนาคําท่ีมาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต แปลวา ส่ี  รงค เปนคํานาม แปลวา สี

   ส
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พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542: 286) ใหความหมายของคําวา  จตุรงค ถาเปน
คําวิเศษณ แปลวา องค 4 หรือ 4 เหลา  ถาเปนคํานาม  แปลวา  หมากรุก ชุดหมากรุก Chatrang หรือ 
“จตุรงค” นั้นสามารถหาซ้ือไดจากรานคาออนไลนบางแหงท่ีจําหนายตัวหมากรุกพรอมกติกา  
 
2.   ประวัติความเปนมาของหมากรุกในประเทศไทย 
 ประวัติการเลนหมากรุกในประเทศไทยจากสมัยสุโขทัย จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนกลาง จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมยังไมพบเอกสารท่ีแสดงวา มีการเลนหมากรุกไทย
ในยุคสมัยท่ีกลาวมาขางตน แตในสมยัอยธุยา ป พ.ศ. 2231 จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ซ่ึงเปนจดหมาย
เหตุพงศาวดารพระราชอาณาจักรสยาม ขณะท่ีกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ตรงกับสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราช ป พ.ศ. 2230 มองซิเออร เดอ ลาลูแบร ผูเปนเอกอัครราชทูตผูมีอํานาจเต็มของพระ
เจาหลุยสท่ี 14 พระเจาแผนดินฝร่ังเศส กลาวไวในหวัขอ การรักท่ีจะเลนการพนันเสียเหลือเกิน วา 
“การพนันท่ีคนไทยชอบเลนนั้นเรียกวา สกา  และไมเลนไพ  มีการเลนหมากรุกคลายของเราและมี
การเลนหมากรุกตามแบบของจีนดวย” (ลูแบร, 2548: 159-160) ในจดหมายเหตุไมไดเขียนถึง
ลักษณะของตัวหมากรุกท่ีคนไทยเลนเอาไว  แตไดเขียนไววา  “มีการเลนหมากรุกคลายของเรา” 
จากขอความดงักลาวคาดวา คลายกับหมากรุกของชาวตะวันตก ท่ีเรียกวา หมากรุกสากล (Chess)  
 
3.   การเลนหมากรุกไทย 
 การท่ีจะเลนหมากรุกใหด ี เปรียบไดกับการเลาเรียนหนังสือ ถาเรียนรูใชตัวสะกด 
การันตถูกวามาจากท่ีใดฉันใด  การเลนหมากรุกก็เปนฉันนั้น คอยๆหัดเลน หม่ันใชความสังเกต
เสมอยอมจะไดรับผลยิ่งข้ึน กลาวโดยยอคือ การท่ีผูหนึ่งผูใดจะเลนหมากรุกไดดี ตองเปนผูท่ีมีไหว
พริบ มีสติ รอบคอบ ตาไว ไมทําใจใหกลาหรือขลาดจนเกนิไป ตองรูจักคนควาหาเหตุผล รูจกั
ประมาณการไดการเสีย ส่ิงเหลานี้นับวาเปนวิชาเบ้ืองตนท้ังส้ิน (ซินแส เปาเจี่ย, 2467: 4) 
 การเลนหมากรุกไทยนัน้ มีเปาหมายเพียงประการเดียว คือ ตองการไดรับชัยชนะ 
สามารถเลนไดเกือบทุกสถานท่ี เปนการเลนระหวางผูเลน 2 คน โดยตองผลัดกันเดินคนละ 1 คร้ัง
เอาชนะดวยการลอม “กิน” ตัวหมากรุก “ขุน” และ “รุก” ตัวหมากรุก “ขุน” ของผูเลนอีกฝายหนึง่
ใหหมดทางเดนิหมากบนกระดานส่ีเหล่ียมจัตุรัส ฝายท่ีถูกลอม “กิน” “ขุน” และถูก “รุก” ตัวหมาก
รุก “ขุน” กอนจะเปนฝายแพและจบเกมหมากรุกไทย องคประกอบท่ีสําคัญของการเลนหมากรุก
ไทยมีอยู 2 สวน คือ กระดานหมากรุก วัสดุสามารถทําจากไมหรือกระดาษมีขนาดไมเล็กเกนิไป  
และตัวหมากรุกไมไดกําหนดวาใชวัสดุอะไร ในปจจุบันสวนมากทําจากไมหรือพลาสติก ตัวหมาก
รุกแบงเปน 2 ชุด มีสีตางกัน อาจจะเปนสีขาว 1 ชุด สีแดงอีก 1 ชุด และในหมากรุก 1 ชุดมีจํานวน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 

หมากรุกท้ังหมด 16 ตัว  ประกอบไปดวยเบี้ย 8 ตัว ขุน 1 ตัว เรือ 2 ตัว มา 2 ตัว โคน 2 ตัว เม็ด 1 ตวั  
ดังนั้น ตวัหมากรุกท้ังสองฝงเม่ือรวมกันกจ็ะเปน 32 ตวั ท้ังสองสวนนี้ คือ “ชุดอุปกรณหลัก” 
สําหรับการเลนหมากรุกไทย 
 “กระดานหมากรุก”  คือพื้นท่ีของการเลนหมากรุกไทย  ลักษณะเปน “กรอบ” ส่ีเหล่ียม
จัตุรัส หากเปรียบกับพื้นท่ีไดหนึ่ง “พื้นที”่ เชน  หนึ่งเขต  กรอบสวนนี้ถือเปนกรอบนอกสุดเปน
กรอบท่ีชัดเจนในการกําหนดพื้นท่ี  และเปนกรอบนอกสุดของการเลนหมากรุกไทย 
 “ตารางหมากรุกไทย” เกดิข้ึนจาก “การตีตาราง” แบงแยกกรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัสของ
กรอบนอกสุด แบงเปนชองตารางโดยการขีดเสนแบงแนวต้ังเปน 8 ชอง ขนาดเทา ๆ กันจากดาน
ลางสุดไปดานบนสุดของกระดานหมากรุก และขีดเสนแบงแนวนอนเปน 8 ชอง ขนาดเทา ๆ กนั
จากดานซายสุดไปดานขวาสุดของกระดานหมากรุก เกิดเปน “ชองตาราง” ส่ีเหล่ียมจัตรัุสยอย ๆ  64 
กรอบ ขนาดเทา ๆ กันอยูบนพื้นท่ีของกระดานหมากรุก หากเปรยีบกบัพื้นท่ี  คือแขวงยอยตาง ๆ ใน
หนึ่งเขตเปน “พื้นที่” ท่ีเกดิข้ึน และ “พรอมท่ีจะใชงาน”  เปนตําแหนง “แตละตําแหนง” ท่ีใชเปน 
“ท่ีตั้ง” สําหรับตัวหมากรุกไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2   กระดานหมากรุก 

 
 ตัวหมากรุกไทย หรือ “ลักษณะของตัวหมากรุกไทย”  เกิดจากการประดิษฐของมนุษย  
โดยการเปรียบเทียบใหเหน็ถึงภาพความแตกตางของลักษณะตัวหมากรุกไทยวามีลักษณะอยางไร  
ขุนมีลักษณะกลมสูงพอสมควรคลายพระโกศ  ขนาดใหญกวาตัวโคนและตัวเม็ด  เรือมีลักษณะกลม
แปนคลายหมวกทหารในสมัยรัตนโกสินทร  มามีลักษณะเหมือนมาท่ีมีชีวิต  แตมีแคชวงคอข้ึนไป
ถึงหัว  โคนมีลักษณะกลมสูง แตเล็กกวาขุน คลายพระเจดียใหญ  เม็ดมีลักษณะกลมสูง แตเล็กกวา
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โคน คลายพระเจดียเล็ก  เบี้ยมีลักษณะกลมแปน คลายหมวกทหารในสมัยรัตนโกสินทรแตแบน
กวาเรือ  นอกจากรูปรางท่ีคลายกันและมีรูปรางบางสวนแตกตางกันแลว  ยังมีสวนท่ีแตกตางกันอีก
ในแตละตัวหมากรุกไทย คือ เร่ืองของ “อํานาจ” ของตัวหมากรุกไทย และ “ลําดับข้ัน” ของ 
“ความสําคัญ” ของแตละตัวแตกตางกัน  ความสําคัญของตัวหมากรุกไทยยังมีความเกีย่วของกบั
พื้นที่ หรือชองตารางของกระดานหมากรุกท่ีตีตารางไว  64 ชองตาราง สําหรับไวเดนิของตัวหมาก
รุกไทย “ลําดบัข้ันตอน” และ “ความสําคัญ” ของ “อํานาจ”  กําลัง  “อํานาจ” แตกตางกัน  โดยเร่ิม
จาก “ลําดับข้ัน” และ “ความสําคัญ” ของ “อํานาจ”  ตัวหมากรุกไทยจาก “อํานาจ” มากไปหา
“อํานาจ”  นอย มีรายละเอียดเปน “ลําดบัท่ีมีการจัดไว” อยางมี “สัมพันธภาพในระบบ” ของเกม
หมากรุกไทย  กลาวถึง “อํานาจ” เปน “อํานาจ” ในการเคล่ือนท่ี (เดนิ) “อํานาจ” ในการทําลาย  (กิน) 
“อํานาจ” ในการรุกไล (รุก) และ “อํานาจ” ในการคุมกัน (ผูก) “อํานาจ” ของหมากรุกไทย คือ  
ความสามารถหรือ “สมรรถภาพของตัวหมากรุก” หรือสมรรถภาพท่ีมีอยูในตวัหมากรุกไทยแตละ
ตัว  การเลนหมากรุกถาจะเลนใหไดดี  นอกจากไหวพริบ และความเฉียบแหลมแลว  ควรมีความ
เขาใจถึง “อํานาจของหมากรุกแตละตัว” วาหมากรุกไทยแตละตัวเดินอยางไร 
 “อํานาจ” “สมรรถภาพ” ในการทําลาย (กนิ)  “อํานาจ” “สมรรถภาพ” ในการรุกไล (รุก) 
และ “อํานาจ” “สมรรถภาพ” ในการคุมกนั (ผูก)  “สมรรถภาพ” ข้ึนอยูกับผูเลนจะตองหา “จังหวะ
ควบคุม” การเคล่ือนท่ี (เดิน) ของตัวหมากรุกไทยทุกตัวในระหวางการเลนหมากรุกไทย ซ่ึง
“สมรรถภาพ” ของตัวหมากรุกไทย จะปรับเปล่ียน “สมรรถภาพ” ท่ีมีอยูใหมากข้ึนหรือนอยลง
เปนไปตามการเคล่ือนท่ี (เดนิ) ตวัหมากรุกไทยจากท่ีตั้งไปตามชองตารางบนกระดานหมากรุกของ
ผูเลนหมากรุกไทยท้ังสองฝาย 
 หมากฝายรับ 
 “สมรรถภาพ” ในการคุมกนั (ผูก) ในการตอตานและตรึง (ภาษาอังกฤษเรียกวา 
Opposition) ซ่ึงจะมีอยูทุก ๆ ตัว  แตท่ีสําคัญท่ีสุดนั้นอยูท่ีตัวขุน ซ่ึงมีหนาท่ีท้ังในการไลตอนหรือ
ถอยเปนเชิง เพื่อการแพ ชนะ ของการเลนคร้ังนั้นๆ เรียกวา “ชิงที”   
 “สมรรถภาพ” ในการคุมกัน (ผูก)  ซ่ึงจะตองเกี่ยวพันกนัระหวางตัวหมากรุกประเภท
ตางๆ  ตลอดท้ังท่ีเปนประเภทเดียวกนั และคนละประเภท อํานาจในการกักกันนี้ หมายความวา
เฉพาะตัวตอตัวคือฝายละหนึ่งตัว จะเปนประเภทใดก็ได บนกระดานหมากรุกท่ีวางเปลา ไมมีตัวอ่ืน
ปะปนอยูดวย และดวยสมรรถภาพของตัวมันเองตัวเดยีวเทานัน้ จะสามารถตัดการเดินของตัวอีก
ฝายหนึ่งไวมิใหเดินอีกได ในทีซ่ึงฝายนั้นจะตองเดิน คือ ถาเดิน  จักตองถูกกิน หรือท้ังสามารถจะ
ติดตามกินตัวนั้นไดดวย คือหมายความวา  ถาตัวใดไดพยายามติดตามตัวของฝายตรงขาม ซ่ึงใน
ท่ีสุดฝายตรงขามจะเดินมาใหกินจนได ท้ังนี้  แตละตัวจะทําไดหรือไมเพียงใด  
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 หมากฝายรุก 
 “สมรรถภาพ” ในการรุกไล (รุก) โอบตอน ในท่ีนี้หมายความวา ในเมื่อฝายหนีมีเพยีง
ขุนตัวเดียว และจะต้ังอยูท่ีใดก็ตาม ฝายไลควรจะมีกําลังอยางนอยท่ีสุดเทาใด จงึจะสามารถตอนอีก
ฝายหนึ่งใหไปยังจุดประสงคได 
 “สมรรถภาพ”  ท่ีจะรุกใหจน  ในท่ีนีห้มายความวา  เม่ือฝายหนีมีแตขุนตัวเดียวจะอยูท่ี
ใดก็ได  และฝายไลมีกําลังอยางนอยท่ีสุดเทาใด  จึงจะสามารถไลและรุกใหจนไดเสมอไป  ท้ังนี้
มิไดหมายความถึงขุนท่ีตั้งอยูในหมากรุกกล  (หมอมเจาอนันตนรไชย เทวกุล, 2511) 
ยุทธวิธีการเลน แบงออกเปน 3 แบบ ดังนี้ 
 การรุกรบแบบทัพหลวง 
 สงกําลังรบท้ังหมดเคล่ือนท่ีเขารุกรบโจมตี เพื่อมุงหวังเผด็จศึก โดยมีขุนบัญชาการรบ
รวมดวยอยางใกลชิด และใชกําลังรบสวนใหญเขาจูโจมบุกเบิกเปดทางเพื่อเคล่ือนพลเขาประชิดขุน 
ฝายตรงขาม 
 การรุกรบแบบทัพรอง 
 เบ่ียงหลบขุนไวในท่ีปลอดภยัแหงใดแหงหนึ่ง โดยมีองครักษคอยปองกันรักษา จากนั้น 
จึงเคล่ือนกําลังรบสวนใหญท่ีกําหนดไวเขาบุกเบิกทําลายแนวตานทานของฝายตรงขามเพื่อเขาพชิิต
ขุน แตถายังไมสามารถเผด็จศึกข้ันสุดทายได  จําเปนท่ีจะตองหาทางเคล่ือนขุน หลีกหลบเขารวม
ดวย 
 การรุกรบแบบกองโจร 
 ถากําลังรบของคูตอสูสามารถสกัดกั้น เม็ด และโคน ของฝายเรามิอาจเคล่ือนท่ีข้ึนไปได 
ตองหาลูทางให มา หรือ เรือ มุงเขาปฏิบัติการกอใหเกดิความวุนวายสับสน และตรึงกําลังสวนอ่ืนท่ี
จะเขากระทําการรวมรบดวยคอยทีไวเม่ือไดโอกาส และพรอมกันนัน้ ตองเตรียมการยับยั้งมิให
กําลังรบของคูตอสูเคล่ือนท่ีลงมาทําอันตรายแกฝายเราได (สุนทร ศราภัยวานิช, 2510: 26-27) 
 3.1 การเดินหมากรุกไทย 
  ตัวหมากรุกแตละตัวมีสิทธิ ในการเดินไปตามชองของตารางบนกระดานท่ีไม
เหมือนกนั  ซ่ึงไมไดตางจากมนุษยท่ัว ๆ ไปบนโลกใบนี้  ท่ีมีความแตกตางกันออกไปของแตละ
บุคคล ท้ังในดานการอยูอาศัย การกนิ การศึกษาท่ีมีความแตกตางกันออกไป  ส่ิงท่ีกลาวถึงนี้เปน
เพียงการเปรียบเทียบกับตัวหมากรุกใน 1 ชุดเทานัน้ ในการเดินของตัวหมากรุกนัน้มีกฎท่ีชัดเจนท่ี
ตองจดจําวาตัวหมากรุกตัวไหนมีสิทธิท่ีเดนิไดอยางไร ดงัมีกฎการเดนิหมากรุกแจงไวตอไปนี ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 

 ขุน  เปนตัวหมากท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด  ไมมีหมากตัวไหนท่ีคุมคาพอท่ีจะนาํ
หมากมาแลกไดเลย เพราะเม่ือขุนถูกฝายตรงขามกินไดแลว เกมหมากรุกนั้นตองยตุิไป แมฝายนั้น
จะเหลือหมากตัวอ่ืน ๆ มากกวากต็าม  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  3   ตัวขุน 
 
 ขุน  เปนจอมทัพของการเลนหมากรุก มีสิทธิพิเศษเดินไดรอบตัวคร้ังละ 1 ตา จะ
เดนิทแยงไปดานขาง เดินตรง ถอยหลัง เดนิหนาอยางไรก็ไดท้ังส้ิน (บ.พยัคฆ, 2501: 10) 
  
  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  4   การเดินขุน 

 
เรือ  เปนตัวหมากท่ีมีศักดิ์สูงมากนับรองจากขุน เนื่องจากเรือนั้นมีอํานาจการรุกและ

รับสูงกวาหมากตัวอ่ืนๆ โดยท่ีเรือมีตาเดนิท่ีกาวไกลกวาหมากอ่ืนนั่นเอง เปนตัวหมากท่ีมีอํานาจ
กวางขวาง นับไดวาเปนหมากสําคัญ ควรระมัดระวังอยาใหฝายตรงขามทําลายหรือกนิเสีย ถาสมมติ
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เปนเร่ืองสงคราม เรือหมากรุกเปรียบไดกับเรือลาดตระเวนประจัญบาน มีอานุภาพเปนคร่ันครามแก
ฝายขาศึกอยางยิ่ง ฉะนัน้ผูเลนหมากรุกโดยมากเม่ือเสียเรือแกฝายขาศึกเสียแลว เหมือนปรากฏลาง
แพทีเดยีว นอกเสียจากจะมีฝมือกลเม็ดเดด็พรายอยางเยีย่มยอดจริง ๆ จึงจะเอาชนะฝายตรงขามได 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  5    ตัวเรือ 

 
เรือ  มีสิทธิในการเดินไดรอบตัว สามารถเดินไดจนสุดกระดานท้ังดานซาย ดานขวา  

ดานหนา  และดานหลังเพียงแตตองเดนิตรงๆ จะทแยงตาเดินไมได  และหากมีหมากรุกตัวอ่ืนขวาง
อยูในดานท่ีเรือจะเดนิไป จะไมสามารถเดินขามตัวหมากรุกนั้นไปไดเชนกนั ไมวาจะเปนตัวหมาก
รุกของฝายตนเองหรือตัวหมากรุกของฝายตรงขาม ซ่ึงหากเปนหมากของฝายตรงขามขวางทางเดิน
อยูอาจทําลายหมากของฝายตรงขามเสียกไ็ด  ซ่ึงตามภาษาหมากรุกเรียกวา “กิน”  (บ.พยัคฆ, 2501: 
8) 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  6 การเดินเรือ 
 
 มา  เปนตัวหมากท่ีมีอํานาจในการสกัดกัน้การโจมตีและปองกันการบุกของหมาก
ฝายตรงขาม  วิธีเดินมาหมากรุกนั้นมักเกดิความพลาดในการเดินเสมอ ดวยวิธีการเดนิท่ีแตกตางจาก
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หมากตัวอ่ืนเปนอยางมากเพราะมาเดินตาไขวทแยงไดถึง 3 ตารอบตัวทุกดาน การเขียนอธิบาย
วิธีการเดินของมาดวยตัวหนงัสือเพ่ือจะใหเขาใจอาจจะเปนการยาก จึงควรศึกษาจากภาพท่ีแสดง
ทางเดินของมาประกอบดวยจะไดเขาใจกระจางชัด แมแตผูเลนหมากรุกท่ีมีความชํานาญแลวยังอาจ
เกิดความผิดพลาดไดดวยความพล้ังเผลอเสมอ ความผิดพลาดในการเดินมานั้นภาษาในการเลน
หมากรุกนัน้เรียกกนัโดยท่ัว ๆ ไปวา “เดินตาโปง” (บ.พยัคฆ, 2501: 9) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  7  ตัวมา 

 
 มา เปนตัวหมากท่ีมีความสําคัญรองลงมาจากเรือ เพราะมานั้นเปนตัวหมากท่ี
สามารถกาวสกัด และเปนตัวบุกเจาะหมากฝายตรงขามไดดี  มาถือเปนหมากท่ีควรระวังอยางยิ่ง
เหมือนกนั เพราะขณะมุงเดนิหมากตัวอ่ืนๆ ไปตามแผนการ จูๆ ถูกมาเดินไขวทแยงโดดมากินเสีย
ไมทันรูตัว ฉะนั้น ผูเลนควรเลนอยางรอบคอบ  หากมีมาของฝายตรงขามมาปวนเปยนอยูใกลๆ 
หมากของตน ควรระวังใหดี อยาเดินลวงลํ้าเขาไปในตามาเปนอันขาด มามีสิทธิเดินทแยงไดรอบตัว
และยังถอยหลังอีกได (บ.พยคัฆ, 2501: 14) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  8 การเดินมา 
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 โคน  เปนตัวหมากที่มีความสําคัญรองจากเรือและมา เพราะโคนเปนตัวหมากที่
สามารถปองกันการรุกฝายตรงขามไดด ี โดยอาศัยความสัมพันธการเดินเช่ือมกบัหมากศักดิ์เล็กๆ  
อยางเม็ดและเบี้ย เปนตน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  9   ตัวโคน 
 
 โคน  เดินไดคร้ังละ 1 ตา สามารถเดินไดรอบตัว โดยการเดินตรงไปดานหนา การ
เดินไปทางดานซาย ดานขวา หรือเดนิถอยหลังจะตองเดินตาทแยง การเดนิถอยหลังจะเดินลงมาตรงๆ
ไมได  โคนมีหนาท่ีเปรียบเสมือนเปนองครักษซายขวาของขุนซ่ึงเปนจอมทัพ เพื่อปองกันมิให
หมากของฝายตรงขามบุกเขามารุกรานขุนได ผูเลนหมากรุกสวนมากมักจะเดินตัวโคนอยูใกลๆ กบั
ขุนเสมอ (บ.พยัคฆ, 2501: 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 การเดินโคน 
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 เม็ด เปนตัวหมากท่ีมีศักดิน์ับรองจากโคนอีกทีหนึ่ง มีหนาท่ีเปนมนตรีผูใกลชิด
จอมทัพคอยปองกันมิใหขุนเปนอันตราย เม็ดจะอาศัยตัวท่ีเปนหมากศักดิ์เกือบเล็กสุดผูกสัมพันธกบั
เบ้ีย ข้ึนไปรุกหรือต้ังรับ  โดยท่ีหมากฝายตรงขามไมกลาท่ีจะเอาหมากศักดิใ์หญ ๆ อยางมาและเรือ
มาแลกดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  11     ตัวเม็ด 

 
 เม็ด  เดินตาทแยงไดคร้ังละ 1 ตา  เดินหนาถอยหลังไดตามตาทแยงเทานั้น แตมีกฎ
พิเศษสําหรับเม็ดโดยเฉพาะ  เม่ือเร่ิมเดินเปนคร้ังแรกมีสิทธิเดินตรงไปขางหนาได 2 ตา  คือการเดนิ
จากตาที่ตั้งข้ึนไปตรงๆ ถึงแนวตั้งเบ้ีย ตอจากนั้น การเดินตองเดินตาทแยงตลอดไปของการเลน
หมากรุก จะเดินตรงอีกไมได (บ.พยัคฆ, 2501: 10) 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12 การเดินเม็ด 
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 เบ้ีย  เปนตัวหมากท่ีถือเปนหมากศักดิ์เล็กท่ีสุด การท่ีจะนําหมากอ่ืนอยาง เรือ มา 
หรือโคนมาแลกน้ันถือเปนการเสียเปรียบอยางท่ีสุด  

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 13 ตัวเบ้ีย 

 
 เบ้ีย  เดนิตรงไปขางหนาคร้ังละ 1 ตา  ไมสามารถเดินตาทแยงหรือเดินถอยหลังได  
สวนการกนิหมากของฝายตรงขามตองกินในตาทแยงเทานั้นหามกินตาตรง แตเม่ือตัวเบ้ียนั้นเดินไป 
(บ.พยัคฆ, 2501: 11) จนถึงแนวตั้งเบ้ียของฝายตรงขามแลว  จะไดรับสิทธิใหเปนเบ้ียหงายตองเดิน
ในตาทแยงเทานั้น  การเดนิของเบ้ียหงายสามารถเดินหนาถอยหลังไดเหมือนกับเม็ดทุกอยาง (บ.
พยัคฆ, 2501: 14) 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 การเดินเบ้ีย 
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ภาพท่ี 15 การเดินเบ้ียหงาย 
 
