
หมากรุกไทย 

(นายแพทย ประกอบ บุญไทย) 

 
            ผูเขียนมีอาชีพเปนแพทย มิไดคิดวาตนเปนผูชํานาญในการเลนหมากรุก แตสนใจเกมสหมากรุกมาแต
เด็ก และชอบศึกษาดวยตนเองในการไลหมากรุก จึงไดรวบรวมวิธีการไลหมากรุกปลายกระดาน 
ทั้ง  เบี้ย  โคน  มา และเรือ เห็นวาเปนประโยชน จึงรวบรวมพิมพเปนเลมเพื่อสะดวกในการใช กลหมากรุกไทย
เลมนี้จะชวยฝกหัดการไล และการหนีหมากรุกปลายกระดานที่เราตองพบเปนประจํา กับยังไดรวบรวมกลหมาก
รุกที่ไดเปรียบเสียเปรียบกันไมมาก หากหมากเขากลก็จะไลใหจนได หรือถาหนีออกจากกลไดก็จะไมแพ มี
ประโยชนทั้งแกฝายหนีและฝายไล เพื่อใหการเดินหมากรุกมีแบบละมายผูชํานาญจะไดนึกสนุก และนิยมเลน
โดยเฉพาะเยาวชน เปนการสงเสริมกีฬาหมากรุกและรักษาเอกลักษณไทยแขนงนี้ไวกับอาจชวยนําชัยชนะมาสู
ทีมหรือสถาบันของตนได นอกจากนี้ไดจัดเรียงไวเปนลําดับโดยเริ่มจากกลที่งายซึ่งเปนกลหลักพื้นฐานขึ้นไปถึง
กลที่ยากและซับซอนกวา การเดินหมากรุกที่แสดงไว จะเปนการเดินที่ยาวที่สุดสําหรับผูไลและผูหนีที่ชํานาญ
ดวยกันทั้งสองฝาย ถาผูหนีไมสันทัดจะจนเร็วกวากําหนด ผูไลไมสันทัดอาจไลไมจน เมื่อเราเขาใจกลตาง ๆ ถอง
แทจะทําใหเดินหมากรุกไดดีและ จะประเมินไดวาเราไดเปรียบหรือเสียเปรียบทําใหการเลนดีขึ้น กลหมากรุกไทย
ฉบับนี้จะเปนประโยชนทั้งแกผูที่เริ่มเลนหมากรุกไทย เปนใหม ๆ และแกผูที่ตองการพัฒนาฝมือของตนเอง  ผู
รวบรวมไดคนควาจากตําราหมากรุกไทยตาง ๆ ตั้งแตสมัย พ.ศ.2465 จนถึงปจจุบัน ตําราเหลานั้นสวนใหญมีอยู
ในหอสมุดแหงชาติทาวาสุกรีกรุงเทพมหานครผูสนใจอาจหาความรูเพิ่มเติมได กลหมากรุกในเลมนี้สามารถ
ติดตั้งในคอมพิวเตอรไดและสามารถเลนรวมกับหมากรุกไทยคอมพิวเตอรได หากสนใจโปรดติดตอผูเรียบเรียง  
ถาทานผูใดเห็นวากลหมากรุกใดสามารถปรับปรุงใหดีกวานี้หรือพบที่ผิดพลาด โปรดแจงใหผูเรียบเรียงทราบ 
เพื่อจะไดแกไขในการพิมพครั้งตอไปและจะไดพิมพชื่อของทานลงไวในฐานะผูแนะนําและแจงแกไขดวย 
ตํานานหมากรกุ 

บทความที่อัญเชิญมาเปนอันดับแรก เปนพระราชนิพนธของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่ง
ทรงพระนิพนธคํานําของหนังสือตํารากลหมากรุก  ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ พิมพที่โรงพิมพไทย เมื่อ พ.ศ. 
2465 มีเนื้อหาแสดงที่มาของตํารากลหมากรุกไทยเลมดังกลาว และจะไดเปนที่ทราบวา ตํานานหมากรุก ที่
หนังสือหลายเลมอางอิงถึงนั้น เปนพระราชนิพนธของพระองคทาน กับที่มาของเพลงยาวกระบวรไลหมากรุกของ
หลวงธรรมาภิมณฑดวย จึงขอคัดคํานํา อธิบายตํานานหมากรุก และเพลงยาวกระบวรไลหมากรุกมาไวทั้งหมด 

สําหรับเพลงยาวกระบวรไลหมากรุกนั้น ในหนังสือตํารากลหมากรุก ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณไมมีบทไหวครู 
ซึ่งบทไหวครูคนไดจากหนังสือสนุกกับหมากรุกไทย โดยวินัย ล้ิมดํารงคชิต พิมพโดยสํานักพิมพอักษรวัฒนา ไม
แจงปที่พิมพ จึงไดนําเสนอเรียงกันไปเปนลําดับ 
มีขอสังเกตวาในหนังสือสนุกกับหมากรุกไทย  ไดใหขอมูลผูเขียนเพลงยาวเกี่ยวกับหมากรุกวาเปน หลวงธรร
มาภิพัฒน (ถึก จิตถึก) สวนตําราหมากรุก ฉบับหอพระสมุด  วชิรญาณเปน หลวงธรรมาภิมณฑ (ถึก จิตรกถึก) 
ซึ่งนาจะเปนบุคคลเดียวกัน 
เนื้อหาสําคัญในเพลงยาวกระบวรไลหมากรุกนั้น พอสรุปได 3 ตอน ตอนแรก เปนการไหวครู ตอนที่สอง จะบอก
กติการการนับตามศักดิ์หมาก  ตอนที่สาม จะบอกกติกาการนับตามศักดิ์กระดานวา ถาสองฝายมีหมาก



อะไร  จะตองไลใหจนในกี่ที มิฉะนั้นถือวาเสมอกัน และบางกรณีที่ตางฝายมีหมากตามกําหนด จะมีชื่อเรียกให
ดวยตามลักษณะหมากที่สองฝายมีอยู เชน  หอกขางแคร  ลูกติดแม  ควายสูเสือ เปนตน 
พระราชนิพนธ คํานําหนังสือตําราหมากรุกฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ที่อัญเชิญมามีดังนี้ 
ตํารากลหมากรุกที่พิมพในสมุดเลมนี้ คัดมาจากตําราที่ไดรวบรวมไวในหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร
บาง คัดจากตํารา  ฉบับของพระยาไพบูลยสมบัติ (เดช บุนนาค) ซึ่งมีแกใจใหมาเมื่อหอพระสมุด ฯ คิดจะพิมพ
ตําราเลมนี้บาง ไดวานขุนประสาทศุภกิจ คือ มหาแถม ที่มีชื่อเสียงในการเดินหมากรุกนั้น เปนผูรวบรวมแลคิด
กุญแจแกกลจนสําเร็จตลอดทั้งเรื่อง 
แตการที่จะพิมพตํารากลหมากรุก ยากกวาพิมพหนังสืออื่น เพราะตองพิมพเปนรูปภาพหมากรุกเปนพื้น จาํตอง
ทําแบบตัวหมากรุกแลรูปกระดาน ทั้งตองพิมพซ้ํา ๒ ครั้งทุกนา จะตองลงทุนมากกวาพิมพหนังสืออยางอื่น ซึ่ง
เลมเปนขนาดเดียวกัน ยังไมมีผูใดรับพิมพจึงไดร้ังรอมา  บัดนี้ทานเจาพระยาอภัยราชา มหายุติธรรมธร (ม.ร.ว. 
ลบ สุทัศน ณ กรุงเทพ) เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมรับจะพิมพ กรรมการหอพระสมดุ ฯ จึงจัดการพิมพใหดวย
ความยินดี แลขอบใจทานเจาพระยาอภัยราชา ฯ แลเชื่อวาทานทั้งปวงที่ไดตํารานี้ไป คงจะรูสึกขอบใจไมมีที่เวน 
หนังสือตํารากลหมากรุกที่พิมพครั้งนี้ ไดพิมพเปนชุด ๒ เลม คือตัวตํารากลหมากรุกเลม ๑ กุญแจแกกล หมาก
รุกเลม ๑ ดวยคิดเห็นวาถาพิมพรวมกันไวในเลมสมุดเดียวกัน จะพาใหกลจืดเสีย เพราะใครคิดกลไมออก ก็จะ
พลิกไปหากุญแจเอางาย ๆ ความสนุกอันควรจะได ในการคิดแกกลหมากรุกดวยปญญา ก็จะเส่ือมคลายไป ถา
เย็บเปน ๒ เลมไวเชนนี้ เหมือนเปดไวใหเลนไดตามใจทั้ง ๒ ทาง  ถาจะใหคิดกันเลนใหสนุก ก็สงใหแตเลมตํารา 
เก็บซอนเลมกุญแจเสีย ตอเกิดขัดของหรือโตแยงกันไมตกลง จึงคอยขยายกุญแจออกมา ถาใครไมรักสนุกในการ
คิดแกกล เห็นเสียเวลา อยากจะรูแตวาเขาแกกันอยางไร จะเอาเลมกุญแจมากางดูกํากับตําราไปก็ไดเหมือนกัน 
อนึ่ง ขาพเจาไดพบเรื่องตํานานหมากรุก แตงไวในภาษาอังกฤษมีอยูในหอพระสมุด ฯ เลม ๑ นึกวาถานําความ
มาแสดงในหนังสือนี้ดวย ก็เห็นจะพอใจของทานผูอาน จึงไดเก็บเนื้อความมาเรียบเรียงแตโดยยอ พอใหทราบ
เคาเงื่อน พิมพไวขางทายคํานํานี้ กับเพลงยาวของหลวงธรรมาภิมณฑ แตงวาดวยบัญญัติการไลหมากรุกดวยอีก
เร่ือง ๑  หวังใจวาทานทั้งหลายที่ไดสมุดชุดนี้ไป จะพอใจทั่วกัน. 
ดํารงราชานุภาพ(พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ)  
สภานายก.  
หอพระสมุดวชิรญาณ  
วันที่ ๑ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ 
อธิบายตํานานหมากรุก 

การเลนหมากรุกปรากฎวามีมาในประเทศอินเดียชานานนับดวยพันป  พวกชาวอินเดียอางวาหมากรุกเกิดขึ้น 
เมื่อครั้งพระรามไปลอมเมืองลังกา นางมณโฑเห็นทศกรรฐเดือดรอนรําคาญ ในการที่ตองเปนกังวลคิดตอสู
สงคราม ไมมีเวลาเปนผาศุก นางรูวาจะชักชวนทศกรรฐ ใหพักผอนดวยประการอยางอื่น ก็คงไมยอม จึงเอา
กระบวรการสงคราม  คิดทําเปนหมากรุกขึ้น ใหทศกรรฐเลนแกรําคาญ  มูลเหตุที่จะเกิดมีหมากรุก พวกชาว
อินเดียกลาวกันมาดังนี้ แตชื่อที่เรียกวาหมากรุก เปนคําของไทยเราเรียก พวกชาวอินเดียเขาเรียกหมากรุกวา 
"จตุรงค  เพราะเหตุที่คิดเอากระบวรพล ๔ เหลา ทําเปนตัวหมากรุก คือหัสดีพลชาง (ไดแกโคน) ๑ อัศวพลมา ๑ 
โรกะพลเรือ ๑ (พลเรือนั้นอธิบายวาเพราะคิดขึ้นที่เกาะลังกา จึงใชเรือแทนรถ) ปาทิกะพลราบ (ไดแกเบี้ย) ๑ มี
ราชา (คือขุน) เปนจอมพล ตั้งเลนกันบนแผนกระดานอันปนเปนตาราง ๖๔ ชอง (อยางกระดานหมากรุกทุกวันนี้) 



วิธีเลนหมากรุกชั้นเดิมที่เรียกวาจตุรงคนั้น ไมเหมือนอยางที่เลนกันในชั้นหลัง มีอธิบายอยูในหนังสือมหาภารตะ 
วาปนตัวหมากรุกเปน ๔ ชุด ยอมสีตางกัน สีแดงชุด ๑  สีเขียวชุด ๑  สีเหลืองชุด ๑  สีดําชุด ๑ ในชุด ๑นั้น  
            ตัวหมากรุกมีขุนตัว ๑  ชาง (โคน) ตัว ๑  มาตัว ๑  เรือตัว ๑  เบี้ย ๔ ตัว รวมเปนหมากรุก ๘ ตัว  สมมต
วาเปนกองทัพของประเทศ ๑ ตั้งตัวหมากรุกในกระดานดังนี้:- 