 3.2 การตั้งหมากรุกไทย 
 3.2.1 วิธีตั้งตัวหมากรุกบนกระดาน 
 วางกระดานลงระหวางกลางผูเลนท้ังสองฝาย เลือกหมากรุกออกเปนสอง
พวก สมมติในท่ีนี้วา ดําฝายหน่ึง  ขาวฝายหน่ึง ตางฝายต้ังหมากของตนโดยกฎเกณฑกําหนดไวดงันี้ 
ใหเรือต้ังอยูในตาริมกระดานขางละ 1 ตัว สวนมา ตั้งอยูในตาท่ี 2 นบัจากตาต้ังของเรือ เขามาดาน
ในขางละ 1 ตวัเชนกัน ถัดจากนั้นในตาที่ 3 ซ่ึงเปนตาท่ีตอจากมา เปนท่ีตั้งของโคนขางละ 1 ตัว 
สวนขุนต้ังอยูในตาท่ี 4 ซ่ึงนับจากตาเรือเขามาทางดานซาย และเม็ดต้ังตอมาจากขุน ซ่ึงนับเปนตาที่ 
5 จากเรือ ดานซายเขามา ดงันั้นเม่ือสองฝายต้ังหมากเรียบรอยแลว จะปรากฏวาเม็ดและขุนของท้ัง
สองฝายต้ังกลับกัน ดังในภาพเปนการต้ังตัวหมากรุกบนกระดานเพ่ือการเลนหมากรุก  โดยเร่ิมจาก
การวางกระดานลงระหวางกลางผูเลนท้ังสองฝาย  เลือกหมากรุกฝายละ1 ชุดหากสมมุติเพื่อใหเห็น
ภาพท่ีชัดเจนข้ึนในท่ีนี้คือ  ใหชุดหนึ่งเปนสีเหลือง  อีกชุดหนึ่งเปนสีแดง  จากนั้น  ตางฝายต้ังหมาก
ของตนเอง  การตั้งหมากโดยเร่ิมจากแถวแรก และตองเปนชองแรกริมกระดานหนาของผูเลน  
วางตัวหมากรุกเรียงลําดับจากดานซายไปดานขวาตวัละ 1 ตา  ชองแรก  วางเรือ  ชองท่ี 2 วางมา  
ชองท่ี 3 วางโคน  ชองท่ี 4 วางขุน  ชองท่ี 5 วางเม็ด  ชองท่ี 6 วางโคน  ชองท่ี 7 วางมา  ชองท่ี 8 วาง
เรือ  แลวเวนแถวท่ีสองไว 1 แถว  หลักของการนับแถวนัน้  ใหนับจากริมกระดานดานหนาผูเลนข้ึน
ไปหากลางกระดาน  แถวท่ี 3 วางเบ้ียเรียงชองละ 1 ตัวจนครบ 8 ชอง  เมื่อต้ังหมากท้ังสองฝาย
เรียบรอยแลว  สามารถเร่ิมเลนหมากรุกไดทันที 
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ภาพท่ี 16 การตั้งหมากรุกบนกระดาน 

 
 3.2.2  ตําแหนงหนาท่ีสําคัญของตัวหมาก 
 การเลนหมากรุก นับต้ังแตการเปดหมากและต้ังรับนัน้ ไมตางกบัการ
สัประยุทธตามตําราพิชัยสงคราม ซ่ึงมีการวางแผน วางแนวกาํลังอาวุธตางๆ  ใหถูกตองตาม
ตําแหนงหนาท่ี รวมท้ังปองกันความปลอดภัยของศูนยบัญชาการดวย หมากรุกก็เชนกัน ผูเลนแตละ
ระดับตองวางแผน วางแนวกําลังตัวหมากตาง ๆ ใหถูกตองตามตําแหนงหนาท่ี รวมท้ังปองกันความ
ปลอดภัยของตัวขุนดวย ดังนั้นควรจะทราบใหชัดเจนถึงหนาท่ีของตัวหมาก และหนาท่ีตาม
ตําแหนงหมาก ท้ังนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจท่ีจะไดวางแผนกลยุทธไวลวงหนา   เชน  จะเลือกตี
ปกไหน แนวกลางหรือเลนตําแหนงการแปรขบวนอยางไรตอไปหรือไม ซ่ึงโดยมากมักจะตองเลือก
เอาอยางใดอยางหนึ่งท่ีคิดวาจะตอสูเปนเบ้ียบนได 
 หนาท่ีของขุน “ใครเดินตัวหมาก เรือ มา โคน เม็ด และเบ้ียเกงหากลัวเกรง 
ไม  หากแตเกรงคนท่ีเดินขุนเกงเทานั้น” นี่คือถอยคําของนายสม บรมสุข อดีตแชมป 10 ปของ
ประเทศไทย  ซ่ึงกลาวเอาไวจริงอยางยิ่งทีเดียว การเดนิขุนเกง จําแนกออกเปนสองแบบ  

1. การตัดสินใจหนีขุนกอนกําหนด หรือดงึกําลังมาชวยกันมากไป กบั
การท่ีจะกินหมากหรือรุกรานฝายตรงขามใหถึงแกนหรือติดจนนัน้ ตองมีความกลาผนวกกบัการ
คํานวณลวงหนาถึงทางหนีแมนยําและหนไีดเพยีงตาเดยีว หรือชองแคบนิดเดยีวก็พอ เพื่อแลกกนั
กับการกินหรือตัดหมากเพื่อชัยชนะปลายกระดาน  ขอนี้เปนการคํานวณทางเดนิของขุนเกง แม
จะตองถอยเอาหมากตัวใดมาปดใหเสียเปลาเสียกอนก็ตาม 
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2. ตําแหนงปลอดภัยของขุน เซียนหลายคน หลายรุน หลายสมัย ตางให
ความเหน็คลายกันบาง ตางกนับาง แตพอประมวลเหตุการณไดดังน้ี 

 ตําแหนงเดิม ซ่ึงทําใหเรือไมตอถึงกัน แตทดแทนโดยการบุกรุกเกาะ
กุมใหหนกั โดยฉวยโอกาสไดเปรียบทีเดนิ การบุกรุกไลจะทําใหหมากตัวใด เชน เรือ และมาลงได 
เพื่อเปนการผอนปรนเหตุฉุกเฉินสําหรับขุน อยางไรก็ตาม  ไมใชจะไมเดินขุนเลย หากแตเดินตาม
โอกาส เชน จะใชเรือหรือขุนไปทําหนาท่ี  เปนตน นายสุรการ วงศนิล เปนผูท่ีนิยมใชการเดิน
ลักษณะน้ีมากอน  ปจจุบัน นายสุชาติ ชัยวิชิต เปนผูใชขุนวนไปวนมา ทแยงขวา ทแยงซาย แลวถอย
หลังเม่ือถูกเรือกด และปจจบัุนนี้เซียนช้ันยอดนยิมเดนิกนับอยในเกมสําคัญ ๆ แมในการแขงขัน 
 ตําแหนงปกซาย 2 ชองริมท่ี ข2 และช7 นั้น เรือเอกรู ศรีธรรม เปนผู
นิยมเลนเสมอ ทําใหการพนัตูกลางกระดานสะดวกข้ึนโดยไมตองพะวงถึงขุน โดยมากผูเลนมา
เทียมมักจะชอบตําแหนงน้ี 
 ตําแหนงกลางกระดานที่ จ2 และ ง7 ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีนักเลนมาผูก
มักจะชอบ แตการถูกตีโต เม่ือเปนฝายเดนิทีหลัง มีมากทําใหตองเสียเวลาหลบขุนไปที่ ค8 และ ข7 
อีก ทําใหเสียเวลาหลายคร้ัง และมักเปนเบ้ียลางได เนื่องจากขุนถูกไลลากอน 
 ตําแหนงขุนฝายหนี บางคนนิยมเอาขุนหนีระหวางทางกอนกําหนด 
เพื่อมาอยูท่ี ช2 และข7 เสียกอน ยอมตอสูติดพันบริเวณใกลขุนและหนาขุน โอกาสชนะหายากอยาง
ดีเพียงเสมอเทานั้น 
 ตําแหนงขุนฝายไล  มีปญหาเล็กนอยเกีย่วกับการไล   นับศักดหมาก
ตาง ๆ  ดังเชน 
 การไลหมากเรือลําเดียว ขุนตองประชิดเขาไว และยึดตําแหนงทแยง
จากมุมเขาไว (อยาเอาเรือไปไลแทน) จะทําใหไลไปจนภายในกําหนด 
 การไลหมากมา 2 ตัว เบ้ียหงายไมถูกมุม  ตองยึดตําแหนงทแยงจากมุม
ไวเหมือนกนั 
 การไลมา 1 ตัว เบ้ียหงาย 2 ตัวไมถูกมุมคร้ังแรก  ตองยดึตําแหนงทแยง
มุมกอน แตเวลาจะจน  ตองเปล่ียนตําแหนงมาอยูท่ีริมกระดาน 
 การไลมา 1 ตัว เบ้ียหงายถูกมุม 1 ตัวนัน้ ขุนตองอยูตามาจากมุมสวน
ตาแกที กต็องยายขุนไปตามมาถูกมุมเชนกนั 
 การไลดวยโคนเบ้ียถูกมุมนัน้ ข้ันตน  มาจากตําแหนงขุนปลาดุกยกั
เง่ียงกอนแลวจึงแกที เอาขุนยายเขาตําแหนง หากไมใชปลาดุกยักเง่ียง  ตองใชตําแหนงขุนปลาดกุ
ยักเง่ียงสําหรับแกทีเหมือนกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การไลดวยโคนเม็ดไมถูกมุมนั้น ขุนจําเปนตองต้ังท่ีตาํแหนงจะรุกจน
เสมอ (หมากรุกไทย สุรามหาราษฎร) 
 หนาท่ีของเรือโดยสรุป เปน 3 กรณีดังนี ้

1. ขุนยังไมเดิน หมายถึงเรือยังไมติดตอคุมกนัเชิงเดินหมาก เพื่อการยดึ
ครองพื้นท่ีและครองอํานาจเสียกอน ท้ังนี้เรือลําเดียวสามารถทําหนาท่ีไดเกือบสมบูรณ เชน ใน
ฐานะ 

1. กดขุนหรือกดตัวหมากฝายตรงขามท่ีซอนกัน หรือขาดตัวคุมกัน 
2. สงกําลังเบ้ีย เพื่อทําเบ้ียสูงจริง โดยตองเล่ือนเรือยายตําแหนง 
3. คุมกันตัวหมากฝายเดยีวกัน 
4. ยึดครองทางเรือ เพื่อใชประโยชนระหวางยดึครอง 
5. เดินเรือข้ึนไปใชประโยชนทางขวางจะเปนกดตามขวาง คุมกันตาม

ขวาง หรือข้ึนไปตอเรือ เพื่อเอาทางหมากก็ได 
2. ขุนเดินแลว หมายถึงเรือเดินถึงกันแลว การเลนหมากรุกจะงายข้ึน 

เพราะไมตองใชสมองมากนัก และเหมาะสําหรับการแขงขันท่ีหาเสมอเปนหลักใหญ จึงใหเรือมี
ฐานะท่ีปลอดภัย ฉะนั้นเรือจึงมีอํานาจมากข้ึนอีก ดังนี ้

1. สามารถยึดครองไดเดด็ขาด 
2. สามารถออกเรือ 2 ลําได และสามารถไลบังคับตอเรือ-ตัวปองกนั

หรือเรือตัวดีของฝายตรงขามได 
3. สามารถทําการซอนเรือได 
4. การกดดวยเรือ 2 ลํา สามารถกินตัด หรือกนิแยงได 
5. การกดในทางขวาง 2 ลําสามารถกินแยง หรือกินแบงได 

3. ตําแหนงท่ีดีท่ีสุดของเรือ  คือท่ีริมกระดานขางใดขางหนึ่ง อันดับสอง 
(ช่ัวคราว) คือ ในตําแหนงปกชอง ข หรือ ช เพื่อสงกําลังเบ้ียสูง อันดับสาม คือ ตําแหนงชอง ค หรือ 
ฉ ในตอนตนกระดาน อันดบัตอไปตองตัดสินใจระหวางชองขุน หรือเม็ด ขอสําคัญ หากไมแนใจ
แลวอยาเดินเรือโดยไมคิด การเดินแตละคร้ังตองมีความหวัง มิฉะนัน้ใหเดนิตัวอ่ืนกอนหรือรอคอย
จนไดโอกาส (หมากรุกไทย สุรามหาราษฎร) 

หนาท่ีของมา 
1. หนาท่ีของมาตัวซาย 

 ตําแหนงหนาขุน  (ง2-จ7)  นอกจากจะมหีนาท่ีเตรียมขโมยแลว ยังมี
หนาท่ีคุมกําลังกลางกระดาน และคุมเบีย้ปกซายและในขวา 
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2. หนาท่ีของมาตัวขวา 
 ตําแหนงมาเทียม (จ2-ง7) มีหนาท่ีคุมกําลังกลางกระดาน และคุมเบีย้
ปกขวาและในซาย 
 ตําแหนงมาผูก (ฉ3-ค6) มีหนาท่ีคุมกําลังกลางกระดาน สงเบ้ียสูงและ
กันสูงปกขวาไดช่ัวคราว 

สรุป   ตําแหนงมาทําหนาท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
1. เตรียมขโมยและจับจองหาชองเกาะกิน 
2. คุมกันเบ้ียกลางกระดาน 
3. สงเบ้ียสูงและกันสูงริมหรือกันการเสริมเบ้ีย ทําหมากใหสูงข้ึน 
สําหรับการพิจารณาตําแหนงมาตางๆ ดูไดจากช่ือและลักษณะการเปดหมาก 

และรูปแบบการเปดหมาก (หมากรุกไทย สุรามหาราษฎร) 
 หนาท่ีของโคน 

1. หนาท่ีของโคนตัวซาย 
ในสมัยกอน  ทําหนาท่ีคุมครองขุนเพียงอยางเดยีว แตในปจจุบันนี้นกั

หมากรุกรุนใหมไดพัฒนารูปแบบการเลนข้ึนมาใหม โคนจึงทําหนาท่ีไดอเนกประสงค และมี
ประโยชนอนนัต  ซ่ึงตองไดอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังน้ี 

ตําแหนงโคนสุราการ (ข3-ช6) ทําหนาท่ีเอาเปรียบสวนยอยไดอยาง
นอย 6 วิธี เชน ทําลายผังเบ้ีย แลกโคนกับเมด็ ทํานอกในไชยาได 2 ระดบั ทําทางโคน ถอยแลวกลับ
ข้ึนมาใหมโดยใชมา ข3-ช6 ชวย รูปแบบท่ีใชโคนตําแหนงสุราการมีช่ือวา มาผูกบรรลือโลก มา
ผูกอิทธฤทธ์ิ มาผูกบรรเจิดฟา และมาเทียมสลับบรรเจิดฟา ซ่ึงอานุภาพรายแรงทั้งส้ิน 

ตําแหนงโคนนายพล (ง3-จ6) ทําหนาท่ีเปนทัพหนนุท่ีไวท่ีสุดสามารถ
นําหนาไดเม่ือหมดเบ้ียแลว หากมีโคนนายพล 2 ตัวแลวสามารถทําการยุทธใหญไดงาย โดยบุก
กลางกระดานอยางใดอยางหน่ึงไดเสมอ รูปแบบท่ีใชโคนนายพลมีช่ือวา มาผูกนายพล มาผูกนาย
พลคู มาเทียมบรรลือฟา มาเทียมลู มามังกร และมาอุปการ ซ่ึงมีอานุภาพสําหรับการยุทธใหญ และ
กําลังเปนท่ีนยิมในหมูนักหมากรุกรุนใหม ๆ  

ตําแหนงโคนสุชาติ (ค3-ฉ8) ทําการยุทธยอยอิสระทดแทนหากถูกปด
ปกซายใหใชตาํแหนงน้ี เชน รูปแบบ มาผูกสุชาติ จึงไดรับความนิยมเชนกัน 

2. หนาท่ีของโคนตัวขวา 
สมัยกอนเม่ือไมนานมานี้คอนขางจะมีบทบาทนอย มีหนาท่ีเพยีงทํา

หนาท่ีคุมเม็ด มา และเบ้ียปกขวา และบางคร้ังเดินทแยงไปคุมใหถึงเบ้ียริมก็มี แตในประมาณ 20 ป
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มานี้ นายผล สุขา แชมปประเทศไทยป พ.ศ. 2483 นิยมนําข้ึนมาอยูในตําแหนงมาผูก (โดยเลนเกม
มาเทียม) ท่ีตําแหนง ฉ3-ค6 แลวกลับตะลุยข้ึนสูงตอตีไดผล ผูท่ีนิยมตอมาคือ นายสม บรมสุข อดีต
แชมปประเทศไทยหลายสมัย ซ่ึงใชในบางคร้ังบางคราว ตําแหนงนี้ควรเรียกวา ตําแหนงโคนนาย
ผล ในปจจุบันไดมีการปรับปรุงทําโคนไขวใน เพื่อเปดทางชองเรือ ฉ-ค ไดทันที อีกประการหนึ่ง 
โคนตัวนี้ นอกจากจะคุมเมด็และมาเปนการช่ัวคราวแลว  ยังไดทําหนาท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ บุก
ข้ึนกลางกระดานผานตําแหนงนายผล และบางคร้ังยังทําหนาท่ีเปนตําแหนงโคนนายผล 
เชนเดยีวกับโคนตัวซาย หรือบางโอกาสจะเปนโคนนายผลคูไปเลย 

สรุป ตําแหนงโคนทําหนาท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
1. เอาเปรียบยุทธวิธี จรยุทธสวนยอยในตําแหนงโคนสุรการ 
2. ทําหนาท่ีอิสระ เปนตัวบุกลอลาดตระเวนในตําแหนงโคนสุชาติ 
3. ทําการยุทธใหญโดยผานตําแหนงโคนนายผล (หมากรุกไทย สุรามหา

ราษฎร) 
หนาท่ีของเม็ด 
ตําแหนงหนาท่ีสําคัญของเม็ดโดยสรุป เม็ดมีบทบาทนอยลงทุกที เนื่องจาก

โคนกลับมามีบทบาทมากข้ึน อยางไรกต็าม  พวกเซียนหมากรุกบางทานยังนยิมเอาเม็ดเขารวม
สัประยุทธใหญดวยเสมอ เชน เซียนซง บางคร้ังกลับตรงกันขาม  ใชเม็ดทําไขวนอกเพียงคร้ังเดยีว
ตลอดกระดานก็มี แตกลยทุธท่ีนิยมของเซียนซง  คือ ทําสูงข้ึนนอก แลววกกลับออมสูงได
เหมือนกนั สวนเซียนปรีชา กลับทําเม็ดไขวในผานหนาขุนมาตําแหนงโคนสุชาติ ซ่ึงทําหนาท่ี
ปองกันภยัขุนไดดีเปนตน การจําแนกหนาท่ีของเม็ดสรุปเปนหวัขอไดดงันี้ 

1. ทําตําแหนงเม็ดสูงตามปกติ เพื่อปองกันเบ้ียสูงในโอกาส และข้ึน
รุกรานในโอกาสตอไป 

2. ทําเม็ดสูงนอก เพื่อสงวนท่ีตอนกลางโดยยังไมเดนิเบ้ียหนาเม็ด เรียก
เม็ดวิรัชหรือเม็ดเซียนซง 

3. ทําตําแหนงเบ้ียสูงในตําแหนงเบ้ียปรีชา เพื่อคุมกนัขุนและเปดทัพ
หนุน 

4. ทําเม็ดตํ่าท่ี ฉ2 หรือ ค7 เพื่อสงวนท่ีเดนิเอาไวเดนิหมากตัวอ่ืน ทําการ
แยงพืน้ท่ีและรุกรานรวดเร็ว ในโอกาสทีฝ่ายตรงขามยังไมพรอม  นับเปนแนวความคิดอันหนึง่
(หมากรุกไทย สุรามหาราษฎร) 

หนาท่ีของเบ้ีย 
ตําแหนงหนาท่ีสําคัญของเบ้ียโดยสรุป การเลนชิงเบ้ียนัน้ละเอียดออนถ่ียอย 
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มากท่ีสุดในกระบวนตัวหมากรุกดวยกัน เพราะเบ้ียมีถึง 8 ตัว แตละตัวทําหนาท่ีคลายกันและไม
เหมือนกนั โดยท่ัวไปการเลนชิงเบ้ียยอดเยีย่มมักจะชนะไปถึง 60 เปอรเซ็นตแลว และมีอยูประมาณ
หนึ่งในส่ีท่ีถูกชิงเบ้ียต้ังแตตาท่ี 5 ถึงตาที่ 16 ทําใหแพไปอยางงายดาย แมแตเซียนใหญ ๆ ในศึก 
กทม. ป 2526 ไดมีการเลนชิงเบ้ียเอาเปรียบกันมากท่ีสุดประมาณกวาคร่ึง และท่ีถูกมหาภยัจากเบ้ีย  
มีหลายกระดาน  อาจจะกลาวไดวา ศึก กทม.คร้ังน้ี นอกจากไดตําราการเปดหมากแบบใหมแลว 
เปนศึกเชิงเบ้ียช้ันสูง เชน เบ้ียยันใหถลําถึงแพในตําแหนงมรณะท่ี ค4-ฉ5 เบ้ียสะกดทัพ ท่ีตําแหนง 
ช4-ข5 เปนตน (หมากรุกไทย สุรามหาราษฎร) 

3.3  เทคนิคการเปดหมาก 
3.3.1 การเปดหมาก   

เปนเทคนิคข้ันตน สําคัญท่ีสุด อันดับแรกของการเลนหมากรุกไทย ความรู
พื้นฐานของการเปดหมากนัน้ จะตองหัดเดินทีละตาประมาณ 10 ตา และฝกใหมีความชํานาญจนข้ึน
ใจเฉพาะแบบนั้นๆ สักแบบหรือสองแบบตามท่ีเราชอบและถนัด แลวจึงคอยปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมกับบุคคลหรือสถานการณนั้น  หลังจากเลนมาแลวสักพักหนึ่ง ประสบการณยอมจะบอก
ใหรูวาแบบใดดีหรือไมเหมาะสมอยางไร และสรุปไดวา  ควรเปดหมากรูปใดจึงจะถนดั 

3.3.2 หลักการเปดหมาก   
จะนับต้ังแตตาแรกข้ึนไป จนถึงตาท่ี 10 โดยจะมีการเดนิตัวหมากอยางนอย 

5 ตัว และเบ้ียอีกประมาณ 2-4 ตัว เพือ่ใหทรงเปนรูปลักษณะพอเหมาะผสมผสานกันเปนแบบ
ยุทธวิธี เชน มาผูก มาเทียม มามังกร มาอุปการและสาขาอ่ืน ๆ  ตามความตองการ โดยใหมีความ
คลองตัวพรอมท่ีจะแปรขบวนหรือรับขบวนเขาพนัตูไดสะดวกตอไป บางคร้ังมีการแปรขบวนใน
เชิงเบ้ีย เชน การชิงเบ้ียสูง และเบ้ียชิงทางเรือ เขามาเก่ียวของเร็วเกินไป ซ่ึงพวกเซียนนิยมเอามากวน
น้ําใหขุน  เอาเปรียบเชิงกลตอผูอ่ืนท่ีออนแอกวา จะทําใหระยะของการเปดหมากยาวออกไปถึง 12 
หรือ 15 ตาได บางคร้ังกลายเปนการแปรขบวนติดตอกันไปเลยก็มี การแปรขบวนท่ีเร็วเกนิไปกไ็มดี
เชนเดยีวกับการแปรขบวนชาเกินไปเหมือนกัน 

3.3.3 ความสําคัญของการเปดหมาก   
ในท่ีนี้จะกลาวรวมไปถึงการต้ังรับหมากดวย ความลับสําคัญเหลานี้ ข้ึนอยู

กับความชํานาญอันละเอียดออน ท้ังความรูดานเทคนิค และดานจติวิทยา รูเขารูเรา รูกําลัง
ความสามารถ และสามารถควบคุมอารมณความตองการของตนไดอยางระมัดระวัง และใหเกยีรติคู
ตอสู (หมายถึง อยาประมาท หรือดูถูกคูตอสูวาจะแพแลวเปนอันขาด) จงชนะอยางยิ้มแยม และแพ
อยางเยือกเยน็ ความสําคัญขอนี้ไดแบงแยกออกเปน 3 วธีิการดังขางลางนี้ 
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3.3.3.1 การข้ึนหมากหรือเปดเกม เม่ือเปนฝายเดนิกอนนัน้จะใชแบบบังคับ
ทีเดียวเลยหรือจะใชแบบกึ่งรอคอยเชิงรุกผสมรับ หรือจะเอาเปรียบกอนทันที และจะไปเอาเปรียบ
จากการแปรขบวนตลอดจนการพันตูใหม หรือไลเบียดปลายกระดาน 

3.3.3.2 การตั้งรับ เม่ือเปนฝายเดนิทีหลังซ่ึงมักจะประสบปญหาการเปน
รองต้ังแตแรก และถูกบังคับตลอดเวลา ดังนั้นการฉวยโอกาสแปรเปล่ียน ณ จุดใดจุดหนึ่ง หรือ
ขณะหน่ึงขณะใด จะตองเกิดจากความชํานาญท่ีจะรูปมคูตอสูหรือจุดโหวจุดออนของฝายตรงขาม  
หรือประเด็นหนึ่งท่ีตองรูทฤษฎีการเปดหมากและทฤษฎีการแปรขบวน ดังเชนจะกระทํากอกวนน้ํา
ใหขุน เพื่อหาโอกาสรอคอยโอกาสความผิดพลาดจากฝายตรงขาม ความผิดพลาดนั้นจะตองเกิดจาก
การถูกบังคับใหคิดมากหลาย ๆ  คร้ัง ติดตอกัน พรอมดวยมีแตมหลอก อยางไรกต็าม  การตั้งรับ
จะตองมีพรสวรรคในทฤษฎีความเหนียวแนนและการแกหมากท่ียอดเยี่ยม 

3.3.3.3 การเลนชิงเบ้ีย ท้ังสองฝายนั้นตองทราบเจตนารมณของการเดินเบ้ีย
แตละตัว พรอมท้ังทฤษฎีข้ันมูลฐานเอาเปรียบ 5 ประการ แกทําลาย 3 ประการ โดยตองจําให
แมนยําในเชิงเบ้ียนั้นมักจะถูกควบคุมหรือกั้นขวางดวยมาของฝายตรงขามอีกดวยเสมอ แมเบ้ียฝาย
เราไดรับการสงเสริมจากมา การชิงเบ้ียสูงนั้นมีเหตุผลตามหลังท่ีควรคํานึง เชน สูงนั้นเปนสูงจริง 
สูงกึ่งถาวรหรือสูงช่ัวคราว กับจะคุมครองสูงนั้นไดนานเทาใด ประการท่ีสําคัญ สูงช่ัวคราวมักจะ
ถูกทําข้ึนเพื่อเอาทางหมาก เชน ทางโคน นอกจากเชิงเบ้ียแลว ควรจะรูลักษณะเทคนิคของรูปแบบ
เบ้ีย เชน เบ้ียเอกะ เบ้ียนอกในไชยา  เบ้ียมหามณเฑียร และเบ้ียสะกดทัพ เปนตน สําหรับชิงเบ้ียนัน้
เดินทีหลังไมเสียเปรียบแตกลับไดเปรียบ 

3.3.4 แบบตางๆ ของการเปดหมาก   
การเปดหมากแบบตางๆ นัน้นิยมการเปดหมากตัวแรกดวย (1) มา (2) เบ้ีย 

(3) ในการเดนิกอนหลังนั้นนับวามีความสําคัญมาก ซ่ึงสวนมากมักจะเดินมาผสมเบ้ียกอนเสมอ แต
มีบางท่ีนิยมเดนิเบ้ียผสมโคนท้ังสองตัวกอน แลวเดินมาทีหลัง ซ่ึงไดผลดีเหมือนกนั 

แบบตางๆ ท่ีไดรวบรวมและต้ังช่ือไวนี ้ เปนการรวบรวมมาต้ังแตหมาก
โบราณจนถึงศึกขุนทองคํา คร้ังท่ี 5 จึงรวบรวมพอเปนสังเขปได ดังนี้ 

3.3.4.1 มาผูก 
3.3.4.2 มาเทียม 
3.3.4.3 มาอุปการ 
3.3.4.4 มามังกร 
3.3.4.5 เรือมเหศวร (หมากรุกไทย สุรามหาราษฎร) 
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4.   วิธีการเลนหมากรุกไทยและการแพชนะ 
การเลนหมากรุกไมวาจะเปนหมากรุกของชาติไหนก็ตาม  ถาจะเลนใหไดด ี  ตองเขาใจ

ในเร่ืองกําลังอํานาจของตัวหมาก (Power of Chessmen)  คือ อํานาจในการเคล่ือนท่ี (เดิน) อํานาจใน
การทําลาย (กนิ)  อํานาจในการรุกไล (รุก)  อํานาจในการคุมกัน (ผูก)  เขาใจถึงกําลังงานอันซอน
เรนอยูในตัวหมาก (Potency of Chessmen)  ซ่ึงเปนความสามารถของตัวหมากรุกแตละตัว การเลน
หมากรุกไทยนั้น ไมไดอยูเพียงแคการท่ีเดินหมากรุกเพือ่ไปกินตัวหมากรุกของฝายตรงขามใหหมด
เทานั้น ความหมายแทจริงอยูท่ีผูเลนท้ังสองฝายจะตองใชไหวพริบในการเดินหมาก  เพื่อลอมและ
รุกขุนของอีกฝายหนึ่งใหหมดทางเดิน (บ.พยัคฆ, 2501: 14)  ภาษาหมากรุกเรียกวา “จน”   

การเลนหมากรุกไทย มีวิธีการข้ึนหมากหลายรูปแบบซ่ึงตองศึกษาจากผูรู ตําราหมากรุก
หลาย ๆ เลม  จดจําการข้ึนหมากแมกระท่ังหมากกล  การแกปญหาในแตละหมาก หากมี
ความสามารถมาก ๆ  คิดแนวทางใหมข้ึนมาไดเชนกัน ซ่ึงแลวแตความประสงคของผูเลนวาจะใช
กลยุทธใด แตเทคนิคการเอาชัยชนะในการเลนหมากรุกไทยนั้น  ประกอบดวยทฤษฎีและหลักการ
ตาง ๆ ไมยากนัก  แตท้ังนีแ้ละท้ังนั้นข้ึนอยูกับหมากของแตละกระดานดวย  ดังนัน้การเลนแตละ
กระดาน ผูเลนจะตองมีเปาหมายวาจะเลนอยางไร (ธนติ  ธรรมสุคติ และคณะ ม.ป.ป.: 26)  หมาก
รุกไทยหากแบงชวงของการเลนโดยไมนบัจากการเร่ิมตนต้ังกระดานแลว  สามารถแบงออกไดเปน 
3 ระยะใหญ ๆ  คือ 

1. ระยะตนกระดาน 
2. ระยะกลางกระดาน 
3. ระยะปลายกระดาน (สุนทร  สราภัยวาณิช, 2512: 21) 
4.1 ระยะตนกระดาน 

เปนการเดนิดวยความมุงหมายเพื่อเปดแนวทางใหกําลังรบสวนใหญของฝายเราข้ึน
ปฏิบัติการได และพรอมกันนั้น   เพื่อท่ีจะสกัดกั้นทางข้ึนของคูตอสูมิใหลวงลํ้าเขามาทําอันตรายเรา
ได และหาโอกาสท่ีจะมุงทําลายหนาเบ้ียคูตอสูใหลดอํานาจลง (สุนทร  สราภัยวาณชิ, 2512: 21) 

การขึ้นหมากระยะตน 
4.1.1 การเดินเบี้ยควํ่า 

4.1.1.1 การเดินเบ้ียมีจดุมุงหมายอยู 2 ประการ คือ 
4.1.1.1.1 เดินสกัดกั้นและปดทาง มิใหคูตอสูสงกาํลังลวงลํ้าเขามา

ทําอันตรายฝายเราได 
4.1.1.1.2 เดินเพื่อเปดทาง สงกําลังรบเขาประจัญบาน เพื่อหวังเผดจ็

ศึก 
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4.1.1.2 ยุทธวิธีการเดนิเบ้ียคว่ํา มีจุดมุงหมายดังนี ้
4.1.1.2.1 เพื่อเปดทางใหกําลังสวนใหญในแนวหลังเคล่ือนท่ีข้ึนได

โดยสะดวกและรวดเร็วทันการ 
4.1.1.2.2 การเดินเบ้ีย ตองมีผลทั้งในการตั้งรับและรุกรบไดเสมอ 
4.1.1.2.3 อยาท้ิงเบ้ียขวางไวในตาท่ีตวัใหญจะตองข้ึนสนับสนุน

การรุกรบและตั้งรับเปนอันขาด 
4.1.1.2.4 เม่ือเบ้ียท้ัง 2 ฝายข้ึนประจันหนากันแลว ควรหาทาง

ทําลายเบ้ียคูใหฉีกออกเพราะเปนการลดอํานาจหนาเบ้ียคูตอสูใหลดนอยลง 
4.1.1.2.5 หากไมมีแนวทางใดท่ีจะไดเปรียบคูตอสู หรือแผนการ

เพื่อเผด็จศึก จงอยาใหกินเบีย้ซอนกันเปนอันขาด 
4.1.1.2.6 การกินเบ้ียกอน ตองใชดุลยพินิจใหถ่ีถวน เพราะเม่ือกนิ

กอนจะทําใหฝายเราลดตาลงหลัง 1 ตา ฉะนั้น หากวาจะกนิกอนควรกระทําเม่ือมีทางอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือเพ่ือใหเปนไปตามแผนการท่ีกําหนดไว (สุนทร  สราภัยวาณชิ, 2512: 21) 

4.1.2 การเดินเม็ด 
เม็ด เปนการรบสวนใหญท่ีมีอํานาจนอยท่ีสุดในจํานวนท้ังหมด แตเม็ด 

สามารถทําหนาท่ีตานทานและกอกวนใหคูตอสูบังเกิดความวุนวายได ฉะนั้น การเดนิเม็ดจึงกําหนด
หลักเกณฑไวดังนี ้

4.1.2.1 เพื่อกีดกั้นขวาง หรือกั้นมิใหกําลังสวนใหญของคูตอสูรุกลํ้าเขามา
ในเขตแนวปองกัน 

4.1.2.2 พยายามหาทางเล็ดรอด เขาไปกอกวนกําลังสวนใหญของฝายตรง
ขามใหสับสนวุนวาย โดยมิอาจยืนม่ันอยูกับท่ีได 

4.1.2.3 ผูกพันกําลังเบ้ียของฝายเราใหเหนยีวแนน และอาจข้ึนไปแทนท่ี
เม่ือเบ้ียถูกทําลาย 

4.1.2.4 และเม่ือมีโอกาส เขารวมรบกับกําลังสวนใหญท่ีมีอํานาจในการ
ทําลายจะทําใหเม็ดเพิ่มอํานาจตนเองใหมีคุณคาสูงข้ึนจากเดิม และนับวาเปนตัวท่ีมีอันตรายตัวหนึ่ง
ทีเดียว (สุนทร  สราภัยวาณิช, 2512: 21) 

4.1.3 การเดินโคน 
โคน เปนกําลังรบสวนหนึง่ท่ีมีอํานาจมาก ท้ังในการทําลายและปองกัน

อันตราย ฉะนัน้ การเดินโคนจึงควรท่ีจะใหเขาในลักษณะดังนี ้
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4.1.3.1 การเดินโคนในระยะเร่ิมแรก สมควรท่ีจะแยกโคนไว ใหหางกนั
เสมอ 

4.1.3.2 โคนตัวใดตัวหนึ่ง ควรจะยนือยูใกลชิดกบัขุนไว เพื่อเปนองครักษ
ทําหนาท่ีพิทักษ รักษาขุน เม่ือถูกจูโจมทําอันตราย 

4.1.3.3 ตองเดินโคนใหมีอํานาจในการสนับสนุน และคุมครองเบ้ียหรือเม็ด
ไวเสมอ และพรอมกันนั้นใหคอยหาโอกาสและชองทาง เพื่อข้ึนไปปฏิบัติการรบรวมกับกําลังอ่ืน ๆ 
มุงหมายเผดจ็ศึก 

4.1.3.4 ระมัดระวังมาฝายตรงขามท่ีจะกาวลงมาเกาะโคน มิใหเคล่ือนท่ีได
ทันการ 

4.1.3.5 เม่ือเดินโคนข้ึน ระวังอยาใหคูตอสูเอาเม็ดหรือเบ้ียแทงโคนตายได 
เพราะจะทําใหฝายเราเสียเปรียบ (ยกเวนในบางกรณีท่ีเรายอมเสียโคนเพื่อหวังผลอยางใดอยางหนึ่ง) 
ควรเดินโคนใหมีตาหลีกหลบไวเสมอ (สุนทร  สราภัยวาณิช, 2512: 21) 

4.1.4 การเดินมา 
มา เปนกําลังรบท่ีมีความสําคัญมิใชนอย มีหนาท่ีปฏิบัตกิารท้ังในการรุกรบ

และต้ังรับ รวมท้ังคุมเสนทางอันตรายไวดวย ดังนัน้การเดินมาจงึจําเปนท่ีจะตองพิจารณาให
รอบคอบและถ่ีถวน เพื่อใหมามีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

4.1.4.1 หากไมมีความจําเปนหรือแผนการแอบแฝงอื่นใดแลว จงอยาเดนิ
มาใหซอนตากันเปนอันขาด 

4.1.4.2 ถามีแผนท่ีจะเขาจูโจมทําลายท่ีม่ันคูตอสู ตองใชมาเขารวมรบโดย
เปนกําลังบุกเบิกและสนับสนุน 

4.1.4.3 ถาปราศจากวธีิการท่ีไดกําหนดเอาไว หรือไมมีทางท่ีจะเปนไปได
อ่ืนใดซ่ึงจะมีเปรียบ จงอยาท้ิงมาไวริมกระดาน เพราะทําใหรัศมีปฏิบัติการของมาลดนอยลง 

4.1.4.4 การเดินมา ควรพิจารณาใหมีชองทางสับเปล่ียนเดนิหนาและถอย
หลังไดโดยสะดวก 

4.1.4.5 ถามิใชเปนการหลอกลอเพ่ือเอาทาง หรือทําใหหนาเบ้ียของคูตอสู
ไขวเขวเสียทางแลว อยาเดนิมาข้ึนหนาเบ้ียในเม่ือคูตอสูมีโอกาสไลได เพราะจะทําใหฝายเราตอง
เดินทีหลัง 

4.1.4.6 เม่ือยามท่ีปราศจากกําลังของคูตอสูท่ีจะมาไลได ควรเอามาเกาะ
ตรึงตัวคูตอสูไว หรืออยางนอยเกาะตาท่ีจะเขาจูโจมทําอันตรายฝายตรงขามได 
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4.1.4.7 อยาเดินมาเปดตาเรือ ท่ีจะเขาปฏิบัติการรวมรบดวยเปนอันขาด 
เพราะจะทําใหอํานาจการรุกรบลดนอยลงโดยไมสมควร 

4.1.4.8 ถาฝายเราถูกจูโจม ตองพิจารณาการสงกําลังรบเขาโจมตีของคูตอสู
ใหละเอียดถ่ีถวน และวางกําลังปองกันใหทันทวงที สําหรับมาควรยืนอยูในทิศทางท่ีมาหรือโคน 
ของคูตอสูท่ีจะกาวลวงลํ้าเขามาทําอันตรายได (สุนทร  สราภัยวาณิช, 2512: 21) 

4.1.5 การเดินเรือ 
เรือ เปนกําลังรบท่ีมีประสิทธิภาพมาก และมีอํานาจในการทําลายอยาง

รายแรง และพรอมกันนั้น  ทําหนาท่ีปองกันอันตรายไดเปนอยางดีอีกดวย ฉะนั้น การเดินเรือควรมี 
กฎเกณฑ ดังนี ้

4.1.5.1 อยาเดินเรือโดยไรเหตุผล หรือยังไมแนใจในแผนการท่ีกําหนดไว
วาจะไดผลอยางงแทจริง 

4.1.5.2 ถาไมจําเปน อยาเดินเรือไวในจุดท่ีเรามุงหมายจะโจมตี เพราะจะทํา
ใหคูตอสูเตรียมปองกันอยางเหนยีวแนน 

4.1.5.3 ถามีชองทางท่ีเราจะไดประโยชนในทางหนึ่งทางใด จงรีบสงเรือ
เขาปฏิบัติการรวมรบดวยทันที เพื่อใหไดผลสมบูรณ 

4.1.5.4 เม่ือคูตอสูบุกเขาโจมตี โดยสงเรือเขามาเกาะตรึงตัวขุนฝายเราไว ถา
ไมมีทางหลีกหลบหรือคํานวณวาไมปลอดภัย จําเปนท่ีจะตองรีบตอเรือหรือขับไลออกไปใหพน
ระยะ เพราะเรือกดยอมมีอันตรายมาก ถากาํลังรบตัวอ่ืนสามารถเคล่ือนเขามารวมดวยได 

4.1.5.5 ในกรณีท่ีฝายตรงขามตอเรือเพ่ือชิงคลอง ถาไมมีทางเล่ียงอ่ืนใดที่
ไดเปรียบ จงกนิกอนเพื่อไมเสียตาเดิน ยกเวนเม่ือคูตอสูกนิกอนแลวฝายเรามีผลท่ีจะไดรับ เชน เบ้ีย 
ไดหงาย เปนตน (สุนทร  สราภัยวาณิช, 2512 : 21) 

4.1.6 การเดินขุน 
ขุน เปรียบประดุจแมทัพ และเปนม่ิงขวัญของกาํลังรบท้ังหมด ซ่ึงดวยเหตุนี ้

ขุนจึงมีอํานาจรอบตัว แตถาขุนฝายใดถูกบีบบังคับใหตกอยูในวงจํากัดจนไมสามารถท่ีจะหลบหลีก
การโจมตีจากกําลังของฝายตรงขามใหพน นั่นยอมหมายถึง ฝายนั้นพบกับความปราชัยอยางยอยยับ 
ฉะนั้น  ขุนจึงเปนตัวท่ีตองใชความระมัดระวังใหมากท่ีสุด เพราะการแพชนะอยูท่ีตัวขุนเปนสําคัญ 
ดังนั้น หลักเกณฑการเดินขุน จึงควรใหเปนไปตามนี ้

4.1.6.1 อยาท้ิงขุน ไวในแนวลางโดยโดดเดี่ยว เม่ือคูตอสูมีชองทางที่จะสง
กําลังเรือลวงลํ้าเขามาทําอันตรายได 
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4.1.6.2 ไมวาขุนจะยืนอยูท่ีใดก็ตาม หลักประกนัอันม่ันคงจําเปนท่ีจะตองมี
กําลังท่ีจะตองมีกําลังตัวอ่ืน เชน โคนหรือเม็ดยืนอยูใกลชิดเสมอ ท้ังนี้เพื่อปองกันอันตรายหรือผอน
หนักใหเบา เม่ือถูกฝายตรงขามจูโจม 

4.1.6.3 เม่ือพิจารณาเห็นวา ขุนอาจจะไดรับอันตรายจากการโจมตีของฝาย
ตรงขาม  จงรีบเคล่ือนขุน ถอยหลบทันที 

4.1.6.4 เม่ือกําลังสวนใหญถูกตัดทอนลงไปจนเหลือนอยตัวแลว ถามุงม่ัน
ท่ีจะเผดจ็ศึกตองเดินขุน เขาปฏิบัติรบรวมดวย 

4.1.6.5 และเม่ือขุนจําเปนท่ีจะเคล่ือนท่ี จงพิจารณาใหมากและระวังอยาให
ขุน อยูหางตัวรวมอ่ืนๆ  เพราะจะทําใหชวยเหลือไมทันการ เม่ือขุนตกอยูในท่ีคับขัน และถาขุน 
เคล่ือนท่ีข้ึนไปทามกลางกําลังคุมกัน  จะตองพิจารณาใหขุนมีชองทางท่ีจะเคล่ือนไหวไดเสมอ 
เพราะถาอับตัวจน ไมมีตาท่ีขุนจะเดินไดอาจจะทําใหพลาดพล้ังเสียทีแกคูตอสูได (สุนทร  สราภัย
วาณิช, 2512: 21) 

4.2 ระยะกลางกระดาน 
ระยะกลางกระดาน เปนระยะเคล่ือนท่ีกาํลังรบสวนใหญ (ตัวใหญ) ข้ึนสูแนว

ประจัญบาน และพยายามหาโอกาสบุกเขาใกลขุนของคูตอสูไวเสมอ ถาทําได หรือเกาะตรึงกําลัง
ฝายตรงขามใหติดขัด เคล่ือนท่ีไมไดสะดวกและรวดเร็ว แตถาพิจารณาเห็นวา คูตอสูรักษาแนว
ตานทานไดเหนียวแนน ควรเปล่ียนแผนการโจมตีดวยรูปหมากใหม เพราะในระยะนี้เปนการเดิน
แบบใชยุทธวธีิลอหลอกทํารายโดยมีแผนการสืบตอเนื่องเปนข้ันๆ ไป (สุนทร  สราภัยวาณิช, 2512: 
21) 

4.3 ระยะปลายกระดาน 
เปนจุดสุดทายท่ีมุงหวังเผดจ็ศึก แตถายังไมสามารถท่ีจะเขาทําอันตรายแกขุน คู

ตอสูไดถนัด จงเรงเปล่ียนแผนการเปนตัดทอนกําลังท่ียังมีเหลืออยูใหลดนอยลงไปอีก เพื่อแสวงหา
ชัยชนะในบ้ันปลาย หรืออาจใชวิธีหลอกลอใหคูตอสูเคล่ือนกําลังปองกันหางออกมาจากขุน เพื่อท่ี
ฝายเราจะไดพชิิตขุนคูตอสูไดงายข้ึน (สุนทร  สราภัยวาณิช, 2512: 21) 

ดังไดกลาวไวแลววา  การแพชนะนั้นอยูท่ีขุนของฝายใดฝายหน่ึงจนมุมหรือส้ิน
ทางเดิน และเปนส่ิงธรรมดาเหลือเกนิท่ีผูเลนท้ังสองฝายจะตองเพล่ียงพลํ้าเปนฝายแพฝายหน่ึง 
นอกจากฝายท่ีไดเปรียบรุกไลตัวขุนของฝายเสียเปรียบไมจน จึงเปนอันวากระดานน้ันตองเสมอกัน 
ฉะนั้นหมากรุกจึงไดมีกฎเกณฑการรุกไลไวเปนมาตรฐาน เชนวา เรือมีสิทธิรุกไลขุนไปกี่ตาจึงจะ
จน หากพนกําหนดนั้นเรียกวาเสมอกันไป จะไดนํากฎเหลานี้มาแสดงไวตอไปนี้ (บ.พยัคฆ, 2501) 
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5.  กฎการรุกไลของหมากรุกไทย 
เรือ   ลําเดียวมีสิทธิเดินรุกไลขุนได 16 ตา เกินกาํหนดนี้ เสมอกันไมมีใครชนะแพ 
เรือ   สองลําไลขุนได 8 ตา 
มา   ตัวเดยีวรุกไลขุนได 64 ตา เทากับชองตากระดานเม่ือนับได 64 ตาแลว ไลขุนเขา

จนมุมไมได เปนอันวาเสมอกัน 
มา   สองตัวรุกไลขุนได 32 ตา 
โคน   ตัวเดยีวรุกไลขุนได 44 ตา 
โคน   สองตัวรุกไลขุนได 22 ตา 
เบ้ียหงาย  จะมีกี่ตัวก็ตาม  ตองรุกไลขุนไปจนครบ 64 ตา แมวาฝายหนีจะมีเบ้ียอยูดวย 1 

ตัวก็ตามตองนบั 64 ตาเหมือนกัน 
หากฝายไลกับฝายหนีมีเรือคนละ 1 ลํา แตฝายไลมีเบี้ยอีก 1 ตัว จะเปนเบ้ียคว่ําหรือหงาย

ก็ตาม ตองไลไดไมเกิน 64 ตา 
ฝายหนีมีเบ้ียหงาย  ฝายไลมีโคนกับเบ้ียหงายรวมทั้งขุนไลไดไมเกิน 64 ตา อยางนี้ตาม

ตําราหมากรุกเรียกวา “หอกขางแคร” 
ฝายหนีมีขุนกบัมา ฝายไลมีขุน โคน เบ้ียหงาย 2 ตัวรุกไล ฝายหนีพยายามเดินมากาวหนี

หลบหลีก และคอยจองทําลายฝายไล หากฝายหนเีดินหนีได 64 ตา เปนอันวาเสมอ อยางนี้ตํารา
หมากรุกเรียกวา “จับมาอุปการ” 

ฝายหนีมีขุน เรือ และเบ้ียหงายอยางละ 1 ตวั ฝายไลมี ขุน  เรือ  โคน  และเบี้ยหงายอยาง
ละ 1 ตัว ฝายไลอยางนี้เรียกวา “ลูกติดแม” ไลมันไมจน เพราะเรือกับเบ้ีย แอบบังขุนอยูเร่ือยไป ฝาย
ไล ๆ ไดโดยยาก 

ฝายหนีมีขุน โคน เรือ ฝายไลมีขุน โคน เรือ มา เบ้ียหงาย ไลได 64 ตา ฝายหนีตองเอา
โคนกับเรือผูกกันปองกันใหขุนมีทางเดินหนี เรียกวา “หนุมานอาสา” 