 
ชุดทางขวามือสมมตวาอยูประเทศทางทิศตวันออก ชุดขางลางวาอยูประเทศทิศใต ชุดขางลางวาอยูประเทศทิศ
ใต พวกทางซายมือวาอยูประเทศทิศตวันตก ชุดขางบนวาอยูประเทศทิศเหนือ คนเลนก็ ๔ คน ตางถือหมากรุก
คนละชุด แตกระบวรเลนนั้น ๒ พวกที่อยูทแยงมุมกัน (คือพวกขาวในรูปนี้) เปนสัมพันธมิตรชวยกัน ๒ พวก (ดํา) 
ซึ่งเปนสัมพันธมิตรกันอกีฝายหนึ่ง  
            ลักษณเดินตัวจตุรงคนั้น ขุน มา เบี้ย เดินอยางเดียวกับหมากรุกที่เราเลนกัน แตชางเดินอยางเราเดินเรือ
ทุกวันนี้ สวนเรือนั้นเดินทแยง (อยางเม็ด) แตใหขามตาใกลเสียตา ๑ แตการที่จะเดินตองใชทอดลูกบาตร ลูก
บาตรนั้นทําเปนสี่เหลี่ยมแทงยาว ๆ  มีแต ๔ ดาน หมาย ๒ แตมดานหนึ่ง ๓  แตมดานหนึ่ง ๔  แตมดานหนึ่ง 
๕  แตมดานหนึ่ง คนเลนทอดลูกบาตรเวียนกันไป ถาทอดไดแตม ๕ บังคับใหเดินขุนฤาเดินเบี้ย  ถาทอดไดแตม 
๔ ตองเดินชาง แตม ๓ ตองเดินมา แตม ๒ ตองเดินเรือ แตจะเดินไปทางไหนก็ตามใจ เวนแตเบี้ยนั้นไปไดแตขาง
นาทางเดียว (อยางหมากรุกที่เราเลนกัน) วิธีเลนหมากรุกชั้นเดิมที่เรียกวาจตุรงคมีเคาดังกลาวมานี้  
            ครั้นจําเนียรกาลนานมาถึงเมื่อราว พ.ศ. ๒๐๐ ป วามีพระเจาแผนดินในอินเดียองค๑ ชอบพระหฤทัยใน
การสงครามยิ่งนัก ตั้งแตเสวยราชยก็เที่ยวรบพุงบานเมืองที่ใกลเคียง จนไดเปนมหาราชไมมีเมืองใดที่จะตอสู 
พระเจาแผนดินองคนั้น ครั้นไมมีโอกาศที่จะเที่ยวทําสงครามอยางแตกอน ก็เกิดเดือดรอนรําคาญพระหฤไทย 
จึงปฤกษามหาอํามาตยคนหนึ่ง ชื่อวา สัสสะวาจะทําอยางไรดีจึงจะมีความศุข มหาอํามาตยคนนั้นคิดวาจะแก
ดวยอุบายอยางอื่น พระเจาแผนดินนั้น ก็คงจะยังอยากหาเหตุเที่ยวรบพุงอยูนั่นเอง ที่ไหนบานเมืองจะไดมี
สันติศุข จึงเอาการเลนจตุรงคมาคิดดัดแปลงใหเลนกันแต ๒ คน แลเลิกวิธีทอดลูกบาตรเสียใหเดินแตมโดยใช
ปญญาความคิดเอาชนะกันเหมือนทํานองอุบายการสงคราม แลวนําขึ้นถวายพระเจาแผนดิน ชวนใหทรงแก
รําคาญ พระเจาแผนดินองคนั้นทรงเลนจตุรงคอยางที่มหาอํามาตยสัสสะคิดถวาย ก็เพลิดเพลินพระหฤทัย หาย
เดือดรอนรําคาญ บานเมืองก็เปนศุขสมบูรณ (ตํานานเรื่องมหาอํามาตยสัสสะคิดแกการเลนจตุรงค เลากันเปนห
ลายอยาง อางกาลตางยุคกัน เลือกมาแสดงในที่นี้แตเรื่องเดยีว)  
            กระบวรหมากรุกที่วามหาอํามาตยสัสสะคิดใหมนั้นคือรวมตวหมากรุกซึ่งเดิมเปน ๔ พวกนั้นใหเปนแต 
๒พวก ตั้งเรียงกันฝายละฟากกระดาน (ทํานองเดียวกับหมากรุกที่เราเลนกันทุกวันนี้) เมื่อจัดเปนกระบวรทัพแต 
๒ ฝายจะ  
มีพระราชาฝายละ ๒ องคไมได จึงลดขุนเสีย ๒ ตัว คิดเปนตัวมนตรีขึ้นแทน (คือตัวที่เราเรียกกันวาเม็ด) หมากรุก
อยางที่มหาอํามาตยสัสสะคิดแกไขนี ้ 



            ตอมาแพรหลายไปถึงนานาประเทศ พวกชาวประเทศอื่นไปคิดดัดแปลงแกไขตามนิยมกันในประเทศนั้น 
ๆ อีกชั้นหนึ่ง หมากรุกที่เลนกันในนานาประเทศทุกวันนี้จึงผิดเพี้ยนกันไป แตเคามูลยังเปนอยางเดียวกัน เพราะ
ตนแบบแผนไดมาแตอินเดียดวยกันทั้งนั้น เร่ืองตํานานหมากรุกที่กลาวมานี้ ไดอาศรัยเก็บความในหนังสือเรื่อง
ตํานานหมากรุกของดอกเตอร ดันคัน ฟอบส มาแสดงพอใหทราบเคาความ.  
            อนึ่งมีกลอนเพลงยาววาดวยกระบวรไลหมากรุก หลวงธรรมาภิมณฑ (ถึก จิตรกถึก)ไดแตงขึ้นในหอพระ
สมุด ฯ บท ๑ เห็นควรจะพิมพรักษาไวมิใหสูญเสีย จึงนํามาพิมพไวในทายตํานานนี้ดวย 
ประวัติหมากรุกไทย  
            เมื่อคนควาจากหนังสือหมากรุกเทาที่จะคนหาไดในหอสมุดแหงชาติ สรุปไดวาตํานานหมากรุกมีที่มา
คลายคลึงกัน และแทบทุกแหงจะอางอิงจากหนังสือเลมเดียวกันคือ ตํารากลหมากรุก ฉบับหอพระสมุดวชิ
รญาณทั้งส้ิน ที่จะมีผิดแผกไปบางบางเลม เชน ผูดัดแปลงหมากรุกจากเดิมจัตุรงคซึ่งมีผูเลนส่ีคน มาเปนหมาก
รุกที่มีผูเลนสองคน แทนที่จะเปนมหาอํามาตยสัสสะ ในประเทศอินเดีย บางเลมเพี้ยนไปเปนพระเจาอเล็กซานเด
อรมหาราช ที่กรีก แตก็มีรายละเอียดคลายคลึงกัน 
ประวัติผูประดิษฐตัวหมากรุกไทย  
            คัดจากบางตอนของบทที่วาดวยตํานานหมากรุก หนังสือหมากรุกไทย ของบริษัทสุรามหาราษฎร จํากัด 
(มหาชน) พิมพที่โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไมแจงปที่พิมพ  มีขอความดังนี้  
            มีประวัติของหมากรุกไทยกลาวไววา ปฐมกษัตริยจีน ชื่อพระเจาฟูฮี  คิดตําราหมากรุกพิชัยยุทธตีเมือง
เชนสีของชาวอัลไต หรือชาวไทยในอดีตเมื่อราว 2337 ป กอนพุทธศักราช จนชาวอัลไตไดถอยรนไปทางทิศใต
และทางทิศตวันออก และมีการอพยพมาตั้งอาณาจักรอายลาวครั้งแรกเมื่อ 32 ป กอนพุทธศักราช  ตอมา
หลังจากที่อาณาจักรอายลาวแตก ชาวอัลไตก็ถอยรนขามแมน้ําโขง มาตั้งนครโยนก ประมาณป พ.ศ.20 มี
กษัตริยปกครองและไดมีพระพุทธศาสนาแพรเขามา  
            เมื่อ พ.ศ. 301 มีการกอสรางเจดียและวัดซึ่งทําใหบานเมืองมีความเปนอยูเจริญขึ้นมาจนถึง พ.ศ. 
902  ก็ถูกพวกมอญดํายึดเมือง และไลใหชาวเมืองออกไปหาทองมาสงสวยซึ่งก็ไดพบทองรอนเปนจํานวนมาก
จนไดชื่อวา สุวรรณภูมิ  
            ในป พ.ศ. 918 พระเจาพรหมมหาราชไดคิดตําราพิชัยยุทธนา วางแผนหมากรุกระดมผูคนทั้งเด็กผูใหญ
และคนชราทั้งชายหญิง ขึ้นลุกฮือทําการตอสูกวาดลางพวกมอญดําถึง 6 ป ตั้งแตเมืองโยนกเชียงแสนจนถึง
กําแพงเพชร ไดประกาศขอบเขตเปนอาณาจักรใหมของเมืองเชียงราย หากจะนับวาเมืองเชียงรายเปนชาวไทยก็
ควรจะนับวาราช  
อาณาจักรชาวอัลไตหรือชนชาวไทยตั้งเปนประเทศไทยโยนกตั้งแต พ.ศ. 20 โดยพระเจาอนุชิตกอบกูเอกราชครั้ง
แรกไดสําเร็จ  
            เมื่อ พ.ศ. 924 สมัยพระเจาพรหมมหาราช ผูเจริญพระชนมายุเพียง 16 พรรษาเทานั้น  ไดทรงใชเวลา 6 
ป ในการกรําศึกนั้น จึงเปนที่เชื่อวา ชนชาวไทยไดเอาหมากรุกจีนซึ่งเดินหมากตามเสนเขามาประเทศไทยดวย 
และตัวหมากรุกไทยไดประดิษฐในสมัยนี้เอง โดยใหเดินตามชอง ตัวขุนจําลองมาจากที่ประทับของกษัตริยหรือ
พระโกศ ตัวโคนจําลองมาจากพระเจดียใหญ ตัวเม็ดจําลองมาจากเจดียเล็ก ตัวเรือจําลองมาจากปอมคายทหาร 
เบี้ยจําลองมาจากหมวกทหาร สวนมา นํามาจากหัวมาในละครโดยตรง จึงไมแปลกใจเลยที่มีหลักฐานปรากฎวา 
ภาคเหนือและภาคอีสานเปนตนกําเนิดของหมากรุกไทยมากอน  