ฝายหนึ่งมีขุน โคน เบ้ียหงาย ฝายไลมีขุน เรือ  เม็ดไลได 64 ตา ฝายหนีจะตองเดินโคน
กับเบ้ียติดขุนไว โดยทแยงตาบังขุนอยูเสมอ อาจไมจน เรียกวา “ควายสูเสือ” 

ฝายหนีมีขุนกบัเรืออีก 1 ลํา ฝายไลมีขุน โคน 1 ตวั เบ้ียอีก 3 ตัว ไลได 64 ตา ฝายหนี
เดินเรือติดพลขุนใหดีอาจเสมอได เรียกวา “อูทองหนีหา” 

ฝายหนีมีขุนและเรือ 1 ลํา ฝายไลมีมา 1 ตัว เบ้ีย 3 ตวั ไลได 64 ตา เรียกวา “พรานไล
เนื้อ” 
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ฝายหนีมีขุน  มา 1 ตัว และเบ้ีย ฝายไลมีขุน   เรือ   และเบ้ียหงาย ฝายหนีพยายามเดนิมา
ติดพันกับขุนของฝายเดียวกนัไว ถาฝายไลเอาเรือรุกใหเดนิมากาวสกัดปดรุกและเดินเบี้ยผูกใหดี 
อาจหนีไดเกนิ 64 ตา ตามกําหนด ถาจนเสียกอนเดินได 64 ตา จะแพเรียกวา “นกกระจาบทํารัง” 

ฝายหนีมีขุนกบัโคน 1 ตัว ฝายไลมีขุน  มา 1 ตัว เบ้ีย 2 ตัว ฝายไลตองไลได 64 ตา ถา
ฝายหนีเดินโคนแอบบังขุนใหดี จะไมแพ มีแตเสมอ เรียกวา “คล่ืนกระทบฝง” 

ฝายหนีมีขุน  โคน 1 ตัว เรือ 1 ลํา ฝายไลมีขุนและเรือ 2 ลํา ฝายหนีเดินโคนกับขุนไว 
เรือคอยเดินสกัดฝายไล ๆ  ได 64 ตา เรียกวา “หมูหลบหอก” 

การรุกไลใหถึงแพชนะหรือเสมอกันในการเดินหมากรุกมีกฎเกณฑดังท่ีกลาวมานี้ ผูเลน
จะตองจดจําและฝกฝนตนเองใหกําหนดตาเดินไดอยางแมนยํา จึงจะมีความสามารถในการเดินอยาง
แทจริง โดยเฉพาะหมากรุกมีกลวิธีพิสดารอยูเปนอันมาก ผูเลนควรศึกษากลวิธีตาง ๆ  ใหเขาใจ ท้ัง
ทีหนีและทีไล กลวิธีตาง ๆ  จะเปนประโยชนมากท่ีสุด เม่ือผูเลนฝายใดฝายหนึ่งเดินหมากของตน
ลวงฝายตรงขามใหเขาในตากลท่ีวางไว ผลชนะจะตกเปนของฝายนั้น ซ่ึงตอไปนี้จะไดแสดงกลวธีิ
หนึ่งวิธีตามแบบฉบับของหมากรุกไว เพื่อเปนการศึกษาตอไป กอนอ่ืนตองกําหนดตวัหมากบน
กระดานหมากรุก และอาจใชตัวอักษรกบัเลขกํากับชองจะไดกําหนดใหเขาใจงายวาหมากตัวไหน
เดินอยูในชองใด  (สุนทร  สราภัยวาณิช, 2512: 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  17  กลวิธีหมากรุก 
 
6.   ขอมูลเก่ียวกับโรงเรียนกวดวชิาในประเทศไทย 

6.1 ประวัติความเปนมาของโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย 
“กวดวิชา” คืออะไร โดยท่ัวไปแลว การกวดวิชา หมายถึง การเรียนเพ่ิม ซ่ึงจะ

พิเศษไปจากท่ีไดเรียนในช้ันเรียนปกติ คําวา “กวดวชิา” นั้นยังมีความหมายถึงการเรียนพเิศษ 
(Special Learning) การติว (Tutorial Learning) เรียนเรงรัด (Accelerated Learning) อีกดวย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 

การกวดวิชาในประเทศไทยนั้น ไมมีหลักฐานชัดเจนวา การกวดวิชาเร่ิมตนในสมัย
ใด แตมีกลาวไวโดยกานทิตย ชาติวงศ  (ไพฑูรย  สินลารัตน ม.ป.ป., 2545)  การกวดวิชาเร่ิมตน
ตั้งแตสมัยพระนารายณ โดยชาวจีนท่ีมีฐานะด ี จางครูจากประเทศจนีมาสอนภาษาจีนใหแกบุคคลท่ี
จะศึกษาในประเทศจนี (วิกพิีเดีย, 2555) หากดใูนสมยัสมเด็จพระนารายณมหาราชเก่ียวกับสังคม
ความเปนอยู ทรงครองราชยป พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231 ขอมูลในดานการศึกษาของพระองค ทรงรับ
การศึกษาจากพระโหราธิบด ี ซ่ึงเปนขาราชการระดับสูงในพระราชวัง และพระอาจารยพรหมพร
พิมลธรรม รวมท้ังสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย และพระสงฆท่ีมีสมณศักดิ์ระดับสูงในพระนคร 

ในยุคของพระองคนั้นเปน “ยุคทองของวรรณคดี”  มีกวท่ีีมีช่ือเสียงหลายทาน เชน    
พระโหราธิบด ี ศรีปราชญ พระศรีมโหสถ ในบทกวีท่ีแตงข้ึนมาน้ัน  ไดมีการสอดแทรกเร่ืองราว
ของชีวิตความเปนอยูของผูคนสมัยนั้นใหผูท่ีอานบทกวไีดศึกษา ไมเพยีงแตชีวิตความเปนอยู ยังได
สอดแทรกใหไดรับรูถึงการละเลนดวย การสอดแทรกการดําเนินชีวิต สภาพบานเรือน การละเลน
นั้นยังมีการสอดแทรกกนัตอ ๆ มาเร่ือย ๆ เชน เสภาเร่ือง ขุนชางขุนแผน ท่ีกลาวถึง ขุนชางชวนศร
พระยาเลนหมากรุก ทําใหรูวามีการเลนหมากรุกในประเทศไทยจริง และในสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราชยังมีผลงานท่ีโดดเดนท่ีสุดอยูเลมหนึ่ง คือ “ตําราจินดามณี” เปนหนังสือแบบเรียน
ภาษาไทยเลมแรกท่ีใหความรูทางไวยากรณไทย ครอบคลุมเร่ืองการใชสระ พยัญชนะ วรรณยกุต 
การแจกลูก การผันอักษร อักษรศัพท อักษรเลข การสะกดการันต การแตงคําประพันธชนิดตางๆ  

เม่ือมี “ตําราจินดามณี” เทากับมีการเรียนการสอนเกิดข้ึนแนนอน เพยีงแตในประวตัิศาสตรตางๆ 
ของประเทศไทยนั้น ไมไดจดบันทึกเก็บไวอยางเปนระบบระเบียบแบบแผน อาจดวยสังคมประเทศ
ไทยเองในสมัยกอนนั้นเปนประเทศเกษตรกรรมก็เปนได 

หากมองในดานสถานศึกษาในประเทศไทย จากประวตัิศาสตรท่ีกลาวถึง “ตํารา
จินดามณี” นัน้  แสดงใหเห็นวามีการเรียนการสอน การอานเกิดข้ึนอยางแนนอนในยุคสมัยสมเดจ็
พระนารายณมหาราช ซ่ึงอยูชวงปลายของอาณาจักรอยุธยา พระองคทรงครองราชสมบัติ  ป พ.ศ. 
2199 - 2231 เพียงแตระบบการเรียนการสอนนั้น เรียนและสอนกันท่ีไหนบาง 

สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ความสัมพันธระหวางประเทศรุงเรือง โดยมีการ
ติดตอท้ังดานการคา และการทูตกับประเทศตาง ๆ เชน จีน ญ่ีปุน อิหราน อังกฤษ มีชาวตางชาติเขา
มาในพระราชอาณาจักรเปนจํานวนมาก ในจํานวนนี้รวมถึงเจาพระยาวิชาเยนทร ชาวกรีกท่ีรับ
ราชการ ขณะเดียวกันยังโปรดเกลาใหแตงคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี กับราชสํานักฝร่ังเศสใน
สมัยพระเจาหลุยสท่ี 14 ซ่ึงทําใหมีเขียนบันทึกเกีย่วกับกรุงศรีอยุธยาและสยามมากท่ีสุด โดย 
มองซิเออร เดอ ลา ลูแบร  ทําใหเราไดรูถึงชีวิตความเปนอยูในยุคนั้นไดพอสมควร รวมถึงการศึกษา
ในยุคนั้นดวย ซ่ึงในจดหมายเหตุ ลา ลูแบร ราชอาณาจักรสยาม ซ่ึงเขียนโดยมองซิเออร เดอ ลา ลู
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แบร เอกอักคราชทูตผูมีอํานาจเต็มของพระเจาหลุยสท่ี 14 พระเจาแผนดินฝร่ังเศส ซ่ึงไดเขียนถึง
ประเทศไทยในยุคนั้นในดานตาง ๆ ไว พอใหเราไดมีขอมูลในการศึกษาประวตัิศาสตรในดานตางๆ 
ไวมากพอ สมควร รวมถึงการศึกษาของเราดวย ในจดหมายเหตุฉบับดังกลาว ในบทท่ี 9 วาดวย
การศึกษาของชาวสยามไดเขียนในหวัขอท่ี 1 วา คนไทยสงบุตรใหไปอยูกับพระสงฆ เม่ือมีอายุได 
7-8 ขวบ และใหบวชนุงเหลืองหมเหลือง ดวยไมมีขอผูกมัดอะไร จะสึกออกมาเม่ือไหรก็ไดโดยไม
ตองอายใคร (หมอมราชวงศคึกฤทธ์ิ  ปราโมช, 2525: 13)  เม่ือบวชและศึกษาท่ีวัดกับพระสงฆแลว
เรียนอะไรกันบาง ในการเรียนนัน้ มีขอมูลบางสวนจากจดหมายเหตุ ลาลูแบร กลาววาสอนใหรูจกั
อานเขียนและนับจํานวนเปนสําคัญ ดวยวาไมมีส่ิงไรจะจําเปนแกพอคาและชาวสยามท้ังปวง (ลาลู
แบร, 2548: 184)  ท้ังยังสอนศีลธรรม และชาดก ไมมีการสอนพงศาวดาร กฎหมายหรือศาสตรอ่ืนๆ 
จากการที่เด็กบวชเปนเณรเพื่อเรียนหนังสือท่ีวัดกับพระสงฆนั้น แสดงใหเห็นถึงการเรียนการสอน
ในสมัยนัน้ ชาวบานยังเลาเรียนกันท่ีวัดเปนหลัก โดยมีพระสงฆเปนครูสอน ซ่ึงการศึกษาในวัด ยัง
ไดมีการสอนวชิาพิเศษนอกเหนือออกไปอีก เปนการสอนเพิ่มเติมตามความสามารถของพระสงฆ
ในวดันั้น ๆ อยางเชน วัดท่ีมีพระภกิษุมีความรูความสามารถในเชิงชางตางๆ จะมีการสอนวชิา
เหลานั้นดวย  ฉะนั้น  วัดคือสถานศึกษาสวนใหญในสมยันั้น แลวประเทศไทยเรามีการศึกษาท่ีเปน
ระบบจริง ๆ เกิดข้ึนในสมัยพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดทรง
จัดระบบการศึกษาข้ึน 

6.2 ประเภทของการกวดวิชา 
การจําแนกประเภทโรงเรียนกวดวิชาไดเปล่ียนแปลงรูปแบบไปตามยคุสมัย ใน

อดีตน้ัน โรงเรียนกวดวิชามีวัตถุประสงคเพื่อกวดวิชาบางวิชาตามหลักสูตรวิชาสามัญของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ตอมาจึงเปล่ียนเปนโรงเรียนลักษณะการศึกษาพิเศษ ซ่ึงอาจจะจําแนกไดเปน 3 ประเภท 
(ไพฑูรย สินลารัตน, 2545) ดังนี้   

6.2.1 โรงเรียนกวดวิชาประเภทเรียนลัด  
โรงเรียนกวดวชิาในลักษณะนี้ ผูเรียนตองการเรียนเพือ่ท่ีจะไปสมัครสอบ

เทียบความรู เชน สอบเทียบ ทําใหผูเรียนสามารถประหยัดเวลา ประหยัดเงินไดมาก เพราะใชเวลา
นอยและเสียคาใชจายนอย 

6.2.2 โรงเรียนกวดวิชาประเภทเฉพาะกาล   
เปนโรงเรียนท่ีเปดสอนเฉพาะเวลา สวนใหญจะเปดภาคฤดูรอน เปนการ

เปดโอกาสใหผูเรียนท่ีไมมีโอกาสเรียนเพือ่เพ่ิมเติมความรู ท้ังนี้เนื่องจากวาโอกาสในการเลือก
สถานท่ีท่ีจะเรียนของผูเรียนมีไมเทากัน เม่ือเรียนในโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานไมด ี เกรงวาจะสอบ 
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แขงขันเพื่อเขาเรียนตอในสถาบันชั้นนําไมได ดังนั้นผูเรียนจึงหาที่เรียนเพิ่มเติม เพื่อความมีโอกาสที่
จะประสบความสําเร็จสอบแขงขันตอไป 

6.2.3 โรงเรียนกวดวิชาประเภทตลอดท้ังป   
โรงเรียนประเภทนี้ เปดสอนตามหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียน

เสริมในวิชาท่ีตนเองเรียนออน หรือไมเขาใจดีพอ เพื่อจะเปนพื้นฐานการเรียนในสถาบันพื้นฐาน 
เพื่อเปนความรูสะสม และเพ่ือจะใชสอบแขงขันตอในสถาบันชั้นสูงอ่ืน 

6.3 ลักษณะของการกวดวิชาท่ีเปนท่ีนิยม 
ในกลุมผูเรียนท้ังหมด กลุมผูเรียนท่ีมีความเขมขน ขนาดคอนขางใหญและมี

ลักษณะเฉพาะ คือ กลุมผูเรียนท่ีกวดวิชาเพ่ือสอบแขงขันเขาเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมี
ลักษณะแตกตางกัน สามารถจําแนกไดเปน 5 ลักษณะ (ไพฑูรย สินลารัตน, 2545) ดังนี้ 

6.3.1 การเรียนกวดวิชาโดยการจางครูมาสอนเองท่ีบาน 
ลักษณะน้ีสวนใหญจะเปนการเรียนเสริมในวิชาท่ีผูเรียนยงัออนอยู หรือเปน

การเพิ่มพูนวิชาท่ีจะเปนประโยชนตอการสอบคัดเลือก อันไดแก วิชาเก่ียวกับภาษา คณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตรเปนหลัก ผูท่ีทําหนาท่ีสอนวิชาเหลานีมี้ท้ังครูท่ีมาจากโรงเรียน นสิิต นักศึกษา 
และบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ตลอดจนอาจารยในมหาวิทยาลัยเอง 

6.3.2 การเรียนในสถานศึกษากวดวิชาท่ีเปดสอนตลอดป 
สถานศึกษากวดวิชาลักษณะนี้อาจจะจัดในสถานศึกษาบางแหงท่ีมีช่ือเสียง 

โดยมีคณะอาจารยในสถาบันนั้นเปนผูสอน หรือในสถานกวดวิชาท่ีจดัต้ังข้ึนเปนการเฉพาะ โดยรับ
สมัครผูเรียนท่ัวไป แนวการสอนเปนการเตรียมตัวผูเรียน ในดานการสอบคัดเลือกเรียนตอ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับอุดมศึกษา รวมท้ังการเฉลยขอสอบและการเก็งขอสอบ 

6.3.3 การเรียนในสถานกวดวิชาท่ีเปดสอนในชวงกอนสอบ 
เปนการกวดวชิาในลักษณะของการติวเขมท่ีเปนการเฉลยขอสอบ และการ

เก็งขอสอบเปนสําคัญ การกวดวิชาในชวงกอนสอบและกอนสอบคัดเลือกเขามหาวทิยาลัย ผูเรียน
สวนใหญจะเปนพวกเดก็นกัเรียนในตางจงัหวัดท่ีไมมีโอกาสกวดวิชาตลอดปจะเขามาเรียนกวดวชิา
ในชวงกอนสอบ สวนเด็กนกัเรียนในกรุงเทพมหานคร มักจะไมเรียนกวดวิชาชวงนี ้ เพราะไดเรียน
กวดวิชาในสถาบันท่ีเปดสอนตลอดปมาแลว  

6.3.4 การเรียนกวดวิชาในโรงเรียนของตน 
การเรียนกวดวิชาในโรงเรียนท่ีตนศึกษาอยู โดยเฉพาะในโรงเรียนมัธยม 

ศึกษาท่ีตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร หรือมัธยมศึกษาขนาดใหญในจังหวดัตางๆ จะเปดการสอน
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กวดวิชาเพื่อการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยในโรงเรียนตนดวย การกวดวิชาในลักษณะน้ีจะเร่ิม
ตั้งแตภาคเรียนท่ีสองของปการศึกษา 

6.3.5 Pre-Admission 
เปนการทดสอบความรูกอนการสอบเขามหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจจะมีการทําโดย

คณะนิสิต นกัศึกษามหาวทิยาลัยตาง ๆ หรือสถาบันท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อทําการทดสอบความรูดังกลาว 
และการสอบ Pre-Admission นี้เปนส่ิงหนึง่ท่ีไดรับความนิยมอยูมากในปจจุบัน 

6.4 ปจจัยในการเรียนกวดวิชา 
ภายใตคานิยมทางสังคมซ่ึงแฝงสภาวะแหงการแขงขันตอสูเพื่อใหไดมา ยอมเปน

การผลักดันใหคนในสังคมเกดิแรงกระตุนใหเกิดการเรียนกวดวิชา เพือ่ไดมาในส่ิงท่ีสังคมคิดวาดี
ท่ีสุด แตมีปริมาณท่ีจํากดั เม่ือเทียบกับปริมาณของคนในสังคมท่ีมีเปาหมายสวนใหญไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้นคนในสังคมจึงตองกวดวชิาเพื่อใหไดมาซ่ึงความรู และนําความรูท่ีคิดวามากกวา
ผูอ่ืนไปใชในการสอบแขงขัน สอบสัมภาษณ ฯลฯ เพื่อจะไดบรรลุเปาหมายของตนใหได 
ผูประกอบการที่ตองการเปดโรงเรียนกวดวชิาเปนของตนเอง  ตองทราบถึงเหตุผลท่ีแทจริงวา อะไร
คือปจจัยท่ีทําใหคนในสังคมตองการกวดวชิากัน ซ่ึงส่ิงนี้จะทําใหผูประกอบการ ไดทราบถึง
ส่ิงแวดลอมทางการตลาด รวมถึงพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีผลตอการเรียนกวดวิชา ซ่ึงปจจัยตางๆ 
เหลานี้ สามารถรวบรวมไดเปน 3 ปจจยัหลัก ดังนี ้

6.4.1 ปจจัยทางระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาของไทยเนนท่ีการสอบแขงขันเปนสวนใหญ จึงเกดิสภาวะ

การแขงขัน ประกอบดวยหลักสูตรการสอนในปจจุบันไมสอดคลองกับการประเมินผลการศึกษา จึง
ทําใหตองไปแสวงหาท่ีเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม เพื่อหวังจะไดรับขอมูล ความรู เพิ่มข้ึนจากเดิม 

6.4.2 ปจจัยทางปจเจกชน 
สติปญญาความรูความสามารถในแตละคนไมเทาเทียมกัน การรับรูในเร่ือง

วิชาการตาง ๆ ยอมแตกตางกัน รวมถึงพฤติกรรมลึก ๆ ของแตละบุคคลท่ีคิดวาตนเองเกง และอยาก
รักษาความเกงใหคงอยู ไมใหลดลง จึงตองพยายามขวนขวายหาความรูอีกหลาย ๆ สาขา โดยไป
เรียนกวดวิชา เพื่อเพ่ิมพนูความรูข้ึนมาใหมากกวาคนอื่น และเพ่ือใหตนเองไดมีความสามารถเพิ่ม
มากข้ึน 

6.4.3 ปจจัยทางคานิยมของสังคม 
สังคมมีคานิยมยกยองคนเกง โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่เรียนเกงยอมเปนท่ี

ภาคภูมิใจแกครอบครัว มากไปกวานั้นสังคมทุกวันนีมี้การแขงขันสูง รวมท้ังการแขงขันดาน
การศึกษา เชน การสอบแขงขันเขาเรียนมหาวิทยาลัยช่ือดัง โรงเรียนช่ือดัง สอบชิงทุนเลาเรียนหลวง 
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สอบชิงทุนไปตางประเทศ ฯลฯ ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยท่ีทําใหคนในสังคมถูกครอบงําดวยคานิยมใน
ลักษณะน้ี จึงตองเรียนกวดวชิาเพื่อใหไดมาซ่ึงวิชาความรูท่ีมากข้ึน เพือ่ตอบสนองคานิยมทางสังคม 

ปจจัยหลัก 3 ขอดังกลาว ถือวาเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหผูประกอบการไดเขาใจถึงส่ิงท่ี
มีอิทธิพลตอผูบริโภคอยางแทจริง และสามารถท่ีจะตอบสนองไดตามตองการ 

 
7.   เปาหมายของธุรกิจกวดวิชา 

หลายคนคงคิดวาการเรียนกวดวิชาจะมีเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปนสวนใหญเทานั้น  ในความจริงแลวไมใชแคเพยีงนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพียงอยางเดยีว 
แตกินวงกวางถึงนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ประถม อนุบาล บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ฯลฯ 

สาเหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะวา สังคมมีการแขงขันกันมากข้ึน และการแขงขันในเร่ือง
การศึกษาไมใชแคภายในช้ันเรียนในโรงเรียนเพยีงอยางเดียวเทานัน้ แตยังขยายวงกวางไปถึงการ
สอบแขงขันนอกหองเรียน ซ่ึงจะเหน็ไดจากการที่เดก็อนุบาลสอบแขงขันเขาโรงเรียนประถมศึกษา
ท่ีเปนท่ีนิยม เด็กประถมตองสอบแขงขันเขาโรงเรียนมัธยมท่ีมีช่ือเสียง เด็ก ม.ตน ตองสอบแขงขัน
เขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เด็ก ม.ปลาย ตองสอบแขงขันเขา
มหาวิทยาลัยช้ันนําของไทย และบัณฑิตยังตองสอบแขงขันเขาไปประกอบอาชีพตางๆ  เชน นักบิน 
วิศวกร ผูพิพากษา นกับัญชี แอรโฮสเตส  เปนตน ไมเพียงเทานัน้ บางทีพอแม ผูปกครองยังตอง
กวดวิชาเพื่อเขาหลักสูตรอบรมคุณภาพชีวติลูก 

ตัวอยางเหลานี้จึงเปนท่ีประจักษแลววา การเรียนกวดวิชาขยายวงกวางไปมากกวาใน
อดีต ท่ีซ่ึงแตกอนการกวดวิชามีวัตถุประสงคเพื่อสอบเขามหาวิทยาลัยเพียงอยางเดียว ดังนัน้
ผูประกอบการจึงควรพิจารณาเลือกกลุมเปาหมาย (Targeting) ใหเหมาะสม ซ่ึงกลุมเปาหมายของ
ธุรกิจกวดวิชาท่ัว ๆ ไป มีดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 เปาหมายของการเรียนกวดวิชา   
 

วัยท่ีเรียนกวดวิชา เปาหมายของการกวดวิชา 

เด็กในวยั Nursery พัฒนาการทางดานสมอง 

เด็กกอนวยัเรียน เตรียมเขาโรงเรียนอนุบาล 

เด็กอนุบาล เตรียมตัวเพื่อเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
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ตารางท่ี 1 เปาหมายของการเรียนกวดวิชา  (ตอ) 
 

วัยท่ีเรียนกวดวิชา เปาหมายของการกวดวิชา 

เด็กในช้ันประถมศึกษา เตรียมตัวสอบเขาโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเกาแกและมี
ช่ือเสียงและเพ่ือเพ่ิมคะแนนในการเรียนในโรงเรียนปกติ 

เด็กในช้ันมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อคะแนนในการเรียนในโรงเรียนปกติ และเตรียม
สอบแขงขันเขาโรงเรียนมัธยมปลายช้ันนํา 

เด็กในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมสอบแขงขันเขามหาวิทยาลัยช่ือดัง หรือคณะ
ยอดนยิม 

บัณฑิต สอบเขาปริญญาโท 

คนวัยทํางาน พัฒนาทักษะดานภาษาและทักษะเฉพาะทางท่ีสงเสริม
ในวิชาชีพของตน 

บุคคลนอกระบบ เรียนลัดเพื่อนาํวุฒิไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอใน
ระดับสูงข้ึนไป 

 
จากตาราง ผูประกอบการจะเห็นเปาหมายของผูท่ีเรียนกวดวิชา ในชวงวยัท่ีวดัตาม

สถานภาพในระดับตาง ๆ ซ่ึงจะเปนแนวทาง ในการประกอบการตัดสินใจท่ีดี ท่ีจะทําให
ผูประกอบการมีแนวคิดวา ควรจะเปดโรงเรียนกวดวิชาเพื่อตอบสนองความตองการของคนกลุมใด 

เม่ือปจจัยท่ีทําใหคนตองเรียนกวดวิชา คือ ส่ิงท่ีคอนขางเปล่ียนแปลงยากแลว 
ผูประกอบการควรใชปจจยัในสวนนัน้มาวเิคราะหประกอบกับการเลือกกลุมเปาหมาย ให
สอดคลองกับเปาหมายสูงสุดในการเรียนกวดวิชาของกลุมเปาหมาย เพราะส่ิงนี้จะเปนการเรียนรูใน
ระดับพื้นฐาน กอนท่ีผูประกอบการจะเขาไปศึกษาเจาะลึกถึงข้ันตอนการประกอบธุรกิจการกวด
วิชาในลําดับตอไป 
 
8.  การจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา 

การตั้งโรงเรียนกวดวิชาแบบถูกกฎหมาย คือ การตั้งโรงเรียนกวดวิชาใหมีมาตรฐาน
ตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ซ่ึงมีข้ันตอนในการดําเนินการท่ี
เปนระบบ ถาโรงเรียนกวดวชิาใดท่ีไมมีมาตรฐานตามท่ี สช. กําหนด กระทรวงศึกษาธิการจะไม
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อนุมัติใหกอตัง้โรงเรียนข้ึนมาและผูใดท่ีจดัต้ังโรงเรียนกวดวิชาแลวไมไดข้ึนทะเบียนกับ สช. ถือวา
ไมมีมาตรฐาน หรือภาษาชาวบานเรียกวา โรงเรียนกวดวชิาเถ่ือน 

8.1 ขั้นตอนในการจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา 
โดยปกติแลว สําหรับผูประกอบการท่ีตองการตั้งโรงเรียนกวดวิชาข้ึนมาเพื่อเปน

องคกรในการดําเนินธุรกจิกวดวิชา จะตองมีการศึกษาข้ันตอนตามกระบวนการตางๆ เพื่อใหเกดิ
ความรัดกุมทางธุรกิจ และโรงเรียนกวดวชิาท่ีไดจัดต้ังข้ึนมาน้ันจะตองถูกตอง และสอดคลองตาม
กฎกระทรวงศกึษาธิการ ซ่ึงมักมีกระบวนการการดําเนินงานตามแบบแผนท่ีสํานกัคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) กําหนดไว โดยมี 5 ข้ันตอน ดังตอไปนี ้

8.1.1 วางแผนกอนเริ่มโครงการ เปนส่ิงท่ีผูประกอบการทุกทานควรศกึษากอน
ดําเนินธุรกจิกวดวิชา โดยมีข้ันตอน ดังนี ้

8.1.1.1 เตรียมการในการจัดต้ังโรงเรียนกวดวิชา โดยการดภูาพรวมของ
ธุรกิจกวดวิชา ซ่ึงส่ิงนี้เปนส่ิงท่ีทําใหผูประกอบการทุกทานไดรู และเขาใจถึงสภาวะความเปนไป
ไดในการดําเนินงานทางธุรกิจ 

8.1.1.2 ศึกษาเพื่อวิเคราะหโครงการทางดานการดาํเนินงานทางธุรกิจ นั่น
คือการสํารวจกลุมเปาหมาย และส่ิงแวดลอมทางการตลาด โดยกระบวนการนี้เปนส่ิงท่ีทําให
ผูประกอบการมีความรัดกุมทางการเงิน 

8.1.1.3 เตรียมการเพื่อศึกษาโครงการจัดต้ังโรงเรียนกวดวิชา เปนการศึกษา
เพื่อใหทราบถึงเทคนิค รวมถึงข้ันตอนการบริหารและการจัดการ ในการจัดต้ังโรงเรียนกวดวิชา 

8.1.1.4 กําหนดอายุของโครงการ ซ่ึงส่ิงนี้ จะเปนส่ิงท่ีใชในการประเมิน
คาใชจายเบ้ืองตน รวมถึงคาตอบแทนท่ีจะไดรับ วาแนวโนมและเปาหมายธุรกิจจะดําเนินไปใน
ทิศทางใด 

8.1.2 ขั้นตอนกอนการดําเนินการ 
ผูประกอบการควรหาสถานท่ีเบ้ืองตนในการต้ังโรงเรียนกวดวิชา  การเลือก

สถานท่ีเพื่อหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม เหตุผลแรกท่ีตองคํานึงถึงในการเลือกสถานท่ีนั่นคือ พื้นที่บริเวณ 
ณ ตรงนั้น จะทําใหโรงเรียนกวดวิชามีความนาสนใจไดมากนอยเพยีงใด การท่ีโรงเรียนกวดวิชา
ตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม ยอมทําใหโรงเรียนกวดวชิา อาจจะเปนหนึ่งในตัวเลือกที่ผูเรียนจะมา
สมัครเรียนมาก ดังนัน้หลักเกณฑในการท่ีจะพิจารณาวา ทําเลแบบใดท่ีถือวาเปนบริเวณท่ีดี 
ผูประกอบการจึงควรพิจารณาหลักสําคัญท่ีเกี่ยวกับขอดี และขอเสียของสถานท่ีสําหรับต้ังโรงเรียน
กวดวิชาใหละเอียดถ่ีถวน เพราะสถานท่ีถือเปนปจจัยสําคัญอีกขอหนึง่ท่ีตองสนใจ ท้ังยังตองใช
ตนทุนสูงดวยสําหรับการลงทุนต้ังโรงเรียนกวดวิชา 
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เม่ือมองหาทําเลในการต้ังโรงเรียนกวดวิชาไดแลว ตองมามองดูในสวนของ
คาเชาสถานท่ีนั้น ๆ ดวยวา ราคาจะประมาณเทาใด ซ่ึงราคาของสถานท่ีตางๆ มักจะข้ึนอยูกับพืน้ท่ี
สําหรับต้ังโรงเรียนดวยวา จะต้ังอยูบริเวณใด ถาต้ังอยูในบริเวณท่ีใกลสถานท่ีสําคัญ ๆ เชน 
หางสรรพสินคา ฯลฯ ราคาคาเชาตอเดือนจะสูง แตถาตั้งอยูนอกสถานท่ีสําคัญ ๆ ราคาคาเชาตอ
เดือนกจ็ะตํ่ากวา 

8.1.3 การวางโครงการจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา 
การวางโครงการจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา เปนส่ิงท่ีผูประกอบการทุกทาน

ตองทํา เพราะกอนท่ีจะจัดต้ังโรงเรียนกวดวิชาเปนรูปธรรมข้ึนมาไดนั้น ผูประกอบการตองทํา
โครงการเปนรายงานเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ดวย ซ่ึงทาง สช. จะ
สงเจาหนาท่ีมาตรวจสอบวาตรงตามมาตรฐานหรือไม ซ่ึงการวางโครงการเปนส่ิงท่ีแสดงถึงความ
พรอมของผูประกอบการวา สามารถจะจัดการบริหารโรงเรียนกวดวิชาไดดีเทาใด 

โดยท่ัวไปแลว การกอต้ังโรงเรียนกวดวิชาใหมีมาตรฐานตามหลักกระทรวง 
ศึกษาธิการ มักจะมีข้ันตอนการวางโครงการท่ีเนนหลักสําคัญท่ีการจัดสรรอุปกรณ สถานท่ี และ
สรรหาบุคลากร ซ่ึงมีรายละเอียดโดยท่ัวไป คือ 

8.1.3.1 เตรียมสถานท่ีท่ีใชในการต้ังโรงเรียนกวดวชิาสวนใหญมักใช
ตึกแถว หรืออาคารพาณิชยท่ีติดกับถนนใหญ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

8.1.3.1.1 ตึกแถว 2 - 3 คูหา (คูหาละ 4 x 7.5 เมตร) 
8.1.3.1.2 มีความสูงประมาณ  4 - 5 ช้ัน 
8.1.3.1.3 ในกรณีท่ีเชาอาคาร 2 คูหา ข้ึนอยูกับท่ีตั้งและสภาพของ

อาคาร และตองทําสัญญาเชาวาจะกําหนดระยะเวลากี่ป (สวนมาก 6 - 8 ป) หากเซงอาคาร  
8.1.3.2 ตกแตงสถานที่ภายในโรงเรียนกวดวิชา มักจะมีบริเวณสําคัญท่ี

ผูประกอบการตองจัดสถานท่ีไวคือ บริเวณพ้ืนท่ีธุรการ และหองเรียน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้
8.1.3.2.1 บริเวณพ้ืนท่ีธุรการ (ช้ันแรกของตึก) ควรกัน้เปน 3 พื้นที่ 

ไดแก พื้นที่ทําการธุรการ พื้นที่พักสําหรับผูปกครองและนักเรียน หองน้ํา โดยบริเวณพื้นท่ีธุรการ
จะตองมีอุปกรณและเคร่ืองอํานวยความสะดวก ดังนี ้

1. โตะเกาอ้ีประจําสํานักงาน  
โตะท่ีใชในโรงเรียนกวดวิชาสวนใหญจะเปนโตะ

ผิวพีวีซี 3 ล้ินชัก ขนาด 100 - 120 เซนติเมตร ซ่ึงโรงเรียนควรมีโตะประมาณ 2 - 3 ตัว สวนเกาอ้ีนั้น
สวนใหญจะใชเกาอ้ีไฮโดรลิกหลังพัด ซ่ึงควรมีเกาอ้ีไวประมาณ 7 - 9 ตัว สําหรับเจาหนาท่ีของ
โรงเรียนและสําหรับผูท่ีมาติดตอ 
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2. ตูเก็บเอกสาร 
ตูเก็บเอกสารในสํานักงานท่ัวไป มักเปนตู 3 ล้ินชัก

ขางโตะท่ีมีขนาด 40 (กวาง) x 60 (ยาว) x 67 (สูง) เซนติเมตร ซ่ึงควรมีไวสัก 1 - 2 ตู ในสวนของตู
เก็บแฟมและเอกสาร โดยท่ัวไปมีขนาด 921 (กวาง) x 311 (ยาว) x 1,804 (สูง) เซนติเมตร ควรมีไว
สัก 1 - 2 ตูเชนเดียวกัน 

3. คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอรประจําสํานักงาน มีไวเพื่อเก็บขอมูล 

และพิมพเอกสารตางๆ ในสํานักงาน โดยท่ัวไปเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในสํานกังานท่ัว ๆ ไปจะ
เปนเคร่ือง PC ซ่ึงมีราคาตามคุณสมบัติของตัวเครื่อง 

4. ตูเซฟ 
ตูเซฟ โดยท่ัวไปมหีลายขนาด เลือกขนาดท่ี

เหมาะสมกับการใชงาน ไมตองใหญมาก 
5. โตะคอมพิวเตอร 

โตะคอมพิวเตอรโดยท่ัวไปเปนโตะไม ท่ีมีขนาด 
100 x 70 x 75 เซนติเมตร ซ่ึงควรมีไวสัก 1 โตะ 

6. โทรศัพท 
โทรศัพทประจําสํานักงาน โดยท่ัวไปมักมีไว 2 

เคร่ือง  
7. เคร่ืองถายเอกสาร 

โดยปกติแลวเคร่ืองถายเอกสารจะมีไวสําหรับทํา
สําเนาเอกสารตาง ๆ ของโรงเรียนกวดวิชา ซ่ึงจะมีราคา ตามคุณภาพของเคร่ือง 

8. เคร่ืองโทรสาร 
เคร่ืองโทรสารคืออีกหนึ่งชองทางท่ีใชติดตอเร่ือง

เอกสารท่ัว ๆ ไป ควรมีไว 1 เคร่ือง  
9. เคร่ืองปร้ินเตอร 

เคร่ืองปร้ินเตอรควรมีไว 1 เคร่ือง ซ่ึงจะมีท้ังใชหมึก
กับเลเซอร แตในปจจุบัน มักใชเคร่ืองท่ีเปนเลเซอรมากกวา ซ่ึงจะมีราคา ตามคุณสมบัติของ
ตัวเคร่ือง 

10. โทรทัศนและที่แขวนเพดาน 
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โทรทัศนควรมีไวใหนกัเรียนหรือผูปกครอง ไวดู
เพลินๆ ตอนที่นั่งรอ ซ่ึงเคร่ืองโทรทัศนจอแบนท่ีนยิมใชในสํานกังานมักมีขนาด 29 นิ้วข้ึนไป ซ่ึง
จะมีราคาแตกตางกันตามขนาดของเคร่ือง 

11. ชุดโซฟา 
ชุดโซฟา โดยท่ัวไปมีไวเพื่อใหดเูปนทางการและ

รับรองแขกตางๆ รวมท้ังผูปกครอง ซ่ึงชุดโซฟา จะจดัไวในบริเวณท่ีรับรองแขกดานหนาของสวน
ธุรการ 

12. เคร่ืองทําน้ําเยน็ 
เคร่ืองทําน้ําเยน็ มีไวสําหรับใหนักเรียนดื่ม โดย 

ท่ัวไปเครื่องทําน้ําเย็นมักจะมีไว 1 - 2 เคร่ือง ซ่ึงจะมีราคา ตามคุณภาพ 
13. อุปกรณดับเพลิง 

เคร่ืองดับเพลิงควรมีไวในโรงเรียนกวดวิชาทุกช้ัน 
เพื่อลดอันตรายจากอุบัตเิหตทุางอัคคีภัย ซ่ึงในปจจุบันมีเคร่ืองดับเพลิงอยูหลายชนดิ แตท่ีนยิมใช
มากท่ีสุดคือ แบบผลเคมีแหง 15 ปอนด  

14. เคร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีนิยมใชกันในปจจุบัน มักเปน

แบบแยกสวน ซ่ึงจะเปนสวนท่ีทําความเยน็และสวนท่ีระบายอากาศ สําหรับพื้นท่ีประมาณ 28 - 30 
ตารางเมตร เคร่ืองปรับอากาศท่ีควรจะใชประมาณ 24,000 BTU สําหรับหองท่ีไมใหญมากประมาณ 
20 - 25 ตารางเมตร เชน หองธุรการ หรือหองเรียนท่ีไมใหญมาก เคร่ืองปรับอากาศประมาณ 12,500 
- 13,000 BTU นาจะเหมาะกวา การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศข้ึนอยูกบัขนาดของหอง และจํานวน
หอง  

15. อุปกรณตกแตงสํานักงาน 
อุปกรณท่ีใชในการตกแตงสํานักงาน เชน หนังสือ

นิตยสารท่ีเกีย่วกับการศึกษา หรือไมดอกไมประดับตางๆ เปนตน ซ่ึงจะมีราคาไมสูงมาก สําหรับ
อุปกรณคาตกแตงสํานักงานในสวนนี้ และถือวาไมไดมีความจําเปนมาก แตเปนสวนเติมเต็มให
โรงเรียนกวดวชิาดูดีข้ึนเทานัน้ 

8.1.3.2.2 หองเรียนของโรงเรียนกวดวชิามักอยูในบริเวณช้ัน 2 ข้ึน
ไปของอาคาร ซ่ึงแตละช้ันมักจะมีการแบง 2 - 3 หอง ซ่ึงหองเรียนควรมีอุปกรณ และเคร่ืองอํานวย
ความสะดวกสําหรับหองเรียน ดังนี ้

1. เกาอ้ีเลคเชอร 
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เกาอ้ีเลคเชอรสําหรับนักเรียน โดยท่ัวไปควรมีไว
หองละ 20 - 30 ตัว ส่ิงท่ีควรคํานึงถึง คือ ความคงทนของสินคา 

2. กระดาน (White Board) 
White Board ท่ีใชในปจจุบันโดยท่ัวไปในโรงเรียน

กวดวิชา มีขนาด 1 x 2.7 เมตร ควรติดไวทุกหองเรียน 
3. เคร่ืองปรับอากาศ 

ตามขนาดพ้ืนที่ของหองเรียน 
4. ไมโครโฟนและเคร่ืองขยายเสียง 

ไมโครโฟนมีไวเพื่อใหผูสอนไดใชเวลาสอน ซ่ึง
ไมโครโฟนท่ีนิยมใชในปจจุบันมี 2 ชนิดคือ มีสายกบัไรสาย ซ่ึงไมโครโฟนในแบบมีสาย ราคา
แตกตางกันท่ีคุณภาพ สวนแบบไรสาย และเคร่ืองขยายเสียง มีความแตกตางดานราคาตามคุณภาพ
เชนกัน ควรใชท่ีมีคุณภาพสูงหนอย 

8.1.3.3 การเตรียมบุคลากรในโรงเรียนกวดวิชาเปนส่ิงท่ีสําคัญไมตางกับ
การจัดเตรียมสถานท่ี ซ่ึงบุคลากรในโรงเรียนกวดวิชานัน้ ควรเนนท่ีคุณภาพเปนหลักเกณฑสําคัญ
ในการพจิารณาซ่ึงบุคลากรท่ีจําเปนในโรงเรียนนั้น ประกอบดวยผูจดัการโรงเรียน ครูใหญ ติวเตอร 
และพนกังานท่ัวไป ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

8.1.3.3.1 ผูจัดการโรงเรียนกวดวิชา ทําหนาท่ีบริหารงานใน
โรงเรียนกวดวชิา คอยติดตอประสานงานกับนักเรียน ผูปกครอง แมบาน และสรรหาบุคคลเขา
ทํางานในโรงเรียนกวดวิชา ผูจัดการจะตองมีความสามารถในการวางแผนงาน พัฒนาและจัดการ
โครงการใหเปนไปตามนโยบายท่ีวางไว 

8.1.3.3.2 ครูใหญ ทําหนาท่ีดูแลหลักสูตรตาง ๆ ของโรงเรียนกวด
วิชา รวมถึงการทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน คุณสมบัติของครูใหญนั้นควรมีประสบการณ
ในงานดานการศึกษา การดแูลหลักสูตร และควรเปนคนท่ีมีใจรักในการสอน จะเปนครูท่ีเกษยีณ
แลวหรือยังไมเกษยีณก็ได 

8.1.3.3.3 ติวเตอร ทําหนาท่ีสอนนักเรียนในหลักสูตร มีมากนอย
ตามจํานวนของนักเรียน การหาติวเตอรเขามาสอนนักเรียนนั้น ถือเปนสวนท่ีสําคัญมากท่ีสุด ซ่ึงจะ
มีรายละเอียดในการสรรหาในหัวขอตอไป 

8.1.3.3.4 พนักงานธุรการและแมบาน พนกังานธุรการจะ
รับผิดชอบหนาท่ีในการจดัพมิพงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูจดัการ ซ่ึงบางทีอาจตองมาตอนรับ
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แขกในบางคร้ัง หรือคอยรับโทรศัพทจากผูท่ีติดตอสอบถามเร่ืองราวตางๆ ในโรงเรียนกวดวิชา 
สวนแมบานจะชวยทําความสะอาดโรงเรียน 

ข้ันตอนท้ังหมดท่ีกลาวมานัน้ เปนข้ันตอนของการวางโครงการจัดต้ังโรงเรียนกวด
วิชา ซ่ึงโดยสวนใหญแลว เปนข้ันตอนของการเตรียมสถานท่ีกับบุคลากร ส่ิงนี้จะทําให
ผูประกอบการไดเลือกส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ มาจัดตกแตงเพื่อใหเหมาะสมตามมาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

เม่ือเสร็จส้ินจากการทํารายงานการวางโครงการจัดต้ังโรงเรียนกวดวิชาแลว
ข้ันตอนตอมาคือ การทําระเบียบการของโรงเรียนกวดวชิา 
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บทท่ี  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาและวิจัย เร่ืองการศึกษาหมากรุกไทยเพื่อออกแบบสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียนกวดวชิาไอ เต็ม รอย  มีข้ันตอนการศึกษาคือ ศึกษาหมากรุกไทย ศึกษาโรงเรียนกวดวิชา
จากเอกสารท่ีเกี่ยวของ สังเกตแบบไมมีสวนรวมเพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกบัโรงเรียนกวด
วิชา สํารวจสภาพการเรียนกวดวิชา และวิเคราะหขอมูลสรุปผล  ดําเนินการออกแบบ โดย
รายละเอียดการเก็บขอมูลแตละข้ันตอนมีดงันี้ 

1. ศึกษาหมากรุกไทยโดยศึกษาครอบคลุมในเร่ืองประวัติความเปนมา คติ ความเช่ือ 
แนวคิด สวนประกอบตาง ๆ ของหมากรุกไทย จดุประสงคของการเลน ความสําคัญของตัวหมากรุก
การเลนหมากรุก กลยุทธการเลนหมากรุก ศึกษาโรงเรียนกวดวชิาโดยศึกษาครอบคลุมในเร่ือง
ประวัติความเปนมา การกอต้ังโรงเรียน ดานบุคลากร ดานพื้นท่ี เร่ืองการสัญจร ความตองการเร่ือง
ความสบายของงานระบบ แสง สี เสียง ระบบปรับอากาศ และความตองการเร่ืองวัสดุ อุปกรณ การ
ใชงาน 

2. สังเกตแบบไมมีสวนรวมผูเลนหมากรุกไทยเปนกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไวเพื่อ
รวบรวมขอมูลดานความพฤติกรรม ดานพื้นท่ีใชสอย เร่ืองการสัญจร เร่ืองความสบายของงาน
ระบบ แสง สี เสียง ระบบปรับอากาศ และ ความตองการเร่ืองวัสดุ อุปกรณ การใชงาน และ
บรรยากาศของการเลนหมากรุกไทย  

3. สังเกตแบบไมมีสวนรวมจากบุคลากรโรงเรียนกวดวิชา เปนกลุมตัวอยางท่ีกําหนด
ไว เพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาดานพฤติกรรม  เกี่ยวกับบุคลากร ดานพื้นท่ี 
เร่ืองการสัญจร ความตองการเร่ืองความสบายของงานระบบ แสง สี เสียง ระบบปรับอากาศ และ
ความตองการเร่ืองวัสดุ อุปกรณ การใชงาน 

4. สังเกตแบบไมมีสวนรวม นักเรียนกวดวิชาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเปน
กลุมตัวอยางท่ีกําหนดไวเพื่อรวบรวมขอมูลดานความพฤติกรรม ดานพื้นท่ีใชสอย เร่ืองการสัญจร 
เร่ืองความสบายของงานระบบ แสง สี เสียง ระบบปรับอากาศ และ ความตองการเร่ืองวัสดุ อุปกรณ 
การใชงาน สภาพการเรียนกวดวิชา โดยการสังเกตแบบไมมีสวนรวมดวยตนเอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. วิเคราะหขอมูลและสรุปผล วิเคราะหขอมูลหมากรุกไทยและโรงเรียนกวดวิชา 
สรุปยอยทีละประเด็นเพื่อหาคุณภาพงานวจิัย วิเคราะหขอมูลนักเรียนกวดวิชาระดับช้ันมัธยมปลาย
เพื่อหาปริมาณความนาเช่ือถือการสังเกตแบบไมมีสวนรวมท่ีสามารถจัดเปนประเภทและหาความถ่ี
ไดดวยการนับความถ่ีหรือหาคารอยละ 
 
1. พื้นท่ีศึกษา เลือกพื้นที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง  

1.1. โดยเลือกศึกษาดานหมากรุกไทย ในชมรมหมากรุกดนิแดง ต้ังอยูใตถุนแฟลต 8 
ดินแดง โดยมีเหตุผล คือ มีผูเลนหมากรุกไทยมานานกวา 10 ป เปนจํานวนมาก 

1.2. โดยเลือกศึกษาดานโรงเรียนกวดวิชา ในอาคารวรรณสรณ ซ่ึงต้ังอยูเลขท่ี 35 
ถนนพญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ โดยมีเหตุผล คือ เปนอาคารท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนย
การศึกษานอกระบบ ประกอบดวยโรงเรียนกวดวิชามากกวา 20 สถาบัน และพบปญหาดานการ
ออกแบบสภาพแวดลอมภายใน 