            อนึ่ง มีผูกลาวไววาชาวเปอรเซียเปนผูคิดคนหมากรุกเลนในหมูนักรบ เพื่อคลายอารมณกระหายศึกนั้น
ไมสามารถกําหนดชี้ชัดได เพราะกลาวไววาชาวเปอรเซียเลนหมากรุก 4 คนและใชลูกเตาทอดดวยแลวยิ่งยาก
เชื่อถือ เนื่องจากลูกเตาเปนของประดิษฐชาวจีน จึงมีปญหาที่นาสงสัยวาใครเปนผูคิดคนการเลนกันแน แตเมื่อ
พิจารณาถึงหลักฐานที่ปรากฏเมื่อสมัยโบราณ 4,000 ปมาแลวนั้น ชาวจีนไดรวมตัวเปนกลุมเปนกอนแลว แต
ในขณะที่ชาวอาหรับยังคงแตกแยกอยู ดังนั้นหลักฐานจึงคอนมาทางจีนมากกวา  
            ประวัติการเลนหมากรุกไทยสมัยแรกเริ่ม จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 20-2310 ยังไมพบหลักฐาน 
ปรากฏวามีการกลาวอางถึงการเลนหมากรุกไทยในยุคนี้ แตมีการกลาววา  สมัยพระพุทธเจาทรงพระราชสมภพ
ที่เนปาลนั้น มีหมากรุกเลนกันแลว แตไมไดกลาววาเปนหมากรุกอยางใด แตที่เนปาลก็อยูใกลจีนและทิเบต
มากกวา หากวาประเทศไทยมีการเลนหมากรุกกันมาตั้งแตสมัยพระเจาพรหมมหาราชนั้นแลว อีกประมาณ 876 
ปก็ถึงสมัยสุโขทัย ก็ยังไมมีการกลาวถึงไว ณ ที่หนึ่งที่ใด แตตามพื้นวัดนั้นมีแผนส่ีเหลี่ยมอยูเปนอันมาก ทําให
สามารถสันนิษฐานไดวาเปนกระดานหมากรุก 
ประวัติการเลนหมากรุกไทยสมัยพระเจากรุงธนบุรี พ.ศ. 2310 - 2325  
            ในสมัยพระเจากรุงธนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2318 เดือนอาย อะแซหวุนกี้ แมทัพพมาวัย 72 ป ผูเหิมเกริมอาสา
นําไพรพลฝมือดี 35,000 คน คิดรุกรานผืนแผนดินไทย โดยยกพลเขามาตั้งคายอยูที่เมืองสุโขทัย กางตําราพิชัย
สงครามเชิงรุก และเริ่มลงมือกวาดตอนเสบียงอาหารสะสมกักตุนไวทันที  
            พระเจากรุงธนบุรีพรอมดวยพระยาจักรีและพระยาสุรสีห ทรงทราบยุทธศาสตรเชิงรุกครั้งนี้เปนอยางดี 
หากแตครั้งนั้นมีร้ีพลประมาณ 20,000 คนจึงจําตองวางแผนพิชัยสงครามในเชิงรุกและรับดวยหนอยจูโจม
หลีกเลี่ยงการเขาปะทะศึกใหญ โดยใชแผนถอยเอาเชิง 2 ชั้น  
            กลาวคือ ใหพระยาจักรีและพระยาสุรสีห  ตั้งหลักอยูที่เมืองพิษณุโลก กวาดตอนเสบียงและผูคน 
ตลอดจนรักษาฐานะเมืองเชียงใหมไว ดวยหวังตรึงกําลังอะแซหวุนกี้ไวใหนานที่สุด สวนทัพหลวงนั้น พระเจากรุง
ธนบุรีกลับเปนฝายเคลื่อนไหวประกอบกับหนวยจูโจม และหนวยกองเพลิงปา มุงหวังตัดเสบียงและจูโจม รบกวน
ทําลายรี้พลพมาทั้งกลางวันและกลางคืน หลังจากปะทะกันมาถึง 4 เดือน ตางก็ขัดสนเสบียงอาหาร โดยเฉพาะ
เมืองพิษณุโลกยังมีผูหญิงและเด็กมากมาย ครั้นกองเสบียงจากทัพหลวงถูกตัดขาด แผนการขั้นที่ 2  จึงไดเร่ิมขึ้น
โดยพระยาจักรีออกอุบายจําทําการรบใหญ ดวยการเอาปพาทยประโคมศึกตามปอมคาย พรอมยิงปนใหญกรุย
ทางตั้งแตเชาจนค่ํา สวนพระองคพรอมดวยพระยาสุรสีห ไดทรงนั่งเลนหมากรุกอยูบนเชิงกําแพงเมือง รองเรียก
ใหอะแซหวุนกี้ขึ้นมาประลองฝมือสักกระดาน  
แผนการถอยทัพเอาชัยจึงสัมฤทธิ์ผลในเวลาสามทุมคืนนั้นโดยมีผูหญิงและเด็กแตงกายคลายทหารพกอาวุธทุก
คนถอยไปตั้งทัพชั่วคราว ที่เพชรบูรณ แลววกลงใตไปตามแมน้ําปาสักและลพบุรีไปยังแถบพระพุทธบาท
สระบุรี  แลวออมขึ้นไปอุทัยธานี ทําหนาที่เปนหนวยจรยุทธหนักคอยตีดัดหลัง  
            ฝายอะแซหวุนกี้ หลังจากเสียเวลาติดตามไปตีเมืองเพชรบูรณ อยางไรผลและขาดเสบียงเพิ่มเติมในที่สุด 
ก็ตั้งทัพอยูกับที่ เปนเวลาหลายเดือนไมสามารถหาเปาหมาย (ขุน) สําหรับโจมตีได ตัวเองกลับจะตกเปนเปานิ่ง
เลยตัดสินใจถอยทัพกลับพมา ระหวางทางถูกดักตีซ้ําเติมเสียรี้พลมากมาย กลับถึงพมาอยางสะบักสบอม  
            ตําราพิชัยสงครามกลาววา “ กองทัพเดินดวยทอง หมากรุกเดินดวยสมอง “ นับตั้งแตนั้นมา พมามิกลาย
กกองทัพใหญ มารุกรานไทยอีกเลย  ดวยเกรงพระปญญาบารมีของพระองคยิ่งนัก ยิ่งมาทราบวาพระองค 2 พี่



นองทางโปรดกีฬาหมากรุกดวยแลว โดยเฉพาะกลถอยเอาชนะของพระองคนั้น เปนที่เทิดทูนเคารพบูชา ที่พวก
เราชาวไทยทุกคนทั้งหลายไดอยูยั่งยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้ 
ประวัติการเลนหมากรุกไทยตั้งแต กรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. 2325-2526  
            หลังจากการสรางกรุงรัตนโกสินทรในป พ.ศ. 2325 แลว ก็ไดปรากฏวามีการเลนหมากรุกกันมากในหมู  
พระราชวงศ ดังจะเห็นมีหมากรุกงาและเขาสัตว แสดงความเกาแกมานานจนงานั้นผุพังไปก็มี ตัวอวนกลมเตี้ย
ไมไดขนาดก็มี  
หมากรุกไดแพรหลายไปตามหมูเจานาย ไพรพล หมูทหาร ขาราชบริพาร และยังไปตามวัดวาอารามตาง ๆ จนใน
ที่สุดเขาถึงประชาชนโดยทั่วไป  ดังจะเห็นมีตํารากลหอพระสมุดแหงชาติ และตําราเคล็ดลับทางโคนที่ไดมาจาก
ทางภาคอิสาน  
การแขงขันอยางไมเปนทางการ คงจะมีขึ้นบางเปนการประลองฝมือ แตการพนันรายใหญมักจะมีในหมูเศรษฐี 
ดังเชนศึกชิงเรือสําปน ระหวางนายโหมดกับเจานายพระองคหนึ่งทางตําหนักเสาชิงชา นอกจากศึกชิงเรือสําปน
แลว ยังมีศึกผาขาวมา ศึกสามเสา ตอนงูกินหางและตอนจับงูอีกดวย 
ขอมูลจาก กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และตําราพิชัยยุทธ น.ต.มณเฑียร ร่ืนวงษา  
เพลงยาวกระบวรไลหมากรุก  
            เนื้อหาสําคัญในเพลงยาวกระบวรไลหมากรุกนั้นพอสรุปได 3 ตอน ตอนแรกเปนการไหวครู ตอนที่สอง
จะบอกกติการการนับตามศักดิ์หมาก ตอนที่สามจะบอกกติกาการนับตามศักดิ์กระดานวาถาสองฝายมีหมาก
อะไรจะตองไลใหจนในกี่ที มิ ฉะนั้นถือวาเสมอกัน และบางกรณีที่ตางฝายมีหมากตามกําหนดจะมีชื่อเรียกให
ดวยตามลักษณะหมากที่สองฝายมีอยู เชนหอกขางแคร ลูกติดแม ควายสูเสือ เปนตน  
เฉพาะบทแรกเปนบทไหวครู คัดมาจาก หนังสือ สนุกกับหมากรุกไทย โดย วินัย ล้ิมดํารงคชิต พิมพโดย
สํานักพิมพอักษรวัฒนา 
มาโนชนนอมพรอมกายวจีสรรพ 

ไหวดาบสพรตอุดมพรหมจรรย เจริญบรรพชากรสังวรฌาณ 
ที่ลวงลุปรุโปรงเปรื่องกสิณ ผองอภิญญายิ่งภินิหาร 
ผูรูรบจบแจงเจนวิจารณ ในตํานานชาญชัดอธิบาย 
ทานไดนําตําราหมากรุกนี้ มาเชิดชี้เปนอยางอางขยาย 
เบื้องโบราณกาลเปรียบปรุงภิปราย จึงแพรหลายสืบกันแตนั้นมา 
วามณโฑเทวีศรีสมร เห็นภูธรทศพักตรทาวยักษา 
เมื่อศึกรามตามประชิดติดลงกา แตนั้นมามิไดมีที่สบาย 
ดวยความกตเวทีมีในจิต นางจึงคิดหมากรุกขึ้นถวาย 
ไวเลนแกทุกขรอนพอผอนคลาย เร่ือนิยายกลาวมาวาอยางนี้ 
แลวาเดิมสําเหนียกเรียกจัตุรงค เพราะเทียบพลพยุหยงองคทั้งส่ี 
คิดกระบวนชวนเลนเชนราวี ใหตองที่การทัพแกอับจน 
พระฤาษีจําตํารามาแถลง จึงไดแจงหมากรุกทุกแหงหน 
อาศัยเหตุตามสังเกตประกอบกล ประชุมชนจึงไดชวนกันชื่นชม 
ตางก็คิดผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลกบาง เพราะตางชาติตางภาษาภิรมยสม 
เห็นเปนเครื่องเรืองปญญาพานิยม เพราะอบรมความดําริใหตริตรอง 



ครั้นตอมาผูมีปรีชาเฉลียว คิดผูกเกี่ยวขึ้นเปนกลประกอบสนอง 
หวังประกวดอวดกันขันประลอง เพื่อสอดสองเส่ียงปญญาหาความเพียร 

ตั้งแตนี้ตอไปจนจบคัดมาจาก หนังสือ ตํารากลหมากรุก ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เจาพระยาอภัยราชามหา
ยุติธรรมธร ใหพิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ พิมพที่โรงพิมพไท  
 

อันการไลหมากรุกสนุกนึก ลวนลับลึกเลศไนยใชพาเหียร 
ควรใฝฝกตรึกตรองจองจําเนียร แมนแผกเพี้ยนผันผิดพึงคิดระแวง 
จงยลแยบแบบแผนใหแมนมั่น ตามที่กล่ันไวเปนกลอนสุนทรแถลง 
บัญญัติอยางอางกลยุบลแสดง เพื่อใหแจงเจนตระหนักประจักษใจ 
โดยวิธีที่จะเดินประเมินมาก มีหลากหลากลวนเลหสุขุมไข 
พึงเพียรพิศคิดคเนคนึงใน นิยมไวหวังวางเปนอยางยล 
กําหนดทีหนีไลไวประจักษ อยาชะงักงงงวงเหงาฉงน 
รุกรบรับอัปราแลตาจน ควรคิดคนใหกระจางอยาคลางแคลง 
เรือสองลํากําหนดกฎเกณฑนับ บทบังคับตามพิกัดบัญญัติแถลง 
เพียงคํารบครบแปดแตมแสดง อยาพึงแหนงพนนี้ไมมีจน 
แมวาเรือลําเดียวเกี่ยวกวดขัน จะไลนั้นไดเพียงสิบหกหน 
อีกโคนคูดูระบอบใหชอบกล ยี่สิบสองไมจนอยาบุกบัน 
แมโคนเดียวเดี่ยวโดดโสดพิเศษ นับสังเกตสี่สิบส่ีเปนที่ขั้น 
อีกสองมาไลโลดโดดประชัน พึงแมนมั่นนับสามสิบสองผจง 
แมมาเดียวเปลี่ยวปละไมละลด นบักําหนดหกสิบส่ีที่ประสงค 
อีกเบี้ยหงายหลายหลากมากนอยคง แจงจํานงนับเทาตากระดาน 
แมหมากไลไลไมจนพนพิกัด ตามบัญญัติเกณฑนับตําหรับขาน 
เสมือนเสมออยาไลใหปวยการ ยังหลายสถานที่กําหนดในบทบรรพ 
อนึ่งหมากหนีมีเบี้ยเขี่ยเขี้ยวขับ ติดกํากับอยูกับขุนไมหางหัน 
ขางหมากไลไลรุกเขาโรมรัน สามเบี้ยกั้นสังกัดสังเกตจํา 
หมากไลสามหนีหนึ่งคํานึงนับ ตามบังคับหกสิบส่ีเปนที่ขํา 
โดยกําหนดบทระเบียบเทียบประจํา ถาเกินกําหนดกลาวเสมอกัน 
อีกหมากไลหมากหนีดีทั้งคู มีเรืออยูคนละลําปลํ้าขับขัน 
ขางหมากไลไดเบี้ยชวยบังกัน ไขวผูกพันธเบื้องหลังพอบังสกนธ 
หมากรูปนี้มักจะมีอยูบอยบอย จงคิดคอยดูอยาเฟอนเลือนฉงน 
ทั้งเบี้ยเทียมเทียบถูกผูกจํานน นิยมยลหกสิบส่ีที่สัญญา 
แมไมจนพนคําณวนคํานึงเสมอ ก็เสมอเหมือนตําหรับตําราวา 
อยาเลินเลอเผลอพล้ําใหพล้ังตา จงไตรตราตรึกตริดําริหตรอง 
อีกชื่อมีขี้ชัดถนัดแน เรียกกลหอกขางแครสําเนาสนอง 
มีเบี้ยเดียวเลี้ยวลดบทละบอง ยกยายยองแอบขุนจุนประจํา 