 
2. ประชากรกลุมตัวอยาง เปนการเลือกแบบเฉพาะหนา  

2.1. โดยเลือกกลุมประชากรตัวอยางท่ีเปนผูมีความรูดานหมากรุกไทยท่ีมี
ประสบการณมาก โดยมีเหตุผลคือมีกลุมประชากรเปนผูเลนหมากรุกไทยมามากกวา 10 ป และจาก
การสํารวจผูวจิัยประเมินพบวาในสถานการณจริงนั้น ประชากรกลุมเปาหมายบางทานไมพรอมท่ี
จะใหขอมูล 

2.2. โดยเลือกกลุมประชากรตัวอยางดานโรงเรียนกวดวิชาในอาคารวรรณสรณ โดยมี
เหตุผลคือมีกลุมประชากรตัวอยางตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา และจากการสํารวจผูวจิัย
ประเมินพบวาในสถานการณจริงนั้น ประชากรกลุมเปาหมายบางทานไมพรอมท่ีจะใหขอมูล  

 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   
 การวิจยันั้นเปนเชิงคุณภาพเพื่อหาพฤติกรรมของกลุมประชากรตัวอยางท่ีมี
ความสัมพันธกับหมากรุกไทย และ โรงเรียนกวดวิชา โดยการสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2   แสดงแนวทางการสรางประเด็นการสังเกตแบบไมมีสวนรวมตามที่ไดจากการศึกษา

เร่ืองหมากรุกไทย 
 
เร่ืองท่ีตองการทราบ ประเด็นสังเกต วิธีวิจัย เคร่ืองมือ แนวทางนาํไปใช 
1. ผูเลนหมากรุก
ไทยมีลักษณะ
หลากหลายไม
เหมือนกนั 

การเขาถึงซุมหมาก
รุกของผูเลนหมาก
รุกและทํากจิกรรม
ใดบาง 

เชิงคุณภาพ การสังเกต
แบบไมมี
สวนรวม 

เพื่อการแบงกลุมท่ี
เช่ือมโยงกับหมาก
รุกไทย 

2. ผูเลนหมากรุก
ไทยมีความหลาก 
หลายของชวงอายุ
และความสามารถ 

การเลือกคูเลนของ
ผูเลนหมากรุกไทย 

เชิงคุณภาพ การสังเกต
แบบไมมี
สวนรวม 

เพื่อหากจิกรรมที่
เช่ือมโยงกับหมาก
รุกไทย  การแบง
พื้นที่กิจกรรมกลุม 

3. ผูเลนหมากรุก
ไทยใชเวลากอนเลน
นานเทาไร 

ผูเลนหมากรุกไทย
มีพฤติกรรม
อยางไรกอนการ
เลน 

เชิงคุณภาพ การสังเกต
แบบไมมี
สวนรวม 

สรางสภาพ 
แวดลอมและ
บรรยากาศในการ
ตกแตงใหมีความ
เช่ือมโยงกับการใช
งานจริง 

4. ผูเลนหมากรุก
ไทยทําไมตองเงียบ
เวลาเลน 

ผูเลนหมากรุกไทย
มีพฤติกรรม
อยางไรระหวาง
การเลน 

 เชิงคุณภาพ การสังเกต
แบบไมมี
สวนรวม 

สรางสภาพ 
แวดลอมภายใน
การตกแตงใหมี
ความเช่ือมโยงใน
การใชวัสดุ แสง สี 

5. ผูเลนหมากรุก
ไทยแสดงอาการดีใจ 
เสียใจเวลาเลนชนะ
หรือแพอยางไร 

ผูเลนหมากรุกไทย
มีพฤติกรรม
อยางไรเม่ือรูผลแพ
หรือชนะของการ
เลนแตละกระดาน 

เชิงคุณภาพ การสังเกต
แบบไมมี
สวนรวม 

แนวคิดการใชวัสดุ
และสีของวัสดุใน
งานออกแบบ
เทคโนโลยีของ
วัสดุ งานระบบ ส่ิง
อํานวยความ
สะดวก 
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ตารางท่ี 2   แสดงแนวทางการสรางประเด็นการสังเกตแบบไมมีสวนรวมตามที่ไดจากการศึกษา

เร่ืองหมากรุกไทย (ตอ) 
 
เร่ืองท่ีตองการทราบ ประเด็นสังเกต วิธีวิจัย เคร่ืองมือ แนวทางนาํไปใช 
6. ผูเลนหมากรุก
ไทยเม่ือเลิกเลนแลว
ทําอะไรอีก 

ผูเลนหมากรุกไทย
มีพฤติกรรม
อยางไรเม่ือการเลน
จบลง 

เชิงคุณภาพ การสังเกต
แบบไมมี
สวนรวม 

สภาพแวดลอม
เทคโนโลยีของ
วัสดุ  งานระบบ
อํานวยความ
สะดวก 

 
ตารางท่ี 3 แสดงแนวทางการสรางประเด็น การสังเกตแบบไมมีสวนรวม เร่ืองคุณลักษณะและ

พฤติกรรมของนักเรียนกวด 
 
เร่ืองท่ีตองการทราบ ประเด็นสังเกต วิธีวิจัย เคร่ืองมือ แนวทางนาํไปใช 
1. นักเรียนกวดวิชามี
ลักษณะพฤติกรรม
หลากหลายไม
เหมือนกนั 

การเขาถึงอาคาร
ของนักเรียนกวด
วิชาและทํา
กิจกรรมใดบาง 

เชิงคุณภาพ การสังเกต
แบบไมมี
สวนรวม 

แบงกลุมกิจกรรม
ยอยในการจดั
กิจกรรมกอนการ
เรียน  กําหนด
วัตถุประสงค
โครงการ 

2. นักเรียนกวดวิชามี
ความหลากหลาย
ของชวงอายุและ
ขนาดกลุมเพื่อน 

การเลือกทํา 
กิจกรรมกอนการ
เรียน 

เชิงคุณภาพ การสังเกต
แบบไมมี
สวนรวม 

เพื่อหากจิกรรมที่
เช่ือมโยงกับหมาก
รุกไทย  การแบง
พื้นที่กิจกรรมกลุม 

3. นักเรียนกวดวิชา
ใชเวลากอนเขาเรียน
นานเทาไร 

นักเรียนกวดวชิามี
พฤติกรรมอยางไร
กอนการเรียน 

เชิงคุณภาพ การสังเกต
แบบไมมี
สวนรวม 

สรางสภาพ 
แวดลอมและ
บรรยากาศในการ
ตกแตงใหมีความ
เช่ือมโยงกับการใช
งานจริง 
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ตารางท่ี 3 แสดงแนวทางการสรางประเด็น การสังเกตแบบไมมีสวนรวม เร่ืองคุณลักษณะและ

พฤติกรรมของนักเรียนกวด (ตอ) 
 
เร่ืองท่ีตองการทราบ ประเด็นสังเกต วิธีวิจัย เคร่ืองมือ แนวทางนาํไปใช 
4. นักเรียนกวดวิชา
ทําไมตองเงียบเวลา
เรียน 

นักเรียนกวดวชิามี
พฤติกรรมอยางไร
ระหวางการเรียน 

 เชิงคุณภาพ การสังเกต
แบบไมมี
สวนรวม 

สรางสภาพ 
แวดลอมภายใน
การตกแตงใหมี
ความเช่ือมโยงใน
การใชวัสดุ แสง สี 

5. นักเรียนกวดวิชา
แสดงอาการอยางไร 
เม่ือเรียนเสร็จในแต
ละวัน 

นักเรียนกวดวชิามี
พฤติกรรมอยางไร
เม่ือเรียนเสร็จ 

เชิงคุณภาพ การสังเกต
แบบไมมี
สวนรวม 

แนวคิดการใชวัสดุ
และสีของวัสดุใน
งานออกแบบ
เทคโนโลยีของ
วัสดุ งานระบบ ส่ิง
อํานวยความ
สะดวก 

6. เม่ือเรียนเสร็จแลว
ทําอะไรอีก 

นักเรียนกวดวชิามี
พฤติกรรมอยางไร
เม่ือการเรียนจบลง 

เชิงคุณภาพ การสังเกต
แบบไมมี
สวนรวม 

สภาพแวดลอม
เทคโนโลยีของ
วัสดุ งานระบบ
อํานวยความ
สะดวก 

 7. การสัญจร 
 

มาถึงแลวไปไหน เชิงคุณภาพ การสังเกต
แบบไมมี
สวนรวม 

จัดเวลากิจกรรม 
แบงพื้นท่ีใชสอย 
จัดอุปกรณเคร่ือง
เรือนเฟอรนิเจอร 

8. เดินทางไป
หองเรียนยังไง 
 

ใชบันไดเล่ือนหรือ
ลิฟท 

เชิงคุณภาพ การสังเกต
แบบไมมี
สวนรวม 

กําหนดทางเขา
หลักของโครงการ 
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ตารางท่ี 3 แสดงแนวทางการสรางประเด็น การสังเกตแบบไมมีสวนรวม เร่ืองคุณลักษณะและ

พฤติกรรมของนักเรียนกวด (ตอ) 
 
เร่ืองท่ีตองการทราบ ประเด็นสังเกต วิธีวิจัย เคร่ืองมือ แนวทางนาํไปใช 
9. เรียนเสร็จแลวทํา
อะไรอีก 

อยากอยูใน
หองเรียนตออีก
หรือไม 

เชิงคุณภาพ การสังเกต
แบบไมมี
สวนรวม 

จัดตารางกิจกรรม 
แบงพื้นท่ีใชสอย 
จัดอุปกรณเคร่ือง
เรือนเฟอรนิเจอร 

 
ตารางท่ี 4   แสดงแนวทางการสรางประเด็น การสังเกตแบบไมมีสวนรวม จากเร่ืองโรงเรียนกวด

วิชาของบุคลากรโรงเรียนกวดวิชา 
 

เร่ืองท่ีตองการทราบ ประเด็นสังเกต วิธีวิจัย เคร่ืองมือ แนวทางนาํไปใช 

ท่ีตั้งของโรงเรียน
กวดวิชา นโยบาย 
และผังองคกรท่ี
นอกเหนือจาก
ขอบังคับของ สช. 
 
 
 

มีแนวคิดเร่ือง
นโยบายของ
องคกรอยางไร 
องคกร
ประกอบดวย
ใครบาง 
รับนักเรียนได
จํานวนเทาไร 

เชิงคุณภาพ การสังเกตแบบ
ไมมีสวนรวม 

กําหนดสถาน
ท่ีตั้งโครงการ 
กําหนดนโยบาย 
กําหนดพื้นท่ีใช
สอย 

ลักษณะการทาํงาน
ของครู 

วิธีการสอนของ
ครูเปนอยางไร 

เชิงคุณภาพ การสังเกตแบบ
ไมมีสวนรวม 

ส่ิงอํานวยความ
สะดวกเชน
อุปกรณเคร่ือง
เรือน การจัด
เฟอรนิเจอรและ
งานระบบ
เทคโนโลยี 
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ตารางท่ี 4   แสดงแนวทางการสรางประเด็น การสังเกตแบบไมมีสวนรวม จากเร่ืองโรงเรียนกวด

วิชาของบุคลากรโรงเรียนกวดวิชา (ตอ) 
 

เร่ืองท่ีตองการทราบ ประเด็นสังเกต วิธีวิจัย เคร่ืองมือ แนวทางนาํไปใช 

ลักษณะการทาํงาน
ของเจาหนาท่ีใน
องคกร 
 
 

วิธีการทํางาน
ของของ
เจาหนาท่ีแตละ
ฝายเปนอยางไร
อยางไร 

เชิงคุณภาพ การสังเกตแบบ
ไมมีสวนรวม 

ส่ิงอํานวยความ
สะดวกเชน
อุปกรณ
อิเลคทรอนิกส
เคร่ืองเรือน 
การจัดพืน้ท่ีใช
สอย 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 จากการศึกษาหมากรุกไทย โดยการทบทวนวรรณกรรม ตามข้ันตอนของการศึกษา 
สามารถนําเอาขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห ทําการสรุปผล จึงนําเอาผลท่ีไดไปใชในการออกแบบภายใน
โรงเรียนกวดวชิาไอ เต็ม รอย เพื่อใหตรงกบัวัตถุประสงคและนําไปใชเปนแนวความคิดดังตอไปนี ้
 
1. วิเคราะหแนวคิดในการสรางเกมหมากรุก 
 เกมหมากรุกนัน้ อาศัยท้ังความจําในการจําลักษณะตัวหมากรุก การเลนของตัวหมากรุก 
ซ่ึงแตละตัวมีความแตกตางกัน การตั้งตัวหมากรุกในตําแหนงท่ีถูกตองกอนการเลน หากดูจาก
ประวัติศาสตรการคิดเกมหมากรุกนั้นเพื่อใหพระมหากษัตริยทรงเลนเกมหมากรุก ซ่ึงในสมัยกอน
พระมหากษัตริยสวนใหญมีหนาท่ีปกครองประเทศ ขยายอาณาจกัร หรือการรอ เม่ือวางเวนจากการ
รบยังอาจยังคิดเกีย่วกับการรบอยู การสรางเกมข้ึนมาทดแทนการรบ โดยใหตัวหมากรุกแทนทหาร
ในกองทัพใหพระมหากษัตริยไดเลนเพื่อเกิดความเพลิดเพลินทางความคิดนั้น ยังสามารถลดความ
สูญเสียของบุคลากรในกองทัพ  ทรัพยสิน  เวลา 
 
2. วิเคราะหสวนประกอบการเลนหมากรุกไทย 
 หมากรุกไทยนั้นมีสวนประกอบอยู 2 สวน 
 1.  กระดานหมากรุกไมไดมีขอกําหนดชัดเจนวาเปนวัสดุใด และขนาดเทาใด เพียงแต
ใหมีขนาดพอเหมาะท่ีสามารถใหตีชองตารางส่ีเหล่ียมจัตรัุสขนาดประมาณ 2” x 2” เพื่อไมใหคับ
แคบเกินไป พอวางตัวหมากไดใน 1 ชองตาราง แตตองตีตารางลงไปบนกระดาน โดยแบงเปนชอง
ในแนวนอน 8 ชอง แนวต้ัง 8 ชอง รวมกันไดท้ังส้ิน 64 ชองตาราง เปนจํานวนชองที่ไดกําหนดไว
เปนมาตรฐานสําหรับชองในการตีตารางบนกระดานหมากรุกไทย 
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ภาพท่ี 18  การตีตารางบนกระดาน 1 ชองตาราง 
 
 ในสวนของการตีชองตารางลงบนกระดานน้ัน ผูวิจยัไดนําหลักการนี้ไปใชในการจัด
พื้นที่ท่ีมีอยูใหเหมาะสมกับบุคลากรผูใชโครงการ ซ่ึงกําหนดใหใน 1 ชองขนาดเทากับ 80 x 80 
เซนติเมตร โดยการคิดจากวสัดุแผนไมอัดสําเร็จรูป ซ่ึงมีขนาด 122 x 244 เซนติเมตร ซ่ึงหากมีการ
ตัดแบงไมใหเสียเศษวัสดุตามความยาว 244 เซนติเมตร จะไดเทากับ 80 x 80 เซนติเมตร และใชเปน
หนวยหลักในการใชกับทุก ๆ พื้นที่ของการใชงานในโครงการ เฟอรนิเจอรทุกสวน โดยการเพิ่ม
จํานวนขนาดหรือลดจํานวน และใชขนาด 80 x 80 เซนติเมตรกาํหนด และแบงสัดสวนของตัว
หมากรุกไทย 
 2. วิเคราะหตัวหมากรุกไทย ลักษณะโดยรวมประกอบดวย 3 สวน คือ สวนฐาน สวน
ลําตัว และสวนหัว ผูวิจัยไดกําหนดขนาดสัดสวนจากความสําคัญท่ีสุดของตัวหมาก คือ ขุน เปนตัว
หลักในการกําหนดขนาดเทยีบกับแผนวัสดขุนาด 120 x 244 เซนติเมตร โดยการตัดเศษ 122 
เซนติเมตร เหลือเพียง 120 เซนติเมตร และ 244 เซนติเมตร เปนขนาดท่ีตัดเศษสวนเกินออกไปใน
การผลิตเฟอรนิเจอร ซ่ึงมีสวนสูญเสียในการผลิต จากการใชขนาด 80 x 80 เซนติเมตร มาเปนการ
แบงขนาดสัดสวนของตัวหมากรุกไทยท้ังความกวางและความสูง ผูวิจัยสามารถแบงขนาดสัดสวน
ตัวหมากรุกไทยท่ีมีอยู 6 ตัว คือ มา ขุน โคน เม็ด เรือ และเบ้ีย ไดดังน้ี 
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ภาพท่ี 19  การแบงขนาด Proportion 
 
3. วิเคราะหการตั้งหมากรุกไทย  
 มีกฎเกณฑท่ีกาํหนดตําแหนงการต้ังตัวหมากรุกไทยแตละตัว ไมสามารถตั้งตัวหมากรุก
นอกกฎเกณฑท่ีกําหนด ในการตั้งหมาก  คือการเตรียมความพรอมสําหรับการเลนหมากรุก ใน 1 
กระดาน หรือ 1 เกม 

 
ภาพท่ี 20  การตั้งหมากรุกไทย 
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 การตั้งหมากรุกไทยนั้น การตั้งหมากรุกของแตละฝายอยูดานชิดกับตัวผูเลนในชอง
ตารางแถวท่ี 1 เวนแถวท่ี 2 และต้ังตัวหมากในชองท่ี 3 สวนกลางระหวางท้ัง 2 ฝาย เปนพื้นท่ีเลน 
ในการตั้งหมากรุกไทยในลักษณะนี้ ผูวิจยันํามาใชในการจัดวางพืน้ท่ีของโครงการ โดยการแบง
พื้นที่สวนดานชิดกระดานดานหนึ่งสําหรับใหบริการและแยกเสนทางระหวางผูใหบริการกับ
ผูรับบริการ โดยกําหนดใหแถววางในแถวท่ี 2 ของการต้ังหมากฝายหน่ึงเปนเสนทางสัญจรของผู
ใหบริการ สวนตรงกลางของโครงการจัดเปนพื้นท่ี ท่ีมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูใหบริการและ
ผูรับบริการ ฝงตรงขามกับผูใหบริการเปนพื้นท่ีสัญจรของผูรับบริการ และประชาสัมพันธ ตัดแบง
พื้นที่แยกออกจากสวนกลางอยางเด็ดขาด 
 
4. วิเคราะหการเดินของตัวหมากรุกไทย 
 ตัวหมากรุกไทยแตละตัวมีการเดินท่ีเปนขอกําหนดไวเปนมาตรฐานวา แตละตัวเดิน
อยางไร เปนลักษณะเฉพาะในการเดินของแตละตัว ซ่ึงต้ังแตเร่ิมการเดนิจนกระท่ังจบกระดาน การ
เดินไมเปล่ียนแปลง จะเปล่ียนแปลงเพียงตําแหนง ชองตารางบนกระดานเทานั้น การเดินของตัว
หมากรุกไทยท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของแตละตัวนัน้  ผูวิจัยจึงนํามาใชเปนสัญลักษณแทนลักษณะ
ของตัวหมาก ซ่ึงมีความคลายคลึงกัน สามารถกําหนดแบงแยกตัวหมากไดชัดเจนกวา ในสวน
สัญลักษณท่ีเกดิข้ึนใหมนั้น นํามากําหนดตําแหนงของพื้นท่ียอย ในการแบงพื้นท่ีโดยรวมของ
โครงการสําหรับผูรับบริการ โดยผูวิจยัเปรียบเทียบตัวหมากท้ัง 6 ตัว สอดคลองกับผูรับบริการ ให
เบ้ียและเม็ดซ่ึงมีอํานาจนอยเปรียบเทียบกบัเด็กนกัเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 โคนและมามีอํานาจกลาง
เปรียบเทียบกบันักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 สวนเรือกับขุนท่ีมีอํานาจมาก เปรียบกับนกัเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 อีกทั้งชวงระยะการเลนชวงตนกระดานเปรียบเทียบกับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ชวงกลางกระดานเปรียบเทียบกับนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ชวงปลาย
กระดานเปรียบเทียบกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    
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ภาพท่ี 21 การเดินตัวหมากตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 22 การใชการเดนิตัวหมากรุกตาง ๆ เปนสัญลักษณแทนลักษณะของตัวหมาก  
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5. วิเคราะหกลยุทธการเลน 
 จากการศึกษาหมากรุกไทยนั้น แบงการเลนออกเปน 3 ชวง ในแตละชวงตางมีกลยุทธ
การเดินของตัวหมากรุกแตกตางกันออกไป และมีความสําคัญตลอดท้ัง 3 ชวงของการเลน ซ่ึง
สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธการเลนไดตลอด เม่ือมีการเดินตัวหมากจากตําแหนงหนึ่งไปสูอีก
ตําแหนงหนึ่ง ในสวนกลยุทธการเลนและการปรับเปล่ียนกลยุทธระหวางการเลนนัน้ สามารถนํามา
ปรับใชกับการปรับเปล่ียนพืน้ท่ีใหเล็กลงหรือขยายพ้ืนท่ีใหเพิ่มข้ึนไดในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 23  การใชกลยุทธการเดินหมากรุกสูการวางผังแปลนออกแบบ 
 
สรุป 
 จากการศึกษาหมากรุกไทยท้ังดานรูปธรรมและนามธรรมน้ัน  ในสวนของรูปธรรมของ
กระดานหมากรุก ตัวหมากรุก การเดินของตัวหมากรุกนั้น  สามารถนํามาจับคูกบัสถานท่ี ตัว
บุคลากรความสําคัญของตัวบุคลากร  และลําดับช้ันปของนักเรียนกวดวิชา  เพื่อกําหนดพื้นท่ี
สําหรับการใชสอยของสวนตาง ๆ  กําหนดการใชวัสดเุพื่อใหเกิดความประหยัด ประโยชนใชสอย
ครบถวนและเกิดความงามในการออกแบบสภาพแวดลอมภายใน  ดานนามธรรมนั้นสามารถนําเอา
กลยุทธหมากรุกในการเลนแตละชวงต้ังแตเร่ิมเลนชวงตนกระดาน  กลางกระดาน  ปลายกระดาน  
ประยุกตใชในการวางผังแปลน  เพื่อใหเกดิการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูสอนกับผูเรียนและผูเรียน
กับผูเรียน  เพือ่สนับสนุนท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ ใหไดรับความสะดวก สบาย ปลอดภัยและ
สงบ 
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บทท่ี 5 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล โรงเรียนกวดวิชา 
 
 จากการศึกษา โดยการทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงคของการกอต้ังโรงเรียนกวดวชิา
นั้น เพื่อกวดวิชาบางวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเปนธุรกิจท่ีแสวงหาผลกําไร
จากการศึกษาอยางมีคุณธรรม ซ่ึงมีระเบียบ และการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทกวด
วิชา ซ่ึงควบคุมโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ซ่ึงกําหนดมาตรฐานไว 3 ดาน 

1. สถานท่ี คือ สถานท่ีท่ีเปดเปนโรงเรียนกวดวิชานัน้ ตองไมขัดสุขอนามัยนักเรียน 
ไมใชประกอบกิจการอ่ืน ไมใชเปนท่ีพกัอาศัยของผูไมเกี่ยวของกับโรงเรียน 

2. หองเรียน ตองจัดหองเรียนครบตามหลักสูตร ท่ีแสงสวางเพยีงพอ ตองแยกหอง
ธุรการ  หองพกัครูออกไปจากหองเรียน ส่ือและอุปกรณเพียงพอ ขนาด จํานวนส่ือมองเห็นเร่ืองราว
ชัดเจน  มีน้ําดืม่เพียงพอ 

3. บุคลากร  ครูใหญ  ครู ตองเปนผูมีความรูและมีใบอนุญาต 
 
ประเภทของโรงเรียนกวดวิชา 
 โรงเรียนกวดวชิานั้น สามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ ประเภทเรียนลัด ประเภท
เรียนเฉพาะกาล  ประเภทตลอดท้ังป ซ่ึงผูประกอบการสวนมากจดัการสอนในประเภทตลอดท้ังป 
และเสริมดวยประเภทเรียนเฉพาะกาล และประเภทเรียนลัด การจดัเวลาในการเรียน การสอนนัน้ 
สวนมากจดัเวลาท่ีไมตองตรงกับการเรียนในระบบการศึกษาปรกติ โดยมีการเปดสอนท้ังในเวลา
เปดเทอม และปดเทอม 
 