พวกหมากไลไดทาก็ฝาแฝง โคนทะแยงเยื้องยางสามขุมขํา 
ผูกกระชับกับเบี้ยคลอเคลียคลํา รวมรุมรํ่ารุกรบตลบไป 
ไลไมจนพนพิกัดบัญญัติยก เกินเกณฑหกสิบส่ีส้ินสงไสย 
ทั้งสองขางตางแตมไมต่ําไกล ก็ยอมใหสมเสมอเสมือนกัน 
อีกจับมาอุประการประกอบชอบ แบบระบอบหมากหนีทวงทีขัน 
มีมามิ่งวิ่งหลบไมรบรัน ขางหนึ่งนั้นสองเบี้ยแซกเซียซุน 
กับโคนหนึ่งขึงทาโถมสมทบ มาเลี้ยวหลบหลีกแฉลบเขาแอบขุน 
ตางคุมทาหาทางจะรุกรุน เมียงมุงมุนมองคมักคเมนตา 
มีเกณฑยางอยางกําหนดหกสิบส่ี แมหมากหนีหนีไมพนก็จนทา 
ตามพิกัดจัดไวในตํารา พึงวิจาระณะจงใหเจนใจ 
อีกกลลูกติดแมแนกําหนด โดยแบบบทเบื้องบรรพธิบายไข 
ขางหมากหนีมีเรือเฝอแฝงไป กับเบี้ยหงายวางไวจังหวะกัน 
ขางหมากไลไดโคนกับเบี้ยหงาย แลเรือรายรุกเรียงเคียงกระสัน 
ไลไมจนพนหกสิบส่ีพลัน เพราะโคนกันขุนกุมคุมเชิงชน 
หณุมานอาสาทานวาไว ขางหมากไลเรือกับมาอยาฉงน 
อีกเบี้ยหงายรายคุมโคนระคน มาผจญโจมบุกเขารุกรัน 
ขางหมากหนีมีเรือคอยรารับ โคนกํากับเคียงขางไมหางหัน 
ตางประชิดติดตอไมรอกัน กําหนดนั้นหกสิบส่ีมีอัตรา 
ควายสูเสือเหลือลําบากพวกหมากหนี คือโคนมีอยูกับเบี้ยไมเสียทา 
คอยปองปดติดแวงทะแยงตา เขารับหนากันรุกทุกกระบวน 
ขางหมากไลไดเรือไวกับเม็ด คอยลอดเล็ดลอมเล้ียวตลบหวน 
มีเกณฑกฎบทบังคับนับจํานวน ไมจนถวนหกสิบส่ีเสมอกัน 
อีกอูทองหนีหานาสลด กําหนดบทหมากไลไมผิดผัน 
มีโคนหนึ่งเบี้ยสามพองามกัน เขาโรมรันโอบออมเที่ยวลอมราย 
ขางหมากหนีมีเรือลําเดียวเดี่ยว เขาเกี้ยวเกี่ยวรุกกระชั้นเหมาะมั่นหมาย 
ไมจนแตมจนตาตามธิบาย กําหนดหมายหกสิบส่ีเสมอตัว 
พรานไลเนื้อหมากไลไมเข็ดขาม มีเบี้ยสามมาเดี่ยวขับเขี้ยวขั้ว 
ขางหมากหนีเรือหนึ่งจําเพาะตัว พวกไลพัวพันสกดสกัดทาง 
ไมจนจบครบหกสิบส่ีทา ก็ตางรากันเองทั้งสองขาง 
จงจําจดบทระยะจังหวะวาง อยาหลงทางลืมทิ้งทําเลกล 
นกกระจาบทํารังขางหมากหนี นั้นเบี้ยมีอยูกับมาทาสับสน 
ขางหมากไลไดเรือเจือระคน เขาปะปนเบี้ยหงายรายระดม 
เรือกับมาทาทีก็พอสู ตําราครูกลาวไวใหเห็นสม 
หกสิบส่ีหนีไดโดยนิยม เขาเกลือกกลมแอบเบี้ยไมเสียที 
ถาเบี้ยผูกถูกกันทานใหตอ เอาเบี้ยลอรอรับขับใหหนี 



ขางหมากไลก็จะเหลิงในเชิงที ถึงแตมมีก็คงหมดกําลังลง 
อีกกลหนึ่งนามคล่ืนกระทบฝง นิยมหวังอยาแหนงระแวงหลง 
ขางหมากหนีโคนหนึ่งพึงจํานง ทะแยงยงเยื้องทาคอยรารับ 
หมากไลมีมาหนึ่งกับเบี้ยสอง เขาลอมปองหลังโคนโผนขยับ 
มาก็รุกคลุกเคลาเขาสําทับ โคนหลบลับแอบขุนคอยคุมที 
ทั้งสองขางตางแตมไมตกต่ํา จบเกณฑกําหนดนับหกสิบส่ี 
เปนเขตรขั้นสัญญาอยางพอดี ก็ตางมีสวนสมเสมอกัน 
หมูหลบหอกกลอกกลิ้งส่ิงสังเกต ฝายประเภทหมากหนีวิธีสรร 
โคนกับเรือเฝอแฝงชวยแรงกัน หมากไลนั้นเรือคูจูประจํา 
ขนานเรียงเคียงคูขนาบลอม เขาโอบออมแอบรุกบุกกระหน่ํา 
ขางหมากหนีล้ีซุมเขามุมทํา ในทีขําโคนเคียงเรียงประนัง 
ถึงจะรุกคลุกขลุมตลุมไล เรือกันไวมิไดหวั่นถวิลหวัง 
เรือกับโคนสูกันขันประดัง ตามบทบังคับไวในตํารา 
แมนครบยกหกสิบส่ีมิจนแตม ในกลแกมเกณฑนับตําหรับวา 
ทั้งสองขางตางเสมอเหมือนสัญญา ก็เลิกลาละลดงดกันไป 
ยังอีกหนึ่งพึงพิศพินิจนึก ตริตรองตรึกดูใหส้ินที่สงไสย 
มีรูปหมากตั้งใหเห็นเชนกลไนย ไดวางไวหลายอยางตางตางกัน 
กําหนดมีทีไลใหจนแตม ประกอบแกมกลกระบวรอยาหวนหัน 
โดยวิธีมีเกณฑเปนสําคัญ เชนแบบบัญญัตินามตามจํานง 
สําหรับลองปญญามาประดิษฐ ใหผูคิดคิดเดินโดยประสงค 
ยังอีกมากพนรําพันจะสรรคลง เชิญทานจงดูตามแผนนั้นเถิดเอย ฯ 

หมากรุกไทยขัน้พื้นฐาน 
อุปกรณในการเลนหมากรุกไทย ประกอบดวย 

1. กระดานหมากรุก เปนกระดานสี่เหลี่ยม มีตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสดานละ 8 ชอง มีตาบนกระดานหมากรุกไทย 
64 ตา ซึ่งเปนตาเรียบธรรมดา(ไมมีสลับสีดังเชนกระดานหมากฮอส ) ขอบกระดานสองขาง จะมีที่สําหรับใหเปน
ที่เก็บตัวหมากรุกที่กินกันแลว ตองนําออกมาวางนอกกระดาน 
2. ตัวหมากรุก มีรวม 32 ตัว แตละฝายจะมี 16 ตัว ตัวหมากรุกจะทําเปนสองสีใหเห็นแตกตางกันเชน ดํากับขาว 
แดงกับดํา ฯลฯ แตกอนตัวหมากรุกจะทําดวยไมเนื้อแข็ง แกะสลักเปนรูปตางๆ อาจใชเขาสัตวหรืองาชางมา
แกะสลักเปนตัวหมากรุก ปจจุบันสวนใหญหลอจากพลาสติก รายละเอียดของตัวหมากรุกแตละฝายมีดังนี้ 
ขุน 1 เม็ด 1 โคน 2 มา 2 เรือ 2 เบี้ย 8 รวมมีฝายละ 16 ตัว 

 
ผูเลนทั้งสองฝายจะนั่งเผชิญหนากัน มีกระดานหมากรุกวางอยูตรงกลาง 
การตั้งตัวหมากรุกและรูปรางของตัวหมากรุก แสดงไวในภาพ มีขอสังเกตคือ เม็ดตองตั้งอยูเบื้องขวาของขุนแต
ละฝาย 



 
 

เมื่อเริ่มเลน จะมีการเสี่ยงทายวาใครจะไดเปนผูเดินกอน หลังจากนั้นก็จะสลับกันเดินคนละที การเดินของหมาก
รุกแตละตัว ในรูปจะแสดงใหเห็นอํานาจการเดิน และการกินของหมากรุกแตละตัว ตามปกติหมากรุกเมื่อเดินไป
ตาไหนได ก็จะกินหมากของอีกฝายหนึ่งในตานั้นไดดวย มียกเวน คือ เบี้ยคว่ํา เวลาเดินจะเดินตรงๆไปขางหนา
ไดทีละหนึ่งตา แตถาจะกินตองกินตัวหมากที่อยูในตาทะแยงดานหนา ซายหรือขวา เทานั้น จะเดินถอยหลังไมได 
และจะกินทะแยงถอยหลังก็ไมได 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
คําที่เกี่ยวของกับหมากรุกไทย 

กลหมากรุก เปนรูปแบบของหมากรุกทั้งสองฝาย ที่ปรมาจารยหรือผูชํานาญไดคนควา หรือมีประสบการณวา 
ถาหมากทั้งสองฝายตั้งอยูในรูปที่กําหนด ฝายใดเดินกอนจะเปนฝายชนะ และชนะในกี่ทีเรียกวาเปนกลหมากรุก 
และยังมีกุญแจกลเพื่อบอกวิธีการเดินทั้งการไล และการหนีที่ดีที่สุดไวดวย มักจะเปนหมากรุกที่เลนไปกินไปจน
เหลือหมากนอยตัว เรียกวา หมากรุกปลายกระดาน ตรงกับภาษาอังกฤษวา end play เมื่อสนใจกลหมากรุก
ใดก็จะตั้งตัวหมากรุกใหตรงตามกล แลวพยายามไลใหจนตามกําหนด ฝายหนีก็ตองหนีใหไดนานตามกําหนด 
กลหมากรุก ที่ผูชํานาญไดคนควาไวนั้น หลายกลจะมีชื่อกํากับไวดวย ชื่อของกลอาจชี้ใหเขาใจถึง รูปแบบของ
การตั้งหมาก หรือเปนคําอธิบายลักษณะการเดิน เชน จรเขขามฟาก ปลาดุกยักเงี่ยง พระรามเขาโกษฐ เปนตน 

 
 
หนังสือกลหมากรุกซึ่งมีคุณคา และถูกอางอิงบอยที่สุดเลมหนึ่งคือ ตํารากลหมากรุก ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ 
เจาพระยาอภัยราชา มหายุติธรรมธรใหพิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2465 พิมพที่โรงพิมพไท ซึ่งพระเจาบรมวงศเธอ 



กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธคํานํา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2465 ซึ่งในบทความ
นี้ก็ไดอัญเชิญทั้งคํานํา และตํานานหมากรุกไทยไวทั้งหมด และเปนอักขระ สะกด การันตตามของเดิมดวย 
การนับ 

เมื่อเลนหมากรุกไปจนทั้งสองฝายตางเหลือตัวนอยไดเปรียบเสียเปรียบกันไมมาก และทั้งสองฝายตองไมมีเบี้ย
คว่ํา หากจะใหเลนตอไปโดยไมมีกําหนดก็จะเปนการเสียเวลา จึงกําหนดใหมี การนับ โดยฝายที่เปนรองจะ
ขอใหมีการนับ และจะเริ่มนับเมื่อมีการรองขอ ในกรณีนี้จะนับตั้งแต 2 เมื่อถูกขอใหนับไปจนถึง 64 เทากับ
จํานวนตาในกระดานหมากรุก เรียกการนับแบบนี้วา นับตาม ศักดิ์กระดาน ถานับไปถึง 64 แลวฝายไลยังไม
สามารถไลใหจนได ถือเปนเสมอกัน 
ถาฝายเสียเปรียบเหลือ เพียงขุนตัวเดียว ฝายไดเปรียบมีตัวมากกวาและไมมีเบี้ยคว่ํา กติกากําหนดใหมีการนับ 
วิธีนับ ตองนับตัวหมากรุกทั้งหมดที่มีอยูในกระดาน รวมขุนทั้งสองฝาย เมื่อฝายหนีเดินครั้งแรกก็ ใหนับตอจาก
จํานวนตัวหมากรุกที่มีอยูในกระดานขณะนั้น และนับตอไปจนถึงกําหนดสูงสุดตามศักดิ์ของตัวหมากรุกที่ฝายไล
มีอยูเรียกวา ศักดิ์หมาก โดยใชเกณฑดังนี้ มีหลักจํางายๆวา เรือ 26 โคน 44 มา เม็ดหรือเบี้ยหงาย 64 มี
รายละเอียดคือ 
เรือคู 8   เรือเดี่ยว 26   โคนคู 22   โคนเดี่ยว 44   มาคู 32   มาเดี่ยว 64   เบี้ยหงายไมวากี่ตัว 64  
(โคน 2 มา 2 เบี้ยหงาย 2 นับ 44     มา 2 เบี้ยหงาย 3 นับ 64     เรือ 2 เบี้ยหงาย 2 นับ 8 ถือการนับหมากที่มี
ศักดิ์สูงที่สุด) 