เปาหมายของธุรกิจกวดวิชา 
 เปนการแสวงหาผลกําไรจากการศึกษา จากผูตองการเรียนกวดวิชา ซ่ึงมีเปาหมายท่ี
ตองการความรู ความเขาใจ ความสะดวกสบายในสถานท่ีเรียน ซ่ึงผูเรียนสวนมากไมคอยไดให
ความสนใจกบัสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนกวดวิชามากนัก ผูประกอบการสวนมากจดัพืน้ท่ี
สําหรับการสอนคอนขางแออัด และเปดการสอนโดยการใชส่ือวดิีโอท่ีบันทึกการสอน เปดให
นักเรียนท่ีมาเรียนดูเปนสวนใหญ ทําใหนักเรียนไมมีโอกาสไดซักถาม 
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ขั้นตอนการดาํเนินการ 
 การเลือกหาทําเลสถานท่ีท่ีเหมาะสม ยอมเปนท่ีนาสนใจกับผูมาสมคัรเรียน และการ
จัดต้ังโรงเรียนตองทําโครงการรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ซ่ึงทาง 
สช. จะสงเจาหนาท่ีมาตรวจวาตรงตามมาตรฐานหรือไม ซ่ึงการวางโครงการเปนส่ิงท่ีแสดงความ
พรอมของผูประกอบการวา สามารถจะจัดการบริหารโรงเรียนกวดวชิาไดดีเทาใด การเลือกสถานท่ี 
ตองคํานึงถึงกลุมเปาหมาย และวัตถุประสงคของอาคาร เพื่อใหเกดิความสะดวกในการจัดพืน้ท่ี ท่ีมี
ความพรอม สําหรับการสอน และมีความพรอมในดานความปลอดภยัตอผูใชโครงการ 
 
ดานบุคลากร หรือครูผูสอน 
 เปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดในการเปดโรงเรียนกวดวิชา เพราะเปนตวัหมากท่ีมีผลตอการ
เลือกท่ีนักเรียนดูเปนอันดับตนๆของการตัดสินใจตอการสมัครเรียน ซ่ึงจะมีผลกลับมาสู
ผูประกอบการในเร่ืองของจํานวนนักเรียน ซ่ึงเปนรายไดท่ีมาจากการเปดโรงเรียนกวดวิชา  และ
เปนผลตอนักเรียนในดานความรู 
 
สรุป   
 จากการศึกษาโรงเรียนกวดวชิาในดานสถานท่ี  หองเรียน  บุคลากร รวมท้ังการ
วิเคราะหถึงการดําเนินการของโรงเรียนกวดวิชา พบวาในการท่ีจะดาํเนินการใหโรงเรียนกวดวชิา
นั้น ประสบความสําเร็จของผูประกอบการนั้น ไมไดเพียงแคจัดการในสวนของขอบังคับของ สช. 
เทานั้น ผูประกอบการยังตองมีกลยุทธในการเลือกใชบุคลากร หลักสูตร และ การตลาด
ประกอบดวย รวมถึงการบริหารจัดการ การมีพันธมิตรทางธุกิจ เพื่อใหสามารถจัดสรร สลับ
สับเปล่ียนบุคลากรผูสอน เพื่อความเหมาะสมกับตารางการสอน และกระตุนผูเรียนใหเกิดความ
ตองการในการท่ีจะเขามาเรียนในโรงเรียนกวดวิชานั้น 
 
นักเรียนกวดวชิา 
 เปนสวนของผูรับบริการและเปนอีกสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอผลประกอบการของ
ธุรกิจกวดวิชา  และตองการความรูเพือ่มุงสูเปาหมายท่ีตองการของแตละคนซ่ึงเปรียบเหมือนกับ
หมากฝายตรงขามท่ีเราจะตองเลนดวย  ท่ีเราตองอานการเดนิหมากต้ังแตชวงตนกระดานเลยวา  
เปนการเปดหมากดวยสูตรอะไรจะแกหมากดวยสูตรไหน หรือใชหมากตัวไหนเขาจัดการ  ตอง
บังคับตาเดินหรือไม  จนถึงปลายกระดานเพื่อชัยชนะในกระดานน้ัน  เชนเดยีวกับขอมูลดาน
พฤติกรรมของนักเรียนกวดวิชาท่ีเราตองรูใหครบ ตั้งแตเร่ิมเขามาถึงอาคารจนกระท่ังเดินทางกลับก็
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เปนการอานหมากท้ังกระดานเชนกนั  และจาการเก็บขอมูลโดยการสังเกตแบบไมมีสวนรวมพบวา 
มีความหลากหลายของกลุมนักเรียนท่ีมีท้ังมาคนเดียว  และกลุมเล็ก 2-3คน  จนถึงกลุมใหญ 6-8 คน
ก็มี 
 
สรุปผลการวิจัยจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม 

จากการสังเกตนักเรียนกวดวชิาท่ีอาคารวรรณสรณ  พบวา 
นักเรียน เดนิทางตรงไปยังหองเรียนเลยโดยไปรออยูแถวหนาหองเรียน 60% 
นักเรียนเดินทางตรงไปศูนยอาหารและทํากิจกรรมท่ีนั่น  30% 
นักเรียนยนือยูแถวโถงทางเขาภายในอาคาร 10% 
นกเรียนเรียนเดินทางไปซ้ืออุปกรณเคร่ืองเขียน 5% 
นักเรียนเดินทางดวยบันไดเล่ือน 80% 
นักเรียนเดินทางดวยลิฟทโดยสาร 20% 
นักเรียนเตรียมพรอมเพื่อเรียน 80% เลนโทรศัพท 10% อานหนังสือ 10% 
นัดเรียนเดินทางกลับทันที 70% นั่งตอในหอง 10% ยืนรอเพื่อนแถวๆนั้น 20% 
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บทท่ี 6 
 

แนวความคดิในการออกแบบและแปรรูปสูงานออกแบบ 
 
 จากการศึกษา โดยการทบทวนวรรณกรรมหมากรุกไทยในประเดน็ตางๆ ทําการ
วิเคราะหในแตละสวนของขอมูล นําผลของการวิเคราะหมาใชเปนแนวคิดในการออกแบบโรงเรียน
กวดวิชา ไอ เต็ม รอย ดังนี ้
1. แนวคิดหลักในการออกแบบ 

1.1 ดานรูปธรรม นําลักษณะของเสนต้ังและเสนนอนในการตีตารางหมากรุกจนได
ชองตาราง 64 ชอง โดยกําหนดชองตารางใหเทากับ 1 หนวย ความสมบูรณทุกอยางในการออกแบบ
บังคับอยูใน 1 ชองตาราง 80 x 80 เซนติเมตร ซ่ึงเปนลักษณะของหมากรุกไทยท่ีทุกตัวตองอยูใน 1 
ชองกรอบส่ีเหล่ียมนั้น พรอมท้ังนํากฎการเดินของหมากแตละตัวใชเปนสัญลักษณ เพื่อบงบอก
ตําแหนงของพ้ืนท่ี สีของกระดานและการใชสีท่ีแตกตางกันของตัวหมากท่ีตัวเหมือนกันของแตละ
ขาง แตสีตางกัน นํามาใชกับเฟอรนิเจอรในแตละหองเรียน เพื่อบงบอกถึงตําแหนงของหองเรียนแก
นักเรียน โดยไมตองมีการทําปายช่ือ 

1.2 ดานนามธรรม หากวเิคราะหอยางลึกซ้ึง พบวาในความเพลิดเพลินของการเลน
หมากรุกไทยนั้น แฝงหลักปรัชญาทางพุทธศาสนาไว แมการเลนเพือ่ใหเกดิสมาธิ การคิดระหวาง
การเลน แตส่ิงหนึ่งท่ีเปนกุญแจสูความสําเร็จ คือ อิทธิบาท 4 ในพุทธศาสนา ซ่ึงประกอบดวย 

 ฉันทะ คือ ความพอใจในการประกอบกิจ 
 วิริยะ คือ ความขยันหม่ันเพยีร  
 จิตตะ  คือ ความคิด 
 วิมังสา คือ ความไตรตรอง การตรวจสอบวเิคราะหประเมิน 
 ท้ังหมดนี้ทําใหกุญแจสูความสําเร็จอยูในกรอบส่ีเหล่ียมนี้ หรือเพื่อใหเกิดพืน้ท่ีท่ี

สามารถส่ือสารกับผูใชไดอยางสมบูรณ เชนเดยีวกับการเลนหมากรุกท่ีตองอานหมากท้ังกระดาน  
โดยการนําเอากลยุทธการเลนหมากรุกไทยซ่ึงมีความหลากหลายมาประยุกตใชในการออกแบบ
สภาพแวดลอมภายใน 
2. การนําแนวคิดสูการออกแบบพ้ืนท่ีใชสอย   

วิเคราะหสถานท่ีตั้งโครงการ 
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 สถานท่ีตั้ง อาคารวรรณสรณ  เลขท่ี 35 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 เปนศูนยการศึกษาท่ีประกอบดวยโรงเรียนกวดวิชากวา 20 สถาบัน รานอาหาร 
ศูนยอาหาร  รานหนังสือ  ศูนยทันตกรรมและความงาม เปนศูนยการศึกษานอกระบบท่ีครบวงจร
แหงแรก เปนอาคารสูง 18 ช้ัน รวมช้ันใตดิน 1 ช้ัน มีพืน้ท่ีใชสอย 38,614 ตารางเมตร สามารถจอด
รถยนตไดกวา 260 คัน รองรับนักเรียนไดสูงสุดประมาณ 20,000 คนตอรอบ เปนสถานท่ีตั้งท่ีมี
ความเหมาะสมเปนอยางมาก เพราะวัตถุประสงคของการสรางตองการใหเปนศูนยการศึกษานอก
ระบบ จึงเตรียมไวพรอมท้ังงานระบบประกอบอาคารในแตละช้ัน พรอมสําหรับการใชสอย การ
เดินทางสะดวก ตั้งอยูยานใจกลางเมือง การคมนาคมสะดวก สามารถเขาถึงโครงการไดท้ังรถยนต
สวนตัว รถยนตสาธารณะ และมีสถานีรถไฟฟาพญาไทอยูใกลโครงการ เปรียบกับหมากรุกไทย 
การเลือกตาเดนิท่ีจะเดินเปนสวนสําคัญ หากเลือกตาเดนิผิดสามารถทําใหหมากกระดานน้ันแพได
ทันที และดวยตัวโครงการนั้นมีวัตถุประสงคสําหรับสรางเพื่อเปนศูนยการศกึษานอกระบบ จึงเปน
สถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมสําหรับเปนสถานท่ีตั้งโรงเรียนกวดวิชาไอ เต็ม รอย  
จากการศึกษาท่ีตั้งของอาคารวรรณสรณ ซ่ึงต้ังอยูยานใจกลางเมือง 
 ทิศเหนือ ติดกับอาคารโนเบิล เฮาส พญาไท 
 ทิศใต ติดกับถนนศรีอยุธยา 
 ทิศตะวนัออก ติดกับ อาคารศิริภิญโญ 
 ทิศตะวนัตก ตดิกับ ถนนพญาไท 
 ตัวอาคารเปนอาคารสูง 18 ช้ัน ท่ีตั้งของโรงเรียนกวดวชิา ไอเต็มรอย ตั้งอยูช้ัน 15 ของ
อาคาร เปนช้ันบนสุดของการใชพื้นที่สําหรับการเรียนการสอน สวนช้ันท่ี 16 เปนสํานักงานของ
อาคาร ขอดีของช้ันท่ี 15 เปนพื้นท่ีท่ีไมมีนักเรียนจากช้ันอ่ืนๆ ผาน เชนเดียวกับการเลือกสถานท่ีเลน
หมากรุก  จะหาพื้นท่ีท่ีหางจากความวุนวายของการสัญจร มีความสงบ เพื่อไมใหเกิดการรบกวน
จากสวนอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของ หรือมีก็นอยท่ีสุด อาคารประกอบดวยระบบการสัญจรโดยมีลิฟต 4 ตัว 
เปนบริการดานหนา 3 ตัว และขนของดานหลัง 1 ตัว บันไดเล่ือน 3 ตัว ข้ึน 2 ตัว ลง 1 ตัว ขอเสีย
ของอาคารคือ เร่ืองการสัญจรที่ไมเพียงพอกับจํานวนผูใชโครงการ ซ่ึงโรงเรียนกวดวิชาอ่ืนๆ เปด
การเรียนการสอนในเวลาเดยีวกัน และเลิกในเวลาเดยีวกัน ผูวิจัยจึงปรับเวลาการเขาเรียนใหชากวาท่ี
อ่ืน 10 นาที และจะเลิกหลังท่ีอ่ืนๆ 10 นาที เพื่อแกปญหาการสัญจรที่ไมเพียงพอกับจํานวนผูใช
โครงการ 
 

วิเคราะหผังองคกร 
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 องคกรท่ีตองมีในการจดัต้ังโรงเรียนกวดวชิานั้น มีกําหนดไวตามขอกําหนดการจดัต้ัง
โรงเรียนกวดวชิาของสํานักงานพื้นฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงกําหนดไววาตองมี 
ครูใหญ ครู และสวนประกอบตางๆ สวนบุคลากร สวนเพิ่มเติมนั้นอยูท่ี ระบบสวนยอยของ
โรงเรียนนั้นๆ ในสวนของโรงเรียนกวดวิชาไอเต็มรอยนั้นประกอบดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 24     แผนผังองคกรผูใหบริการโรงเรียนกวดวิชา 
  

วิเคราะหผูใชโครงการ 
 ผูใชโครงการเปนนักเรียนในระดับมัธยมปลาย สวนใหญมีอายุตั้งแต 15 - 18 ป ซ่ึงอยู
ในชวงการเตรียมตัวเพื่อสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา เม่ือมีการเปล่ียนแปลงระบบคัดเลือก
บุคคลใหศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา หรือเอนทรานซมาเปนระบบแอดมิชช่ัน (Central 
University Admissions System: CUAS) แอดมิชช่ัน ระบบน้ีไมเนนใชผลการสอบเปนหลักเหมือน
ระบบเอ็นทรานซแบบเดิมท่ีเคยสอบปละ 2 คร้ัง แตพิจารณาผลการเรียนการศึกษาบวกกับการสอบ
ในวิชาหลัก 5 วิชา เม่ือระบบปรับเปล่ียน การศกึษาในระบบอาจไมเพยีงพอตอการสอบเขาสู
สถาบันอุดมศึกษา และคณะท่ีตองการได เด็กนักเรียนระดับมัธยมปลายสวนหนึ่งจึงมองหาแหลง
ความรูเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพรอมใหมากท่ีสุดสําหรับการสอบ 
 ผูวิจัยจึงทําการสังเกตุนักเรียนกวดวิชาท่ีอาคารวรรณสรณ เพื่อเขาถึงพฤติกรรมต้ังแตท่ี
มาถึงอาคาร จนกระทั่งเขาสูหองเรียน พบวามีความแตกตางกันของนักเรียนท่ีมาถึง ตางแยกกันทํา
กิจกรรมตางๆ กอนจะเขาสูหองเรียน เปรียบเหมือนตัวหมากรุกแตละตัวท่ีมีการเดินแตกตางกนั 
ตําแหนงท่ีตั้งแตกตางกัน ถึงแมอยูบนกระดานหมากรุกเดียวกัน ดังนัน้ผูวิจยัจึงนําแนวทางหมากรุก
ในกระดานมาปรับใชกับพื้นท่ี โดยการใหมีสวนตางๆ พรอมสําหรับนักเรียนกวดวิชาในโครงการ 

  ผูอํานวยการ 1 คน 

ครู 6 คน เลขา 1 คน การเงิน 1 คน บัญชี 1 คน 

ตอนรับ 2 คน ฝายเทคนิค 2 คน แมบาน 2 คน 
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 ในการจดัวางพื้นท่ีใชสอยนัน้ จะจัดโดยการอุปมาอุปไมย โดยเปรียบกับการเลนหมาก
รุกไทยท่ีกําหนดเขตพ้ืนท่ีเปนเขตต้ังหมากของท้ังสองฝาย หมากฝายหน่ึงเปรียบเหมือนผูใหบริการ 
อีกฝายหนึ่งเปรียบเหมือนผูรับบริการ ยังเปรียบเหมือนกับการเร่ิมตนเลนหมากรุกตองต้ังตัวหมาก
บนกระดานกอนซ่ึงเปนเขตเริ่มตนของการเลนโดยตั้งตัวหมากอยูริมกระดานท้ังสองฝงและชวง
กลางโลงซ่ึงเปนพื้นท่ีสําหรับการเลนในชวงตนกระดานถึงชวงกลางกระดาน การกาํหนดพืน้ท่ีได
กําหนดตามความสําคัญของบุคลากรของผูใหบริการกับความสําคัญของตัวหมากรุก คือขุนเปรียบ
เหมือนฝายบริหาร มาเปรียบเหมือนครู เรือเปรียบเหมือนเจาหนาท่ีฝายเทคนิค โคนเปรียบเหมือน
เจาหนาท่ีฝายการเงิน เม็ดเปรียบเหมือนเลขานุการ และเบ้ียกับเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
 โดยการจดัแบงพื้นท่ีนั้น กําหนดชองตารางกวาง 80 x 80 เซนติเมตร เปรียบเทียบกับ
การตีชองตารางหมากรุก 1 ชองตารางไปจนเต็มพืน้ท่ีของโครงการพรอมกับการผสานแนวความคิด
ในสวนยอย เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับการใชพื้นที่โดยดูลักษณะการใชงานของพ้ืนท่ี แตยังคงยึด
หลักใหเกิดความสมบูรณใน 1 ชองตาราง และจะตองสามารถเปล่ียนแปลงไดในอนาคต เพราะ
ผูใชงานสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนการใชงาน เปรียบเหมือนการเลนหมากรุกในกระดานใหม ซ่ึง
รูปแบบหมากยอมเปล่ียนแปลงตามผูเลนหมากรุกกระดานนั้น 
 การตีผังแปลนดวยระบบกริด 80 x 80 เซนติเมตร ลงบนพื้นท่ีโครงการเพ่ือกําหนด
หนวยการใชสอยยอยเปรียบเหมือนการตีตารางลงบนกระดานหมากรุก เพื่อใหเกดิหนวยยอยของ
พื้นที่ สําหรับใชสอยและควบคุมตัวหมากรุกใหอยูในชองตาราง เพื่อพัฒนานํามาใชงานตาม
โปรแกรมออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 25    การตีตารางลงบนพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือแบงพื้นท่ีใชสอย 
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 กําหนดเสนแบงแนวพื้นท่ีออกเปนสัดสวน แยกกันระหวางผูเกี่ยวของกับพื้นท่ีไม
เกี่ยวของกับพื้นท่ีของโครงการ เพ่ือความเปนสวนตัวและสะดวกในการควบคุมความปลอดภัยกับ
ผูใชโครงการ เปรียบเหมือนหมากรุกในการเดินตองดูตามาตาเรือ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 26    ภาพการจัดแบงพื้นท่ีใชสอยสีแดงคือพื้นท่ีสวนตัวและกึ่งสวนตัว 
 
 กําหนดเสนทางสัญจรภายในโครงการ โดยใชเปนแนวตรงยาวๆ เปรียบเหมือนการเดิน
ของเรือ ซ่ึงเดินเปนเสนทางยาวท้ังดานตั้งและดานขวาง อีกท้ังกําหนดเสนทางสัญจรใหใกลกับทาง
หนีไฟในดานหลังของโครงการและเพิ่มชองทางออกจากภายในโครงการ  สวนผนังใหสามารถ
ออกสูทางหนีไฟของอาคารไดงายท่ีสุด เปรียบเหมือนการเดินหมากรุกท่ีตองดูทางหนีทีไลใหถวนถ่ี
กอนการเดินหมาก 
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ภาพท่ี 27    กําหนดเสนทางสัญจรภายในโครงการสีขาวสามารถตรงสูทางหนีไฟของอาคาร 
 
 จากข้ันตอนวางเสนทางสัญจร ซ่ึงเปรียบเหมือนการดูทางหนีทีไลในการเลนหมากรุก
นั้น เกิดการแบงพื้นท่ีหนวยๆ ออกเปนสวนๆ หากตีกรอบหนวยยอยๆ ท่ีเกิดขึ้น ไดผลลัพธเปน
หนวย 1 หนวยเทากนั แตขนาดใหญข้ึน เปรียบเหมือนการเดินหมากรุกท่ีตองมีการผูกหรือเช่ือมโยง
ระหวางตัวหมากรุกในการรุกไล 
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ภาพท่ี 28    ภาพแสดงหนวยใหญการใชสอยหลังการแบงทางสัญจร 
 
 กําหนดกลุมการใชงานของพ้ืนท่ี ตามความสําคัญของตัวหมากกับตําแหนงชองตาราง
และผูใชโครงการ โดยวิเคราะหตําแหนงท่ีสมบูรณและปลอดภัยของพื้นท่ีโครงการ เพื่อต้ังตําแหนง
ขุน ซ่ึงเปรียบเหมือนการเลนหมากรุกท่ีตองเดินขุนไปตั้งไวในตําแหนงท่ีปลอดภัยจากฝายตรงขาม 
พรอมท้ังใชกลยุทธการเดินหมากรุกไทยแบบทัพรอง ซ่ึงเหมาะกับพื้นท่ีช้ัน 15 ของอาคารวรรณ
สรณ มาใชในการจัดวางตําแหนงของช้ันเรียนของนักเรียน 
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ภาพท่ี 29    กําหนดกลยุทธหมากรุกลงบนตําแหนงโซน 
 
 กําหนดแนวคิดการวางแปลน จากตําแหนงท่ีของตัวหมากแตละตัวในโซน เปรียบ
เหมือนการเลนหมากรุกชวงกลางกระดาน มีการแปรรูปขบวนของตัวหมากรุกจากท่ีตั้งสูกลาง
กระดาน เปนชวงกลยุทธของการใชสูตรหมากแตกตางกันออกไป ทําใหเกิดผังแปลนท่ีแตกตางกัน
ออกไปในแตละโซน ซ่ึงยังคงความมีปฏิสัมพันธของตัวหมากในการผูกกัน เปรียบเหมือนการสราง
กรอบความสมบูรณของการเรียนการสอนข้ึน เพื่อใหเกิดอิทธิบาท 4 ข้ึนใน 1 หนวยของพื้นท่ี ซ่ึงมี
ท้ังความพอใจในการประกอบกิจ ความเพียรความขยันอดทน ความคิด ความไตรตรอง และการ
ตรวจสอบวิเคราะหประเมินผล 
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ภาพท่ี 30    แนวคิดและการจัดวางแปลนจากกลยุทธหมากรุก 
 
3. การออกแบบและกําหนดพื้นท่ีใชสอยโดยรวม 
 การวางแผนและการกําหนดกรอบรูปแบบของงานออกแบบตกแตงภายใน จนนําไปสู
การออกแบบรายละเอียดของพื้น เฟอรนเิจอร ผนัง ฝาเพดาน และสวนประกอบตางๆ ท่ีแสดง
ออกมาเปนรูปธรรม โดยมีชองตาราง 80 x 80 เซนติเมตร ท่ีเกิดจากกระดานหมากรุกไทย เปนตัว
กํากับในการออกแบบพื้นท่ีท้ังหมด ซ่ึงสามารถทําใหงายตอการจัดวางและสอดคลองกับภูมิปญญา
ของหมากรุกไทย การพัฒนาในข้ันตอนนี้เปรียบเหมือนการเลนหมากรุกชวงกลางกระดานที่มีการ
เดินตวัหมากรุกออกจากตําแหนงท่ีตั้งสูแผนท่ีไดวางไว การจัดวางนั้นเร่ิมจากการแบงพืน้ท่ีท่ี
ตองการความคงท่ีกับพ้ืนท่ีท่ีเปนอิสระ โดยดูจากแนวคิดและประโยชนใชสอยไปพรอมๆ กัน 
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แผนภาพท่ี 34 การจัดวางผังเฟอรนิเจอรท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 31    การจัดวางผังเฟอรนิเจอรท้ังหมด 
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ภาพท่ี 32    การจัดวางผังตกแตงพื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 33    การจัดวางผังฝาเพดานและแสงสวาง 
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ภาพท่ี 34    การจัดวางผังชองจายลมเย็นและลมกลับ 
 
4. สวนตอนรับและประชาสัมพันธ 
 สวนตอนรับและประชาสัมพันธนี้เปนสวนดานหนา เปรียบเสมือนดานหนาของการ
เลนหมากรุก ซ่ึงมีหนาท่ีสกัดกั้น และยันกบัเบ้ียฝงตรงขาม เพื่อมิใหผูไมเกี่ยวของเขามาในพ้ืนท่ีเบ้ีย
ดานใน และยงัคงยึดหลักความสมบูรณใน 1 หนวย โดยใหสวนตอนรับและประชาสัมพันธวางอยู
ตําแหนงดานหนาทางเขา ซ่ึงมี 2 ดาน กําหนดใหเคานเตอรอยูตรงกลางระหวางประตู 2 ดาน ใน
สวนเคานเตอร มีสวนเก็บเอกสารการสมัครเรียน  ตารางเรียน  ตารางคาเลาเรียน 
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ภาพท่ี 35    ทัศนียภาพสวนตอนรับ และประชาสัมพันธ มุมมองท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 36    ทัศนียภาพสวนตอนรับ และประชาสัมพันธ มุมมองท่ี 2 
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5. โถงเอนกประสงค 
 พื้นที่สวนนี้เปนสวนเตรียมไวสําหรับ นักเรียนท่ีมาถึงกอนเวลาทําการเรียนการสอนให
ไดนั่งพกั  อานหนังสือ ทําการบาน เปนพื้นท่ีเตรียมความพรอมกอนการเรียนการสอน โดยการกัน้
สัดสวนเปน 1 ชองตาราง กั้นดวยผนังซ่ึงสามารถเล่ือนปรับเปล่ียนชองปดชองเปดเปล่ียนทางเขาได
ในภายหลัง หรือเล่ือนจัดเก็บท้ังหมดเขาชิดผนังทางเขาได เพื่อเปดเปนพื้นท่ีโลง และผนังเปน
กระจกลายเสนสามารถมองออกสูภายนอกหองได เฟอรนิเจอร โตะ และเกาอ้ีเปนแบบลอยตัว 
สามารถเปล่ียนตําแหนงหรือจัดแปลนใหมได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 37    ทัศนียภาพโถงเอนกประสงคสําหรับนักเรียนท่ีมาถึงกอนเวลาเรียน  
 