 
รูปที่ 1           รูปที่ 2 
 
ตัวอยาง ฝายขาวเปนฝายเดินกอน รูปที่ 2 ยังไมเริ่มนับเพราะฝายดํายังมีเบี้ยคว่ําอยู สมมติฝายขาวเดินเรือกิน
เบี้ยคว่ํา จะมีหมากเหลือรวม 5 ตัว ตามรูปที่ 2 ฝายดําเมื่อเดินหนีครั้งแรกจะเริ่มนับ 6 เมื่อนับไปถึงทีที่ 8 ถาฝาย
ขาวรุกจนได ถือวาฝายดําแพ ถาฝายดําสามารถเดินนับ 9 ได ถือวาเสมอกัน โดยไมตองเดินตอ ตามตัวอยางนี ้
ถาฝายขาวยังไมกินเบี้ยคว่ําในตอนแรก ก็สามารถไลใหจนไดโดยไมตองนับ  
กิน 

หมายถึง การเดินหมากของฝายหนึ่งในเขตอํานาจของหมากตัวนั้น ไปกินหมากฝายตรงกันขามได โดยฝายกิน
ตองวางหมากลงไปบนตาของหมากที่ถูกกิน และยกหมากตัวที่ถูกกินออกนอกกระดาน หมากตัวที่จะถูกกินตอง
อยูในเขตอํานาจของหมากที่จะกิน ฝายตรงขามก็จะกินตอบแทนไดในทํานองเดียวกัน 
ในกรณีกินปกติ หมากตัวใดเดินไดอยางไรก็กินไดตามตาที่สามารถเดินไปไดแตมีขอยกเวนคือเบี้ยคว่ําซึ่ง เวลา
เดินเดินตรงไปขางหนาทีละตา แตเวลากิน ตองกินตาทะแยงดานหนาซายหรือขวาไดสองทิศ แตถาเบี้ยคว่ําตัว



นั้นหงายเปนเบี้ยหงายแลว สามารถเดินและกินตาทะแยงไดทั้งส่ีทิศ และไมอาจเดินตรงๆเหมือนเบี้ยคว่ํา 
อนึ่ง กติกาหมากรุกไทยไมไดบังคับวาเมื่อถึงตากินแลว ตองกิน จะกินหรือไมกินก็แลวแตผูเลน 

 
กินรุกกิน 
ในขณะที่ฝายหนึ่งกินหมากของอีกฝายหนึ่ง และตาที่กินนั้นเปนตาที่รุกขุนไดดวย เรียกวา กินรุก(กินดวย รุกดวย)  
กินสอง 
ในการเลนปกติถาฝายหนึ่ง กินหมากของอีกฝายหนึ่งไปหนึ่งตัว อีกฝายหนึ่ง ก็นาจะกินหมากของปรปกษเปน
การตอบแทน เรียกวากินแลกเปลี่ยนกัน ถาฝายหนึ่งฝายใด สามารถกินหมากฝายตรงขามไดสองตัว โดยเสีย
หมากของตนไปเพียงหนึ่งตัวเรียกวา กินสอง ถือเปนการไดเปรียบอยางหนึ่ง ถาตัวที่ไดกินสองตัวมานั้นมีศักดิ์
สูง ฝายที่เสียหมากไปสองตัว โดยไดกินคืนมาเพียงตัวเดียวเรียกวา เสียสอง  
แกที เปนที 
ในการไลหมากรุกปลายกระดาน จะมีขณะหนึ่งซึ่งตัวหมากจะตั้งเหมือนกัน แตถาฝายไลเดินกอน จะไลจน
โดยเร็ว ฝายหนีเดินกอนจะยังไมจน เรียกวา หมากเปนที ฝายไลถามีประสบการณก็จะมีวิธีแกทีได ฝายหนีก็ตอง
พยายามหนีใหเปนที เพื่อฝายไลที่ประสบการณนอยจะไดไลไมจนเร็ว 
เมื่อหมากเปนที ฝายไลจะตอง แกที คือปรับจังหวะการเดินใหถูก เพื่อใหสามารถไลจนไดในเวลาอันรวดเร็ว การ
แกที มีหลักวา พยายามบังคับขุนฝายหนีใหเดินอยูในตาที่จํากัด เชน ฝายไลจะเดินขุนใหเปนรูปสามเหลี่ยม คือ
เดินตาตรงสองครั้ง เดินทะแยงหนึ่งครั้ง หรือถามีหมากหลายตัว ฝายไลอาจเดินหมากตัวอื่นเสียหนึ่งครั้ง เปนการ
ปรับจังหวะ ขุนฝายหนีจําเปนตองเดิน และจะเปนการแกที แบบงายๆ การแกทีนี้ บางกรณีสลับซับซอนผูสนใจ
ตองดูจากกลหมากรุก ที่ผูชํานาญไดคนควาแสดงไว 
ตัวอยาง ทั้งสองรูปฝายขาวเดินกอน ถาดําเดินกอนจะตองเดินขุนดําเขามุม ฝายขาวจะรุกดวยโคนทีเดียวจน แต
เมื่อฝายขาวตองเดินกอน จึงเรียกวา หมากเปนที หรือ เปนท ี ในรูปที่ 2 มีหมากตัวอื่นดวย ฝายขาวเพียงเดิน
เบี้ยหงายหลังโคนไปตาใดก็ได ฝายดําก็จะตองเดินขุนเขามุม ฝายขาวรุกดวยโคนจน เรียกวา เปนการแกที หรือ
แกจังหวะเดินอยางงาย ในรูปที่ 2 ไมมีหมากตัวอื่น ตองเดินขุนขาวเปนรูปสามเหลี่ยม คือเดินตาตรงสองครั้งตา
ทะแยงหนึ่งครั้ง ขุนขาวจะกลับที่เดิม แตขุนดําจะเปลี่ยนที่ หายเปนที ฝายขาวก็จะรุกจนได 

 
รูปที่ 2           รูปที่ 2 
 
ขาด 
หมายถึง ตัวหมากที่ไมอยูในเขตอํานาจของหมากฝายเดียวกัน คือไมมีหมากตัวอื่นมาผูก ถาฝายตรงขามมากิน
หมากตัวนี้ได ก็จะไมมีโอกาสกินตอบแทน ถือวาถูกกินเปลา หรือกินฟรี ถาหมากตัวนั้นอยูไกลจากขุนหรือหมาก



ตัวอื่นฝายเดียวกัน บางครั้งเรียกวา ลอย หรือหมากลอย  
ขึ้น 
หมายถึงการเดินหมากรุกตัวแรก ตอนตนกระดาน อาจมีการเสี่ยงทายวาใครจะเปนผูขึ้นกอน หรือเดินกอน หรือ
ขึ้นหมากกอน แตละคนก็จะมีลีลาการเดินในตอนตนเกมของตนเอง ตัวอยางเชน เปดหมากหรือขึ้นหมากแบบมา
ผูก ในรูปที่ 2 ขึ้นหมากแบบมาเทียมในรูปที่ 2 

 
 
ขุนอับ 
หมายถึง การที่ขุนไมสามารถเดินได หรือไมมีตาเดิน โดยไมถูกรุก ถาขุนฝายหนึ่งฝายใดอับ และตองไมมีหมาก
ตัวอื่นเดินไดดวย ใหถือวาหมากรุกกระดานนั้นเสมอกัน ไมวาจะมีหมากไดเปรียบเสียเปรียบอยางไร ตาม
ตัวอยางในรูปแรก ถือวาเสมอกัน เพราะขุนอับ และไมมีหมากตัวอื่นที่จะเดินได แตถายังมีหมากตัวอื่นเดินได
ตามรูปที่ 2 ก็ตองเดินหมากตัวอื่น และฝายตรงขาม อาจเดินหมากมารุกขุนที่อยูในที่อับนั้นใหจนได และถือเปน
แพ ไมใชเสมอ 

 
โคน 
เปนชื่อของตัวหมากรุกไทย ฝายหนึ่งจะมีโคน สอง ตัว บางทีเรียกวา คน เพราะเขาใจวานาจะเปนเหลาทัพ มีทัพ
มา ทัพเรือ และทัพคน แตปจจุบันสวนมากเรียกวา โคน บางตําราที่เรียกวาโคน อธิบายวาไดพัฒนามาจากตัว
หมากรุกสมัยโบราณเดิมเปนชาง  
คน ดูโคน  
คู 
หมายความวามีสองตัว ภาษาหมากรุกมักใชคําวา คู แทนสองตัว เชน โคนคู มาคู เรือคู  
จน 



หมายความวา ขุนถูกรุกและไมมีตาเดิน ไมสามารถเดินหนีออกจากตารุกไดถือวาจน และเปนฝายแพ  
รุก 
หมายความวา ฝายหนึ่งเดินหมากตัวใดตัวหนึ่ง ยกเวนขุน เดินเขาไปถึงตาที่ขุนของฝายตรงขาม อยูในเขต
อํานาจของหมากตัวนั้น หรือหมากตัวที่มารุก จะมากินขุนนั่นเอง ขุนฝายที่ถูกรุก จะตองแกไขดวยการหนีไปจาก
ตาที่ถูกรุกนั้น หรือกินหมากตัวที่มารุก หรือในกรณีเรือ อาจหาหมากตัวอื่นมาปดทางเรือ เปนตน ถาไมมีตาหนี 
และไมสามารถแกไขใหการรุกยุติได ถือเปนแพ เรียกวา จน ขุนจะรุกขุนดวยกันเองไมได  
จับตัววางตาย 
เปนภาษาพูดหรือกติกา กําหนดวาถาจับหมากตัวไหนตองเดินตัวนั้น และเมื่อวางลงไปตาไหน ใหถือวาเดินไปตา
นั้นเปนแนนอน เปล่ียนไมได  
ตากด 
ฝายหนึ่ง เดินเรือไปไวในแถวเดียวกับขุนฝายตรงขาม เรียกวา เรือกด เปนการเดินหมากเชิงไดเปรียบ เพราะขุน
ฝายที่อยูในตากด ไมอาจเดินหมากตัวที่อยูหนาขุนได เพราะถูกเรือกดบังคับรุกอยู ตามตัวอยาง 

 
ตาโปง 
ปกติมาจะตองเดินตามแบบตามา แตบางครั้งผูเลนมือใหม หรือมือเกาอาจเผลอเดินมาเปนตาทะแยงมุม 
เรียกวาเดินตาโปง หรือตาโปรง ตามตัวอยาง 

 
 
ถูกมุม 
มักใชกับเบี้ยหงาย หรือเม็ดถาเบี้ยหงายตัวใด สามารถเดินเขาตามุมกระดานได เรียกวา เบี้ยถูกมุม ถาไม
สามารถเดินเขามุมได เรียกวาเบี้ยไมถูกมุม ถาเปนเบี้ยคูหนึ่งผูกกัน เรียกวา เบี้ยผูก ถาเขามุมไดก็เรียก เบี้ยผูก
ถูกมุม ตามตัวอยาง มีประโยชนในการไลตอนปลายกระดาน เบี้ยถูกมุม ไมถูกมุมมีวิธีการไลแตกตางกัน 



 
 
ตามตัวอยาง เบี้ยหงายขาวถูกมุม ซึ่งจะถูกมุมที่อยูตรงกันขามดวย แตถาเดินมาที่มุมดานขวา เบี้ยหงายตัว
เดียวกันนี้ จะเปนเบี้ยหงายไมถูกมุม และจะไมถูกมุมที่มุมตรงกันขามดวยเชนกัน เพราะฉะนั้น บางครั้งการไลที่
จําเปน ตองใชเบี้ยหงายที่ถูกมุมจึงจะไลใหจนได ผูชํานาญจะหนีไปมุมที่เบี้ยหงายไมถูกมุม แตผูไลที่ชํานาญตอง
พยายามไลบังคับฝายหนี ใหไปมุมที่เบี้ยหงายถูกมุม เรื่องนี้เปนจุดเดนนาสนใจของหมากรุกไทย  
นางแพลม หรือ อังแพลม 
เบี้ยคว่ําของฝายหนึ่ง ถาเดินไปหรือกินหมากของฝายตรงขาม พอดีถึงแถวตั้งเบี้ยคว่ําของอีกฝายหนึ่งได ก็จะมี
สิทธิหงาย และจะมีอํานาจเหมือนเม็ด ในขณะที่เบี้ยคว่ําจะหงายเปนเบี้ยหงายนั้นเรียกวา อังแพลม อีแพลม นัง
แพลม หรือนางแพลม และถาเบี้ยคว่ําที่เพิ่งหงายนั้นไปทําหนาที่ดวยเชน รุก หรือวารุกจน จะเรียกวา รุกดวยอัง
แพลม หรือรุกจนดวยอังแพลม  
ผูก 
หมายความวา หมากตัวหนึ่ง อยูในเขตอํานาจของหมากตัวอื่นคุมอยู ถาฝายตรงขามมากินหมากตัวนั้น หมาก
ฝายเดียวกันที่ผูกอยูหรือคุมอยู  ก็จะสามารถกินตอบแทนไดทันที เชน เบี้ยคว่ําอาจผูกหรือคุมมาอยู ขุนของอีก
ฝายไมอาจมากินมาได เปนตน มาอาจผูกเรือไว เบี้ยหงายคูหนึ่งของฝายเดียวกัน ถาอยูในตาทะแยง สามารถคุม
หรือผูกกันเองได เรียกวา เบี้ยผูก หรือมาฝายเดียวกันคูหนึ่ง ตางอยูในตามาของกันและกันก็เรียกวา มาผูก  
ฝายไล 
ถาสองฝายมีตัวหมากรุกไมเทากัน ฝายที่มีกําลังมากกวา จะไดเปรียบหรือหมากเปนตอ เรียกวาเปนฝายไล  
ฝายหนี 
ฝายที่มีหมากรวมแลวมีกําลังดอยกวา หรือหมากเปนรองจะเปนฝายหนี  
เดิน 
คือการเคลื่อนกําลังของตัวหมากรุกไปตามเขตอํานาจ แตละฝายตองผลัดกันเดินคนละครั้ง สําหรับการเดินคร
งแรกในการแขงขันตองมีการเสี่ยงทายวาใครจะไดเปนผูเดินกอนหรือขึ้นกอน เพราะการเดินกอนอาจชวงชิง
ความไดเปรียบได  
เดินกอน 
ในการแขงขัน ผูที่เส่ียงทายแลวไดเปนผูเดินหมากกอนเรียกวาเปนผูเดินกอน  
เดี่ยว 
หมายถึง มีหนึ่งตัวหรือตัวเดียว ในภาษาหมากรุกมักใชคําวาเดี่ยวแทนหนึ่งตัว หรือตัวเดียว เชน มาเดี่ยว โคน
เดี่ยว  
เทียม 