6. หองสมุด 
 พื้นท่ีสวนนี้เปนพื้นท่ีจัดไวรองรับนักเรียนท่ีมาถึงกอนเวลาเรียน และยังมีการบานคาง
อยู ตองการคนควาขอมูลเพิ่ม หรือคนควาขอมูลการเรียนการสอนท่ีผานมาแลว จัดใหเปนกลุมๆ 
ของโตะ เปนชุด ชุดละ 4 ตัว และมีบางสวนวางชิดผนัง ผนังยังคงเปนผนังแบบเล่ือนมีรูปแบบของ
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ลายแตกตางจากสวนอ่ืน เพื่อส่ือสารใหผูใชเขาใจ เปรียบเหมือนหมากรุกท่ีตองมีการอานหมากฝาย
ตรงขามเพื่อจะไดรูวาเราตองทําอะไรตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 38   รูปทัศนียภาพหองสมุดสําหรับนักเรียน 
 
7. หองเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองท่ี 1 นักเรียนท่ีไมมีความพรอม 
 สวนหองเรียน เฟอรนิเจอรเปนแบบลอยตัว ยังคงยึดแนวคิดความสมบูรณใน 1 หนวย 
การจัดวางแปลนเปนแบบเรียงแถวหนากระดาน หันดานหนาเขาภายใน หันดานหลังออกดานผนัง
กระจก เพื่อใหเกิดความรูสึกเช่ือมโยงกับสวนตางๆ ภายในโครงการ ท้ังยังออกแบบผนังบังแสงใน
ตอนกลางวัน และสวนบนทําเปนกลองไฟ เพื่อเพ่ิมแสงสวางสําหรับการเรียนการสอนในชวงหัวคํ่า 
เปนการแกปญหาเร่ืองแสงสวาง ผนังกั้นหองเปนแบบเล่ือนปรับเปล่ียนได และสามารถเล่ือนเก็บ
ติดผนัง เพื่อเปดเปนพื้นท่ีโลงได 
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ภาพท่ี 39    รูปทัศนียภาพ ม. 4 หอง 1 นักเรียนท่ีไมมีความพรอม 
 
8. หองเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองท่ี 2 นักเรียนท่ีมีความพรอม 
 หองเรียนสวนนี้ยังคงยดึหลักความสมบูรณใน 1 หนวย การจัดวางผังแปลน ใหนกัเรียน
สามารถมีปฏิสัมพันธกันไดบางสวน โดยจัดเรียงเปนแนวยาว กลุมเล็กบางสวน เพือ่เปดโอกาสให
ผูเรียนไดปรึกษากันไดในการเรียนการสอน เพื่อกระตุนความคิดและพฤติกรรมในการหากลุม เปน
การเพิ่มศักยภาพของผูเรียนใหมีความเพียรมากข้ึน เฟอรนิเจอรยังคงเปนแบบลอยตวั ผนังกั้นหอง
สามารถมองเห็นทะลุออกไปดานนอกได โดยการเจาะลายท่ีผนังเปนสัญลักษณของการเดินเม็ด เพือ่
กําหนดพื้นท่ีใหกับผูเรียนและใชแทนปายบอกช้ันเรียน ท้ังยังสามารถปรับผนังเล่ือนเปดออก และ
สามารถรวมหองเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองท่ี 1 และหองท่ี 2 เปน 1 หองได  
 
 
 
\ 
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ภาพท่ี 40    รูปทัศนียภาพ ม. 4 หอง 2 นักเรียนท่ีมีความพรอม 
 
9. หองเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 หองท่ี 1 นักเรียนท่ีไมมีความพรอม 
 การจัดวางแปลนสวนของหองนี้ ใชเพื่อการกระตุนความคิดโดยการจัดวางเฟอรนิเจอร
แบบลอยตัว โดยจัดแบบเรียงแถวหนากระดาน เพื่อความเปนสวนตัว และแบบกลุม เพื่อการมี
ปฏิสัมพันธ ปรึกษาหารือ แกปญหารวมกันของนักเรียน โดยจัดใหมีระบบกลุมเช่ือมตอกับระบบ
เรียงแถวหนากระดาน สามารถมองเห็นกันไดบางสวนภายในพื้นท่ี ผนังกั้นหองเปนระบบเล่ือน 
สามารถเล่ือนออกไปเก็บไวท่ีผนังดานใดดานหนึ่ง เพือ่เปดเปนพืน้ท่ีโลงไดในภายหลัง และยังคง
แนวคิดความสมบูรณในหนึ่งหนวย 
 
 
 
 
 
 



79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 41    รูปทัศนียภาพ ม. 5 หอง 1 นักเรียนท่ีไมมีความพรอม 
 
10. หองเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 หองท่ี 2 นักเรียนท่ีมีความพรอม 
 การจัดวางผังแปลน เพื่อเพ่ิมการกระตุนความคิด โดยการจัดผังแปลนในระบบกลุม
เพิ่มข้ึน เพื่อใหเกิดกลุมปฏิสัมพันธสําหรับการปรึกษาหารือ แกปญหารวมกนัมากข้ึน และยังคงมี
บางสวนในการจัดผังแปลนแบบเรียงแถว ใหนกัเรียนท่ีตองการความเปนสวนตัว เลือกนัง่ 
เฟอรนิเจอรเปนแบบลอยตวั สามารถปรับยายตําแหนง แยกจากการจดัเรียงแถวมาเปนแบบกลุมได
ตามความตองการของผูใชในพ้ืนท่ี ผนังกั้นหองเปนระบบเล่ือนปรับเปล่ียนทางเขาออกไดตาม
ตองการ และยงัสามารถเล่ือนออกเพื่อรวมกันระหวางหอง 2 หองของช้ันระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท้ัง
สองหอง เพื่อรวมเปนหองเดียว 
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ภาพท่ี 42    รูปทัศนียภาพ ม. 5 หอง 2 นักเรียนท่ีมีความพรอม 
 
11. หองเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หองท่ี 1 นักเรียนท่ีไมมีความพรอม 
 การจัดวางแปลนเปนระบบกลุม เพื่อใหเกิดการมีปฏิสัมพันธกันของผูเรียน ไวสําหรับ
การปรึกษาหารือ แกปญหารวมกัน ผังแปลนสวนใหญเปนการจัดแบบกลุม โดยใชเฟอรนิเจอร
ลอยตัวท่ีสามารถเล่ือนปรับเปล่ียนตําแหนงไดภายในหองเรียน ผนังเปนแบบเล่ือนปรับเปล่ียนและ
เปดปดได  สามารถเล่ือนเก็บท้ังหมดเขาท่ีผนังอาคารได เพื่อเปดเปนพื้นท่ีโลง โดยยังใหเกิดการใช
สอยท่ียืดหยุนได และยังคงแนวคิดความสมบูรณในหนึ่งหนวย ในการจัดวางผังแปลนและการ
ออกแบบเฟอรนิเจอรลอยตัว 
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ภาพท่ี 43    รูปทัศนียภาพ ม. 6 หอง 1 นักเรียนท่ีไมมีความพรอม 
 
12. หองเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หองท่ี 2 นักเรียนท่ีมีความพรอม 
 การเลือกตําแหนงการวางขุน ซ่ึงเปนตัวสําคัญท่ีสุดของตัวหมากรุก เลือกวางตําแหนง
ของหองอยูในพ้ืนท่ีท่ีสงบท่ีสุดของโครงการ มีการรบกวนจากภายนอกนอยท่ีสุด จดัวางผังแปลน
ใหเปนระบบกลุมเปนสวนใหญ โดยใชเฟอรนิเจอรลอยตัว เฟอรนิเจอรสามารถปรับเปล่ียน
ตําแหนง หรือจัดเปนกลุมเล็ก กลุมใหญไดตามความตองการของผูใช ผนังเปนแบบเล่ือนโดยใชลาย
การเดินของขุนสรางเปนลายท่ีผนังเล่ือน ผนังเล่ือนนั้นสามารถเล่ือนเก็บเขาติดผนังอาคาร สามารถ
ปรับพื้นท่ีหองรวมกับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หอง 1 ได เพื่อขยายพ้ืนท่ีและเปนการรวมกลุมกับหอง
อ่ืนเปรียบเหมือนการเดินหมากรุก ซ่ึงตองมีการผูก เพื่อชวยเหลือคุมกันหมากตัวอ่ืน โดยยังใช
แนวคิดความสมบูรณใน 1 หนวย 
 
 
 
 



82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 44    รูปทัศนียภาพ ม. 6 หอง 2 นักเรียนท่ีมีความพรอม 
 
13. สวนบริหารจัดการ 
 การเลือกตําแหนงการวางพื้นท่ีสวนบริหารจัดการ เปนพื้นท่ีตัดแยกออกจากสวนการ
เรียนการสอนดวยลักษณะของงานซ่ึงตองกําหนดทิศทาง การทํางานท้ังหมดภายในโรงเรียน เปนผู
ตัดสินใจในเร่ืองตางๆ เปรียบเหมือนการเลนหมากรุกท่ีเดินหมากรุกผิดตัวแพท้ังกระดาน ดังนั้นการ
ออกแบบจึงใหมีลักษณะความเปนสวนตัวสูง มีสวนพนักงานท่ีเกี่ยวของท้ังเลขานุการ ฝายบัญชี 
ฝายการเงินอยูใกล เปรียบเหมือนการเช่ือมโยงผูกพันกันของตัวหมากรุกในการปองกันขุน หรือ
สนับสนุนหมากตัวอ่ืนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และเพื่อใหพนักงานเขาถึงไดงาย เฟอรนิเจอรเปน
แบบลอยตัวสามารถปรับเปล่ียนไดงาย ผนังเปนระบบปด โครงเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซ่ัม ฉาบเรียบ
ทาสี บางสวนเปนผนังกระจกติดลาย สามารถมองเห็นพนักงานภายนอกหองได และพนักงาน
ภายนอกสามารถมองเห็นผูบริหารภายในได 
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ภาพท่ี 45    ทัศนียภาพสวนบริหารจัดการ 
 
14. สวนหองพักครู 
 สวนหองพกัครู การเลือกตําแหนงอยูสวนในของโครงการ เปนพื้นท่ีตัดแยกออกจาก
สวนบริหารจดัการ และสวนหองเรียน จดัพื้นท่ีใหกับครูเปนพื้นท่ีรวม เพื่อใหสามารถปรึกษาหารือ 
แกปญหา และพัฒนาการสอนไดงาย เฟอรนิเจอรแบบลอยตัวเคล่ือนยายตําแหนงได มีกระดาน
สําหรับเขียนเพื่อประชุมช้ีแจง โตะสามารถจัดรวมกันเพื่อปรับเปนโตะประชุมได ผนังเปนระบบ
ปด โครงเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซ่ัม ทาสีพลาสติก ผนังบางสวนเปนกระจกติดลาย สามารถมองเห็น
นักเรียนจากภายในได 
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ภาพท่ี 46    ทัศนียภาพสวนหองพักครู 
 
15. การออกแบบเฟอรนิเจอรลอยตัว 
 ในการออกแบบเฟอรนิเจอรนั้น ไดนําแนวคิดจากหมากรุกไทย ดานความสมบูรณใน 1 
หนวย มาตอยอดกับเฟอรนิเจอรลอยตัว ใหมีท้ังความยืดหยุนกับการใชสอยและสามารถขยับขยาย
เพิ่มเติม ปรับเปล่ียนการใชสอยไดตามความตองการ และสามารถเพิ่มลดปริมาณช้ินสวนการใช
สอยได เปรียบเหมือนการเลนหมากรุกท่ีสามารถปรับเปล่ียนตําแหนงของตัวหมากรุกไปตามตาราง
บนกระดานหมากรุก และการเชื่อมโยงของตัวหมากรุกใหมีการเช่ือมโยงมากหรือนอยไดตาม
แผนการณท่ีวางไว และสามารถเปล่ียนตัวหมากรุกท่ีจะไปเช่ือมโยงแทนท่ีตัวเดิมท่ีตั้งอยูได โดย
การถอยตัวหมากรุกตัวเดิมออกไปและเดินตัวใหมเขาไปแทน เฟอรนิเจอรลอยตัวท่ีออกแบบ ไดนํา
วิธีการเช่ือมโยง เพิ่ม ลด ปรับเปล่ียนในหมากรุกมาปรับใช และยังคงอยูในชองตารางกริด 80 x 80 
เซนติเมตร สัดสวนยังยึดหลัก 80 x 80 เซนติเมตรในแนวต้ังดวยเชนกัน ซ่ึงมาจากการใชแนวคิด
ความสมบูรณในหนึ่งหนวย 
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ภาพท่ี 47    ทัศนียภาพเฟอรนิเจอรท่ีสามารถปรับเปล่ียนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 48    ทัศนียภาพเฟอรนิเจอรท่ีสามารถปรับเปล่ียนได 
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16. การออกแบบงานระบบและฝาเพดาน 
 ฝาเพดานเปนฝาเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุยิปซ่ัมบอรดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี
พลาสติก การวางโครงฝาเพดานไดใชระยะของชองกริดเดียวกนักับการวางผังแปลนท้ังหมด เพือ่
งายตอการกําหนดตําแหนงของแสงสวาง และตําแหนงของหัวจายแอร ใหลงชองตารางของกริด
เดียวกันกับการวางผังแปลนของท้ังโครงการ 
 
17. การออกแบบแสงสวาง 
 แสงสวางเปนแสงท่ีไมรบกวนตอผูใชงานในโครงการ มีความสวางพอเพียงกับการใช
สอยภายในแตละพ้ืนท่ี โดยใชแสงสวางจากหลอดไฟฟา LED T8 220V แสงสีขาว 
 
18. ระบบปรับอากาศ 
 ระบบปรับอากาศเดิมเปนระบบ Cooling Tower โดยมีการต้ัง AHU  1 จุด โดยจะตองมี
การเดิน Duct Air ไปยังตําแหนงหัวจายลมเย็น และไดกําหนดตําแหนงลมกลับไวในตําแหนงท่ีไม
กระทบกับการใชพื้นที ่
 
19. งานระบบปองกันอัคคีภัย 
 อาคารเดิมไดตดิต้ังหวัระบบฉีดน้ําอัตโนมัติ และระบบแจงเหตุเพลิงไหม เม่ือมีการวาง
ผังโดยการใชระบบกริด 80 x 80 เซนติเมตร และผนังเปนระบบเล่ือน จึงปรับหัวระบบฉีดน้ํา
อัตโนมัติและระบบแจงเหตุเพลิงไหม ใหเขาสูระบบกริด 80 x 80 เซนติเมตรดวย 
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 บทท่ี  7  
 

สรุปผลของการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลของการวิจัย 
 การศึกษาหมากรุกไทยเพื่อการออกแบบสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนกวดวิชาไอ เต็ม 
รอย นั้นเปนการศึกษาหมากรุกไทยในทุกแงมุมท้ังดานรูปธรรม จากชองตารางของกระดานหมาก
รุก ท่ีมี 64 ชองตาราง ตัวหมากรุกท่ีมีเพียง 6 ตัว เพียงแตปริมาณตัวหมาก ในการเลนจํานวน
แตกตางกัน โดยฝายหน่ึงมีท้ังส้ิน 16 ตัว และอีกฝายหนึ่งก็มี 16 ตัว เทาเทียมกนั แตความสามารถ
หรืออํานาจของตัวหมากแตละตัว แตกตางกัน มีลักษณะตัวแตกตางกัน วิธีการเดนิของแตละตัว
แตกตางกัน ซ่ึงในตัวหมากรุกท้ัง 6 ตัว เดนิแตกตางกัน หนาท่ีแตกตางกัน แตมีความเสมอภาคเทา
เทียมกนัท้ัง 2 ฝาย 
 ในอีกดานหนึง่ของหมากรุกไทย ซ่ึงมีความเปนนามธรรมสูงมากในดานความมีสมาธิ 
ในการคิดเพื่อกําหนดกลยุทธการเลน ซ่ึงปรับเปล่ียนไดตลอดเวลา ข้ึนอยูกับตัวผูเลนเองท่ีมีลักษณะ
เฉพาะตัวแตกตางกันออกไป ซ่ึงตองอาศัยความมุงม่ันในการฝกฝนการเลน เพื่อใหเกดิความชํานาญ 
นําไปสูความสําเร็จ ซ่ึงมีกุญแจไปสูความสําเร็จดวยวถีิพุทธ คือ อิทธิบาท 4 ในพุทธศาสนา ซ่ึง
ประกอบดวย ฉันทะ คือความพอใจในการประกอบกิจ วิริยะ คือ ความขยันหม่ันเพียร จิตตะ คือ 
ความคิด วิมังสา คือ ความไตรตรอง การตรวจสอบวิเคราะหประเมิน ซ่ึงการประกอบกิจการใด 
หรือทําส่ิงใด หากในบุคคลนั้นมีครบท้ัง 4 อยาง ยอมนําพาซ่ึงความสําเร็จสูบุคคลนั้น 
 จากการศึกษาหมากรุกไทย ท้ังในดานรูปธรรมและดานนามธรรมน้ัน ไดนําแนวคิดสู
การออกแบบภายในโรงเรียนกวดวิชา โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ดาน คือ ดานรูปธรรม ได
วิเคราะหลักษณะทางกายภาพของหมากรุกไทย ท้ังกระดาน ชองตาราง รูปราง รูปทรง สี การเดิน 
ระยะ ตําแหนง เปนลักษณะท่ีสามารถอธิบายไดในเชิงรูปธรรม ในดานนามธรรม คือ ส่ิงท่ีแฝงตัว
อยูในหมากรุกไทย  เปนความรูท่ีไดจากการเลนและการทดลองปฏิบัติ เพื่อใหไดมาซ่ึงการใชกล
ยุทธของการเลนหมากรุก ท่ีมีอยูท้ังในดานของการปรับ การเปล่ียน การเพิ่ม การลด ของรูปแบบ
การเดินและตัวหมากรุกกับพื้นท่ี 
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 วิธีการดําเนนิการศึกษา โดยเร่ิมจากการสืบคนจากเอกสารข้ันตน การสํารวจเก็บขอมูล
จากสถานท่ีจริง สังเกตเจาหนาท่ีท่ีเกีย่วของ  นักเรียนกวดวิชา และตรวจสอบขอมูลยอนหลังใน
กรณีท่ีมีความสงสัย หลังจากนั้นนาํขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาทําการวิเคราะห เพื่อเปนแนวคิดในการ
ออกแบบ 
 ผลท่ีไดจากการศึกษาหมากรุกไทยน้ัน สามารถนํามาซ่ึงการเลือกพื้นที่ท่ีเหมาะสม 
สําหรับการต้ังโรงเรียนกวดวชิา ท้ังในการแปรรูปสูการออกแบบพื้นท่ีใชสอย ดวยวิธีการมองแบบ
การเลนหมากรุกไทย คือ การมองท้ังกระดานหรืออานหมากท้ังกระดาน กอนท่ีจะเร่ิมเดนิ 
เชนเดยีวกันกบัการออกแบบ ซ่ึงตองสํารวจพืน้ท่ีตาง ๆ ในโครงการพรอมท้ังเก็บรายละเอียดของ
พื้นที่ ปญหาของพ้ืนที่ ขอบังคับตาง ๆ จนครบถวน รูจํานวนบุคลากรทั้งหมด ความตองการทุก ๆ 
ดานของผูใชงาน จากนั้นจึงเร่ิมการออกแบบพ้ืนท่ี โดยการแบงพื้นท่ีออกเปนสวน ๆ คํานึงถึงทาง
หนีทีไลแบบหมากรุก นัน่คือความปลอดภัยตอผูใช จดัแยกสวนการใชงานพื้นท่ี ระหวางเจาหนาท่ี 
นักเรียนและผูปกครองออกจากกัน โดยการคํานึงถึงขนาดพ้ืนท่ีในการใชสอยท่ีเหมาะสม ไมใหเกดิ
ความแออัดในการใชสอย ใหเหลือพื้นท่ีท่ีไมเกิดประโยชนนอยท่ีสุด นําเอากลยุทธหลักในการเลน
แบบทัพรอง ใชในการกําหนดโซนของนกัเรียน ตามความสําคัญของช้ันป ใชกลยทุธของหมากรุก
แตละแบบปรับใชกับการวางแปลนเฟอรนเิจอร จากนัน้จงึลงลายละเอียดของพ้ืน ผนัง  ฝาเพดาน 
 การสรางลวดลายท่ีเกิดจากการเดินของตัวหมากรุกแตละตัว นํามาใชเปนสัญลักษณใน
การจัดแบงพืน้ท่ี และใชเปนลวดลายของเฟอรนิเจอร และผนังเล่ือน ซ่ึงเม่ือมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ี 
ก็สามารถกลับมาอยูในตําแหนงเดิมไดงาย 
 นําชองตารางกริดขนาด 80 x 80 เซนติเมตร มาใชกําหนดระยะของพื้นท่ีท้ังหมด โดย
การกําหนดมุมเร่ิมตนแลวขยายไปจนติดพ้ืนท่ี ซ่ึงกําหนดขนาดกริด 80 x 80 เซนติเมตร เปน
มาตรฐานของงานออกแบบทั้งแนวนอนและแนวต้ัง เพื่อใหเกิดความประหยดัข้ึน ในการใชวสัดุ
สําหรับการออกแบบ โดยคํานึงจากมาตรฐานวัสดุชนิดแผน ขนาด 122 x 244 เซนติเมตร เปน
ตัวกําหนด 
 การเลือกใชวสัดุและเทคโนโลยีนั้น เลือกใชวัสดท่ีุสามารถผลิตไดภายในประเทศและ
เรียบงาย สามารถปรับเปล่ียนไดงาย  หาไดงาย  เปนวัสดุท่ีสามารถส่ือสารถึงแนวคิดของหมากรุก
ไทยได และมีความเรียบงายในการผลิต ในดานเทคโนโลยีท่ีนํามาใชคํานึงถึงการมีปฏิสัมพันธกัน
ระหวางผูเรียนและผูสอน ใหมีความใกลชิดกันมากท่ีสุด จึงเลือกอุปกรณการเรียนการสอนแบบไร
สาย สวนของแสงสวาง คํานึงถึงความถูกตองของแสงตอการใชสอยของผูใช ท้ังชนดิของแสง และ
ปริมาณของแสงท่ีเพียงพอตอการใชสอย หลักเกณฑการใชสี คํานึงถึงบรรยากาศโดยรวมของ
สถานท่ี เปนสถานท่ีท่ีตองการความสงบ เพียงแตผูใชซ่ึงอยูในวัยรุน การใชสีจึงนาํเอาสีท่ีมีความ
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สดใสมาใช เพียงแตเปนสีท่ีมีการเบรคสีลงใหลดความแรงของสี เพื่อไมใหเกิดการรบกวนสมาธิ
ของผูเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษา เปนการนําเอาความรูในสวนของกลยุทธจากหมากรุกไทย นํามาวิเคราะห 
ประยุกตใช ขยายรูปแบบ เพื่อเปนแนวคิดในการออกแบบภายในโรงเรียนกวดวชิา บางกลยุทธ
เทานั้นท่ีเหมาะสมกับการออกแบบโครงการน้ี ซ่ึงในหมากรุกไทยยังมีกลยุทธอีกมากมาย ท่ีสามารถ
นํามาใชไดกับอีกหลาย ๆ ดาน ท้ังดานการบริหาร  การวางแผนบุคลากร หรือการออกแบบใน
โครงการอ่ืน ๆ ได  ดานผูประกอบการธุรกิจกวดวิชา  ควรมีการแยกกลุมนักเรียนออกเปนสองกลุม  
คือ กลุมท่ีมีความพรอมกับกลุมท่ีไมมีความพรอม เพื่อจัดการสอนที่พึงเกิดประโยชน ไดตรงกับ
ความตองการของนักเรียนกวดวิชาท่ีไมไดมีความพรอมในการรับขอมูลท่ีเทากัน    ส
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