หมายความวา อยูเรียงหนาเสมอกันคูกัน ถาเปนเบี้ยหงายฝายเดียวกันคูหนึ่งถาเดินมาชิดกันไดเรียกวาเบี้ยเทียม 
ถาเดินมาใกลกันในรูปทะแยงจะเรียกวาเบี้ยผูก หรือเดินมามาอยูเรียงกัน ก็เรียกวามาเทียม ถามาอยูตามา
ดวยกันเรียกมาผูก 

 
 
เบ้ียผูก 
เบี้ยสองตัวหรือหลายตัวเมื่อเดินมาใกลกันไมอาจมาเรียงติดกันได แตอยูตาทะแยง  
เบ้ียสูง 
หลังจากการขึ้นหมากแลว ฝายหนึ่งสามารถเดินเบี้ยคว่ําขึ้นไปสูงอีกหนึ่งแถวได เรียกวาขึ้นเบี้ยสูง ถาสามารถ
รักษาไวไมใหเสียเบี้ยสูงนั้นไปถือวาเปนการไดเปรียบ 

 
 
เบ้ียหงาย 
ตัวหมากรุกตามปกติจะมีเฉพาะเบี้ยคว่ํา แตเบี้ยคว่ําของฝายหนึ่ง ถาสามารถเดินขึ้นไปถึงแถวตั้งของเบี้ยคว่ํา
ของอีกฝายหนึ่งได ก็จะไดรับการสถาปนาเปนเบี้ยหงาย ทําหนาที่เหมือนเม็ด ในขณะที่เบี้ยคว่ําเปลี่ยนสภาพเปน
เบี้ยหงายนั้นเรียก อังแพลม  
เปนตอ 
เมื่อเลนหมากรุกไประยะหนึ่ง ฝายที่เหลือหมากมีกําลังรวมมากกวา เรียกวาเปนตอ หรือแมมีหมากไลเรี่ยกันแตมี
ทางเดินที่ดีกวาหรือไดเปรียบกวา ก็เรียกวาเปนตอ ฝายตรงขามที่มีกําลังนอยกวาหรืออยูในทางเดินที่ไมดี 
เรียกวาเปนรอง  
เปนที 



ในการไลหมากรุกปลายกระดานจะมีขณะหนึ่งซึ่งตัวหมากจะตั้งเหมือนกัน แตถาฝายไลเดินกอนจะไลจนโดยเร็ว 
ฝายหนีเดินกอนจะยังไมจน เรียกวาหมากเปนที ฝายไลถามีประสบการณก็จะมีวิธีแกทีได ดูแกที ฝายหนีก็ตอง
พยายามหนีใหเปนที เพื่อฝายไลที่ประสบการณนอยจะไดไลไมจนเร็ว 
ตัวอยาง ทั้งสองรูป ฝายขาวเดินกอน ถาดําเดินกอน จะตองเดินขุนดําเขามุม ฝายขาวจะรุกดวยโคนทีเดียวจน 
แตเมื่อฝายขาวตองเดินกอน จึงเรียกวา หมากเปนที หรือ เปนที ในรูปที่ 2 มีหมากตัวอื่นดวย ฝายขาวเพียงเดิน
เบี้ยหงายหลังโคนไปตาใดก็ได ฝายดําก็จะตองเดินขุนเขามุม ฝายขาวรุกดวยโคนจน เรียกวาเปนการ แกที หรือ
แกจังหวะเดินอยางงาย ในรูปที่ 2 ไมมีหมากตัวอื่น ตองเดินขุนขาวเปนรูปสามเหลี่ยม คือเดินตาตรงสองครั้งตา
ทะแยงหนึ่งครั้ง ขุนขาวจะกลับที่เดิม แตขุนดําจะเปลี่ยนที่ หายเปนที ฝายขาวก็จะรุกจนได 

 
รูปที่ 2           รูปที่ 2 
 
เปนรอง 
ฝายที่เหลือหมากมีกําลังรวมนอยกวา หรืออยูในทางเดินที่แคบกวา  
ปดรุก ดูรุก 
เมื่อขุนฝายหนึ่ง ถูกอีกฝายหนึ่งรุกดวยเรือ ฝายที่ถูกเรือรุกเอาหมากตัวอื่นมาปดทางเรือ เรียกวา ปดรุก ถือวาการ
รุกดวยเรือขณะนั้นยุติ  
ปดรุก รุก 
ถาหมากตัวที่เอาไปปดทางเรือ นั้น เมื่อปดแลว ทําหนารุกขุนอีกฝายหนึ่งในขณะเดียวกัน เรียกวา ปดรุก รุก คือ
ปดรุก แลวรุกเปนการตอสูดวย 

 
ตามตัวอยางขางบน เรือขาวรุกขุนดํา ถาฝายดําเดินโคนดํามาที่ตาขางขุนดํา เรียกวาปด หรือปดรุก แตถาเดินมา
มาที่ตาเดียวกันนอกจากปดตาเรือแลวยังทําการรุกขุนขาวเปนการตอบแทนดวย เรียกวา ปดรุก รุก คือปดรุก 
และรุกฝายขาวดวย  
เปดรุก 
เมื่อขุนดําอยูในตากด และในทางเรือของฝายขาวมีหมากของฝายขาวขวางอยู เชนโคน ตามตัวอยาง ถาฝายขาว
เดินโคนถอยหลังตาทะแยงมาหลังขุนขาว เรือจะทําหนาที่รุกทันที เรียกวา โคน เปดรุก แตถาเดินโคนตาทะแยง



ไปที่หนาขุนขาว ก็เปนการเปดรุกเชนกัน แตโคนทําหนาที่รุกดวย จึงเรียกวาโคน เปดรุก รุก คือทั้งเปดรุกโดยเรือ 
พรอมกับรุกดวยโคนพรอมกันทําใหยากแกการแกไข 

 
 
เปดรุก รุก ดู เปดรุก  
เปดหมาก 
หมายถึง ลีลาการเดินหมากตอนตนกระดาน เพื่อวางแผนชวงชิงความไดเปรียบ มีรูปแบบการเปดหมากหลาย
อยาง เชน การเปดหมากแบบมาผูก หรือแบบมาเทียม เปนตน ดู ขึ้น 

 
 
เม็ดเดิม 
หมายถึง เม็ดตัวเดิมตั้งแตเริ่มเลนหมากรุกกระดานนั้น ถาสามารถไลจนดวยเม็ดที่มีมาแตแรก เรียกวาไลจนดวย
เม็ดเดิม ถาเม็ดเดิมถูกกินไป และตอมาภายหลังเดินเบี้ยคว่ําไปหงายเปนเบี้ยหงาย ซึ่งมีอํานาจเหมือนเม็ดทุก
ประการ แตไมเรียกเบี้ยงหงายตัวใหมวา เม็ด หรือเม็ดเดิม คงเรียกวาเบี้ยหงาย ผูชํานาญจะใหความสําคัญ และ
รักษาเม็ดไวเปนอยางดี เพราะชวยคุมกันปองกันขุนไดในหลายกรณี  
เรือลอย 
หมายถึง เรือที่ไมอยูในเขตอํานาจของหมากฝายเดียวกัน คือไมมีหมากตัวอื่นมาผูกหรือมาคุมไว ถาฝายตรงขาม
มากินเรือตัวนี้ได ก็จะไมมีโอกาสกินตอบแทน ถือวาถูกกินเปลา หรือกินฟรี ยิ่งถาเรือตัวนั้นอยูไกลจากขุนหรือ
หมากตัวอื่นฝายเดียวกัน บางครั้งเรียกวา เรือลอย ผูมีประสบการณ จะเดินหมากรุกใหหมากแตละตัวผูกหรือคุม
อยางรัดกุมเสมอ มีเรื่องเลาวา ขณะที่คุณลุงผูมีประสบการณสูง เลนหมากไมเคยขาด กําลังเลนหมากรุกอยู
อยางเพลิดเพลินจริงจัง มีเด็กมาบอกวา ลุง เรือลอย คุณลุงบอกวา เรือไมลอย เอามาผูกอยู กวาจะรูวา เรือที่คุณ
ลุงพายมาเลนหมากรุกจอดไวที่ทาน้ํานั้นโซขาด เรือลอยไป เรือของคุณลุงก็ลอยตามน้ําไปไกล เสียเวลานานกวา
ตามเรือได ปจจุบันก็ยังใชเปนที่เลาขานกันอยู 



 
 
ตามตัวอยาง เรือดําลอย ไมมีหมากตัวอื่นมาผูกหรือคุมกัน แตเรือขาวมีเบี้ยหงายผูกอยู  
มาขโมย 
เปนลีลาการขึ้นหมากแบบหนึ่งที่เดินมาขึ้นสูงสามารถไปจับเบี้ยไดถึงสองตัว ทําความลําบากใหฝายตรงกันขาม 
ดูรูปประกอบ ฝายดําขึ้นหมากแบบมาขโมย 

 
 
มาผูก 
เปนลีลาการเดินหมากตอนตนกระดาน โดยเดินมาใหอยูในตาที่มาผูกกัน  
มาเทียม ดู เปดหมาก ขึ้นหมาก 
เปนลีลาการเดินหมากตอนตนกระดาน โดยเดินมาใหดาหนาเรียงกันทั้งคู  
ไมถูกมุม 
มักใชกับเบี้ยหงายหรือเม็ด มีความสําคัญในตอนไลใหจนในปลายกระดาน การที่เบี้ยถูกมุก หรือไมถูกมุมมี
วิธีการไลตางกัน ไมถูกมุมหมายถึงเบี้ยหงายที่เดินไป ณ มุมนั้นไมสามารถเดินเขาตามุมกระดานได  
รุก 
หมายความวา ฝายหนึ่งเดินหมากตัวใดตัวหนึ่งยกเวนขุน เดินเขาไปถึงตาที่ขุนของฝายตรงขามอยูในเขตอํานาจ
ของหมากตัวนั้น หมายความวา หมากตัวที่ไปรุกนั้นจะกินขุน ขุนฝายที่ถูกรุกจะตองแกไขดวยการหนีไปจากตาที่
ถูกรุกนั้น หรือกินหมากตัวที่มารุก หรือในกรณีเรือ อาจหาหมากตัวอื่นมาปดทางเรือ เปนตน ถาไมมีตาหนี และ
ไมสามารถแกไขใหการรุกยุติได ถือเปนแพ เรียกวา จน ขุนจะรุกขุนดวยกันเองไมได  
รุกกินเรือ 
ในขณะที่เดินหมากตัวใดตัวหนึ่งไปรุกขุนฝายตรงขามและในชณะเดียวกันกับที่รุกอยูก็เปนตาที่สามารถกินเรือได
ดวย เรียกการรุกนั้นวา รุกกินเรือ และเชนเดียวกัน ถารุกแลวสามารถจะกินตัวอื่นก็เรียกในทํานองเดียวกัน เชน 
รุกกินโคน รุกกินมา ฯลฯ ถาตัวที่รุกเปนมามักเรียกวารุกฆาต แตจะใชกับหมากที่รุกตัวอื่นดวยก็ได  
รุกฆาต 



มักใชกับมา เมื่อเดินมาไปรุกขุนฝายตรงกันขาม ขณะที่รุกขุนอยูนั้น มีหมากตัวอื่นที่อาจจะถูกมากินไดอีกดวย 
กรณีทั้งรุกและอาจกินตัวอื่นไดนี้เรียกวา มารุกฆาต เชน อาจจะรุกฆาตกินโคน หรือรุกฆาตกินเรือ เปนตน รุก
ฆาตอาจใชกับหมากตัวอื่นนอกจากมาไดดวย ผูเลนหมากรุกฝมือดี จะสังเกตอยูเสมอวาขุนกับหมากตัวอื่นของ
ตน โดยเฉพาะเรือจะอยูในตาที่เขาเกณฑถูกมารุกฆาตไดหรือไม ผูที่เดินมาเกง จะสามารถเดินมาใหรุกฆาตกิน
เปลาหมากของฝายตรงขามไดบอยๆ 

 
 
ลอย 
ลอย หมายถึง ตัวหมากที่ไมอยูในเขตอํานาจของหมากฝายเดียวกัน คือไมมีหมากตัวอื่นมาผูกหรือมาคุมไว ถา
ฝายตรงขามมากินหมากตัวนี้ไดก็จะไมมีโอกาสกินตอบแทน ถือวาถูกกินเปลาหรือกินฟรี ถาหมากตัวนั้นอยูไกล
จากขุนหรือหมากตัวอื่นฝายเดียวกันเรียกวา ลอย หรือหมากลอย  
ศักดิ์กระดาน 
ในกระดานหมากรุก มีตาเดินรวม 64 ตา ในการนับ เพื่อเปนการตัดสินวาฝายไดเปรียบ จะสามารถไลฝาย
เสียเปรียบใหจนในกําหนดไดหรือไม ถาไลจนในกําหนดถือวาเปนฝายชนะ ถาไมสามารถไลจนในกําหนด ก็ถือ
วาเสมอกัน ไมวาหมากจะไดเปรียบมากนอยเพียงใด ถาหมากไดเปรียบเสียเปรียบกันไมมากเรียกวา คูคี่กัน เชน 
ฝายหนึ่งมีเรือเดี่ยว อีกฝายหนึ่งมีเรือเดี่ยวกับเบี้ยหงายเดี่ยว ฝายเสียเปรียบอาจขอใหมีการนับ และการนับ
จะตองนับตามศักดิ์กระดาน โดยเริ่มนับหนึ่ง เมื่อมีการขอรองใหนับ จนถึง 64 ถานับถึง 64 ฝายไดเปรียบไม
สามารถไลใหจนได ถือวาเสมอกัน 
ถารุกจนในตานับที่ 64 (สุดทาย)ถือวาฝายไลเปนฝายชนะ และการรุกจนในตานับครั้งสุดทายนี้ ใชเหมือนกันกับ
การนับตามศักดิ์หมากตัวอื่นดวย ในขณะที่กําลังนับดวยศกัดิ์กระดานอยูนั้น ถาฝายเปนรองหรือฝายหนี ถูกกิน
หมากอื่นจนหมดเหลือแตขุน ก็จะตองเปลี่ยนไปนับตามศักดิ์หมากทันทีที่ฝายหนีเหลือขุนตัวเดียว ไมนับตอจาก
ศักดิ์กระดาน และตองเริ่มนับตามกติการของการนับตามศักดิ์หมาก  
ศักดิ์หมาก 
ในการไลหมากรุกปลายกระดาน ถาฝายหนีเหลือขุนตัวเดียว ฝายไลมีตัวมากกวาและไมมีเบี้ยคว่ํา (ถายังมีเบี้ย
คว่ําเหลืออยูจะไมมีการนับ) จะอนุญาตใหนับไดเทาใดก็แลวแตชนิด และจํานวนของหมากที่มีอยูเรียกวา ศักดิ์
หมาก โดยมีกําหนดดังนี้ เรือคู นับ 8 เรือเดี่ยว นับ 26 โคนคูนับ 22 โคนเดี่ยว นับ 44 มาคู นับ 32 นอกจากนั้น
นับ 64 และการเริ่มนับ จะตองนับจํานวนหมากทุกตัวที่มีอยูในขณะจะเริ่มไลกอน รวมขุนทั้งสองฝาย แลวนับ
ตอไปตามเกณฑดังกลาว ถามีหมากผสมกันใหนับตามศักดิ์หมากที่สูงสุด  
สูตรเม็ด 



ตอนขึ้นหมากในตอนแรก ถาเลนกันเองไมใชการแขงขัน เมื่อเดินเม็ดครั้งแรกอาจตกลงกันวา เฉพาะการเดินเม็ด
ครั้งแรกใหเดินเม็ดไดคนละสองครั้งคือ เดินทะแยงสองครั้ง ผูดูจะเห็นวาผูเลนเดินเม็ดครั้งแรกตรงไปขางหนา
ทีเดียวสองตา เรียกวา สูตรเม็ด แตในการแขงขันไมอนุญาตเชนนั้น ตองเดินทีละตาตามเขตอํานาจ 

 
 
เสมอ 
หมายถึง ไมแพและไมชนะ หมากรุกเมื่อเลนไป จนแตละฝายเหลือขุนกับหมากตัวอื่น ไมมากพอที่จะไลฝายตรง
ขามใหจนได สองฝายอาจตกลงขอเสมอกันได หรือถามีตัวหมากรุกที่ไดเปรียบเสียเปรียบกันไมมาก ฝาย
เสียเปรียบอาจขอใหมีการนับ ก็จะนับตามศักดิ์กระดาน (ดูการนับ) ถานับตามศักดิ์กระดานแลวยังไลไมจน ถือ
วาเสมอ หรือฝายหนีเหลือขนุตัวเดียวฝายไลมีหมากมากกวา และไมมีเบี้ยคว่ํานับตามศักดิ์หมากแลวไลไมจนถือ
วา เสมอ หรือฝายไลเดินหมากและทําใหขุนฝายหนีอับ โดยไมถูกรุก และไมมีหมากตัวอื่นที่จะเดินได ถือวา 
หมากรุกกระดานนั้นเสมอกัน  
เสียสอง 
เสียหมากไปสองตัวโดยไดกินคืนมาเพียงตัวเดียว ดู กินสอง  
หงาย 
เบี้ยคว่ําของฝายหนึ่ง ถาเดินตรงไปขางหนาถึงแถวตั้งเบี้ยของฝายตรงขามได เบี้ยคว่ําตัวนั้นจะไดรับสถาปนาให
เปนเบี้ยหงาย โดยหงายเบี้ยตัวนั้น ทําหนาที่เหมือนเม็ดทุกประการ เบี้ยคว่ําทุกตัวมีสิทธิหงายได ขณะจะหงาย
เบี้ยที่คว่ําอยูใหหงายขึ้นนั้นเรียกวา อังแพลม (ดูอังแพลม)  
หงายรุก ดู รุก 
ขณะที่กําลังหงายเบี้ยคว่ําอยูนั้นเมื่อหงายทันทีก็อยูในตาที่สามารถรุกขุนฝายตรงขามไดดวย เรียกวาหงายรุก  
หมากปอง 
เปนการลดแตมตอของผูมีฝมือดี โดยฝายที่มีฝมือดีตอใหอีกฝายหนึ่ง โดยมีขอตกลงกันวา ถาอีกฝายหนึ่ง 
สามารถรุกขุนของฝายมีฝมือดีจนตองเดินขุน เพื่อใหหนีจากตารุกถือวาฝายฝมือดีเปนฝายแพทันที 
คําเต็มนาจะมาจากคําวา หมากปอง(กัน) แตฝายมีฝมือดีจะตองเดินหรือไลอีกฝายหนึ่งใหจนตามกติกาเดิม 
นับวาเปนการลดแตมตอที่นาสนใจ เพราะอีกฝายหนึ่งอาจเอาชนะได แมมีตัวเหลือนอย เชน เหลือเบี้ยหงาย
เพียงสองตัวก็อาจเอาชนะหมากปองได เพราะเพียงแตตองทําใหขุนเดินหนีจากตารุกเทานั้น การตอแบบนี้อาจ
เรียกวา การรุกขุนใหเคลื่อนที่ก็ได การตอแบบนี้ ขุนฝายฝมือดีจะเดินไปได เพียงตองระวังไมใหถูกรุกจนตองเดิน
ขุนเทานั้น 



เคยมีการตออีกแบบวา ขุนไมเคลื่อนที่ออกจากที่ตั้งเลย ถาอีกฝายหนึ่ง สามารถทําใหขุนฝายฝมือดีตองเดินออก
จากที่ตั้งได ก็ถือเปนชนะ การตอแบบนี้ ความสามารถของทั้งสองฝายคงแตกตางกันมาก อาจมีการตอกันแบบ
อื่นๆอีกได เชน ลดเบี้ยหนาเม็ด ลดเบี้ยหนาโคน ยกเม็ด ยกเรือทั้งคู หรือยกเรือเดี่ยว หรือลดเรือเปนเบี้ยหงาย 
สุดแตจะตกลงกัน เพื่อใหการเลนไดสนุกใชความสามารถเต็มที่ทั้งสองฝาย  
หมากเปนท ี หมากรุกเปนท ี ดู เปนที แกที  
หมากกล ดู กลหมากรุก  
หมากรุกกล ดู กลหมากรุก  
หมากรุกคน 
นับเปนมหรสพหรือการแสดงอยางหนึ่ง โดยจะมีผูชํานาญเลนหมากรุกกันอยูจริงๆ และในสนามขางลาง ก็จะ
จําลองทําเวทีใหคลายกระดานหมากรุกขนาดใหญ มีตัวหมากรุกซึ่งจะใชคนแตงตัวตามแบบนาฎศิลป เชน ขุนก็
จะเปนพระราชา โคนก็จะเปนนักรบ มาก็จะเปนทหารมามีมาเปนสัญลักษณ เรือก็เชนกัน เบี้ยก็จะเปนทหาร
ธรรมดา เม็ดก็จะเปนขุนนาง เมื่อกระดานจริงเดินหมากตัวใด ปพาทยก็จะบรรเลงเพลงใหสมฐานะของหมากตัว
นั้น และ ตัวหมากในสนามก็จะเดินหรือรําไปตามลีลาจังหวะของเพลง เปนที่สนุกสนาน เมื่อถูกรุก ก็จะมีการตอสู
กัน ถาถูกกินก็จะตองตายมีเพลงโอด และตัวหมากที่ถูกกินจะตองเดินเขาฉากไปปจจุบันหาดูไดยาก  
หมากรุกปลายกระดาน 
เมื่อเลนหมากรุกไป ก็จะมีการกินกันของทั้งสองฝาย หมากแตละฝายก็จะเหลือนอยตัวลงไป เมื่อหมากเหลือนอย
ตัว ผูที่มีความชํานาญในการเลนหมากรุกบางคน สามารถจดจําไดวาถาหมากอยูรูปนั้น ฝายใดจะไดเปรียบ และ
ควรจะไลอยางไร เรียกหมากรุกที่เหลือตัวนอยวา หมากรุกปลายกระดาน  
หมากรุกชั้นเดยีว สองช้ัน สามชั้น 
ผูที่เลนหมากรุกเปนใหมๆ นึกอยากจะเดินหมากตัวไหน หรือเห็นวาเดินไปแลวจะดี ก็จะเดินไปเลย บางครั้งอาจ
เสียเปรียบคูตอสู แตผูชํานาญจะคิดกอนวา ถาเดินหมากตัวนี้ไปตานั้น ฝายตรงขามจะเดินมาอยางไรไดบาง 
และเราจะแกไขอยางไร คิดตอไปหลายครั้ง เพื่อใหแนใจวาเดินไปแลว จะไมเสียเปรียบ ถาคิดครั้งเดียวแลวเดิน ก็
เรียกวา เดินหมากรุกชั้นเดียว จะเปนในมือใหม ถาคิดสองรอบก็เรียกวา หมากรุกสองชั้น คิดมากรอบก็จะเปน 
หมากรุกสามช้ันส่ีชั้นเรื่อยไป แตถาคิดนานไป คูตอสูก็จะตองคอยและเบื่อ บางทีก็บนเชิงลอเลียนวา เกงไมกลัว 
กลัวชา หรือ เดินเสร็จแลวปลุกผมดวย ฯลฯ ในการแขงขัน จึงกําหนดใหมีการจับเวลา เพื่อปองกันปญหาคิดชา
ดังกลาว  
อังแพลม 
เบี้ยคว่ําจะเดินตรงไปขางหนาไดทีละตา เมื่อเดินไป หรือกินหมากของฝายตรงขาม พอดีถึงแถวที่ตั้งเบี้ยของฝาย
ตรงกันขาม จะมีสิทธิหงายเปนเบี้ยหงาย และถูกสถาปนาใหเปนหมากที่มีอํานาจเหมือนเม็ด ในขณะที่เบี้ยคว่ํา
กําลังจะหงายเปนเบี้ยหงายอยูนั้น จะเรียกวา อังแพลม บางทีก็เรียก อีแพลม นางแพลม หรือนังแพลม ถาเผอิญ
ทําหนาที่รุก หรือรุกจน ขุนฝายตรงขาม ก็จะพูดวา ขุนฝายตรงขามถูกรุกจนดวยอังแพลม  
อีแพลม 
ดูอังแพลม  
อับ 
หมายถึง การที่ขุนไมสามารถเดินได หรือไมมีตาเดิน โดยไมถูกรุก ถาขุนฝายหนึ่งฝายใดอับ และตองไมมีหมาก
ตัวอื่นเดินไดดวย ใหถือวาหมากรุกกระดานนั้นเสมอกัน ไมวาจะมีหมากไดเปรียบเสียเปรียบอยางไร แตถายังมี



หมากตัวอื่นเดินได ก็ตองเดินหมากตัวอื่น และฝายตรงขาม อาจเดินหมากมารุกขุนที่อยูในที่อับนั้นใหจนได และ
ถือเปนแพ ไมใชเสมอ 
กลหมากรุกไทย 
ไดประมวลกลหมากรุกไว 224 กล  เปนการไลและการหนีหมากรุกปลายกระดาน  หมากรุกที่ไดเปรียบ
เสียเปรียบกันไมมาก  หากหมากเขากลก็จะไลใหจน หรือถาหนีออกจากกลไดก็จะไมแพ  ใชไดทั้งฝายหนีและ
ฝายไล  การนําเสนอไดจัดเรียงไวตามลําดับ  จากกลที่งายซึ่งเปนกลหลักพื้นฐาน  ไปหากลที่ยาก และซับซอน
กวา  การเดินหมากรุกที่แสดงไว  จะเปนการเดินที่ยาวที่สุดสําหรับผูไล  และผูหนีที่ชํานาญดวยกันทั้งสอง
ฝาย  ถาผูหนีไมสันทัดจะจนเร็วกวากําหนด  ถาผูไมไมสันทัดอาจไลไมจน 
คําช้ีแจงวิธีใชกลหมากรุก 

 

 
 

1. วางหมากรุกไวตามกล 
2. การเฉลย 
2.1. การเฉลยหลัก  เปนการเดินไลและหนีของผูชํานาญทั้งสองฝาย 
2.2. การเฉลยละเอียด  เปนการเดินไลเมื่อฝายหนี  เดินออกไปจากแบบของผูชํานาญ  ถามีลูกศรแยกไป  แสดง
วาอาจหนีไดหลายทาง  เวลาเดินจริงใหเดินตามทางที่ดีกวา  โดยสังเกตเครื่องหมายตาเติมที่ดีกวา  การเฉลย
ละเอียดจะแสดงไวเพียงบางกลเพื่อเปนตัวอยาง 
3. ฝายดําเปนฝายหนี  ฝายขาวเปนฝายไล  ฝายขาวจะเปนผูเดินกอนทุกกล 

กลการไลแบบตาง ๆ 



1. กลการไลดวยเบี้ยสองตัว  
   
            ขุนฝายหนีตองอยูหนาเบี้ยฝายไล  และตองอยูใกลมุมใดมุมหนึ่งของกระดาน  ในเบี้ยสองตัวนั้นตัวหนึ่ง
ตองเปนเบี้ยคว่ํา และมีขอบเขตจํากัด  มีอยู 46 กล  ดวยดวยกันคือ  
 

 

 

 

 
กลที่ 1    1 ทีหมากดําหน ี   2 ทีหมากขาวไล กลที่ 2    2 ทีหมากดําหน ี   3 ทีหมากขาวไล 
 
 

 

กลที่ 3    3 ทีหมากดําหน ี   4 ทีหมากขาวไล 
 
 



 

กลที่ 4    4 ทีหมากดําหน ี   5 ทีหมากขาวไล 
 
 

 

กลที่ 5    4 ทีหมากดําหน ี   5 ทีหมากขาวไล 
 
 



 

กลที่ 6    5 ทีหมากดําหน ี   6 ทีหมากขาวไล 
 
 

 

กลที่ 7    5 ทีหมากดําหน ี   6 ทีหมากขาวไล 
 
 



 

กลที่ 8    5 ทีหมากดําหน ี    6 ทีหมากขาวไล 
 
 

 

 



กลที่ 9    6 ทีหมากดําหน ี   7 ทีหมากขาวไล 
 
 

 
กลที่ 10     1 ทีหมากดําหน ี   2 ทีหมาก
ขาวไล 

 
 

 

 

 



 
กลที่ 11     2 ทีหมากดําหน ี     3 ทีหมาก
ขาวไล  กลที่ 12     3 ทีหมากดําหน ี    4 ทีหมากขาวไล 

 
 

 

กลที่ 13    4 ทีหมากดําหน ี   5 ทีหมากขาวไล 
 
 

 

กลที่ 14    5 ทีหมากดําหน ี   6 ทีหมากขาวไล 
 
 



 

กลที่ 15    6 ทีหมากดําหน ี   7 ทีหมากขาวไล 
 
 

 



กลที่ 16     7 ทีหมากดําหน ี    8 ทีหมากขาวไล 
 
 

 

กลที่ 17  8 ทีหมากดําหน ี  9 ทีหมากขาวไล  
 
 



 

 
กลที่ 18    9 ทีหมากดําหน ี   10 ทีหมากขาวไล 

 
 

 



กลที่ 19    10 ทีหมากดําหน ี   11 ทีหมากขาวไล 
 
 

 
กลที่ 20    2 ทีหมากดําหน ี   3 ทีหมากขาวไล 

 
 

 

กลที่ 21    3 ทีหมากดําหน ี   4 ทีหมากขาวไล 
 
 



 

กลที่ 22    4 ทีหมากดําหน ี   5 ทีหมากขาวไล 
 
 

 

กลที่ 23    4 ทีหมากดําหน ี   5 ทีหมากขาวไล 
 

 



กลที่ 24   5 ทีหมากดําหน ี  6 ทีหมากขาวไล 
 
 

 

กลที่ 25    5 ทีหมากดําหน ี   6 ทีหมากขาวไล 
 
 



 

 

กลที่ 26    6 ทีหมากดําหน ี    7 ทีหมากขาวไล 
 
 



 

กลที่ 27    6 ทีหมากดําหน ี   7 ทีหมากขาวไล 
 
 

 

กลที่ 28    3 ทีหมากดําหน ี   4 ทีหมากขาวไล 
 
 



 

กลที่ 29     5 ทีหมากดําหน ี           6 ทีหมากขาวไล 
 
 

 

กลที่ 30    6 ทีหมากดําหน ี   7 ทีหมากขาวไล 
 
 



 

กลที่ 31    5 ทีหมากดําหน ี   6 ทีหมากขาวไล 
 
 

 

กลที่ 32    6 ทีหมากดําหน ี   7 ทีหมากขาวไล 



 
 

 

กลที่ 33    7 ทีหมากดําหน ี   8 ทีหมากขาวไล 
 
 

 



กลที่ 34    8 ทีหมากดําหน ี   9 ทีหมากขาวไล 
 
 

 

กลที่ 35    4 ทีหมากดําหน ี   5 ทีหมากขาวไล 
 
 

 

กลที่ 36    5 ทีหมากดําหน ี   6 ทีหมากขาวไล 



 
 

 

กลที่ 37    9 ทีหมากดําหน ี   10 ทีหมากขาวไล 
 
 



 

กลที่ 38    9 ทีหมากดําหน ี   10 ทีหมากขาวไล 
 
 



 



กลที่ 39    10 ทีหมากดําหน ี   11 ทีหมากขาวไล 
 
 

 

กลที่ 40      5 ทีหมากดําหน ี     6 ทีหมากขาวไล 
 
 



 

กลที่ 41    5 ทีหมากดําหน ี   6 ทีหมากขาวไล 
 
 

 



กลที่ 42    7 ทีหมากดําหน ี   8 ทีหมากขาวไล 
 
 

 

กลที่ 43    6 ทีหมากดําหน ี    7 ทีหมากขาวไล 



 
 

 

กลที่ 44    7 ทีหมากดําหน ี     8 ทีหมากขาวไล 
 
 

 



กลที่ 45    10 ทีหมากดําหน ี   11 ทีหมากขาวไล 
 
 

 

กลที่ 46    17 ทีหมากดําหน ี   18 ทีหมากขาวไล 
กลนี้เปนกลสําหรับใชไล  ถาฝายหนีไมเดินตามเฉลยหลัก  
                                    พยายามเดินบังคับขุนดําใหเขากล  เพื่อไลกินเบี้ยคว่ําดําเสียกอน  
                                    แลวจึงไลใหเขาตาจนตามเฉลยหลัก 
กลหมากรุกไทย 
2. กลการไลดวยเบี้ยหงายสามตัว 



- เบี้ยหงายสามตัวนั้นตองเปนเบี้ยผูกคูหนึ่งและเบี้ยเทียมหนึ่งตัว ถาเปนเบี้ยผูกทั้งหมด  จะไมจน 
- ในการไลขั้นแรกตองพยายามไลใหเขามุมกระดานมุมใดมุมหนึ่งที่ใกลที่สุดเสียกอน 
- เมื่อไลขุนเขาใกลมุมกระดานแลว  ใหพิจารณาเบี้ยคูผูกวา  เบี้ยคูผูกนั้นถูกมุม  คือ เดินเขาตามุมกระดานได
หรือไม 
- ใหสังเกตวิธีการไล  เพราะการมีเบี้ยคูผูกถูกมุม  และไมถูกมุมนั้น  การไลใหจนมีวิธีตางกัน 

2.1 การไลดวยเบี้ยหงายสามตัว เมื่อเบี้ยคูผูกถูกมุม    มีอยู 8 กลดวยกันคือ  
 

กลที่ 47     1 ทีหมากดําหน ี    2 ทีหมาก
ขาวไล 

กลที่ 48     1 ทีหมากดําหน ี    2 ทีหมาก
ขาวไล 

 
 

  

กลที่ 49     3 ทีหมากดําหน ี    4 ทีหมากขาวไล กลที่ 50     4 ทีหมากดําหน ี     5 ทีหมากขาวไล 



 

 
กลที่ 51     5 ทหีมากดําหน ี    6 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 52     6 ทหีมากดําหน ี    7 ทีหมากขาวไล  
 



 

 

 
กลที่ 53     16 ทีหมากดําหน ี    17 ทีหมากขาวไล 

 

 
กลที่ 54     8 ทีหมากดําหน ี    9 ทีหมากขาวไล 
2.2 กลการไลดวยเบี้ยหงายสามตัว เบี้ยคูผูกไมถูกมุม     มีอยู 3 กลดวยกันคือ 



 

 
กลที่ 55     4 ทีหมากดําหน ี    5 ทหีมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 56     9 ทีหมากดําหน ี    10 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 57    6 ทีหมากดําหน ี    7 ทีหมากขาวไล 
 
3. กลการไลดวยโคนเดี่ยว 

ขุนตองอยูหนาโคน  กับตองอยูมุมใดมุมหนึ่งของกระดาน  และมีขอบเขตจํากัดเพราะถาออกจากมุมกระดาน
ได  ก็จะไลไมจน  มีอยู 7 กลดวยกันคือ 

 

  
กลที่ 58     1 ทีหมากดําหน ี    2 ทีหมากขาวไล กลที่ 59     2 ทีหมากดําหน ี    3 ทีหมากขาวไล 
 
 



 
กลที่ 60     2 ทีหมากดําหน ี    3 ทีหมากขาวไลกลที่ 61     3 ทีหมากดําหน ี    4 ทีหมากขาวไล 
 
 

กลที่ 62     3 ทีหมากดําหน ี4 ทีหมากขาวไล กลที่ 63     3 ทีหมากดําหน ี    4 ทีหมากขาวไล 

 
กลที่ 64  3 ทีหมากดําหน ี 4 ทีหมากขาวไล 



4.  กลการไลดวยโคนหนึ่งตัวกับเบี้ยหงายหนึ่งตัว  
         ถาดําอยูหลังโคนตองไลใหเขามุมกระดานที่เบี้ยหงายอยูถูกมุม  
         ถาเบี้ยหงายอยูไมถูกมุม จะไลไมจนมุม ตองไลไปหนาโคนจึงจะไลใหจนได มีอยู 70 กลดวยกันคือ 

 
กลที่ 65      3 ทีหมากดําหน ี     4 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 66      5 ทีหมากดําหน ี     6 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 67      5 ทีหมากดําหน ี     6 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 68      6 ทีหมากดําหน ี     7 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 69      8 ทีหมากดําหน ี     9 ทีหมากขาวไล  
 

 

 



เฉลยหลัก  

 
เฉลยละเอียด  
กลที่ 70      14 ทหีมากดําหน ี     15 ทีหมากขาวไล  
 

 
กลที่ 71      14 ทีหมากดําหน ี     15 ทีหมากขาวไล  
 

 



เฉลยหลัก  

 

 
เฉลยละเอียด  

 
กลที่ 72      16 ทหีมากดําหน ี     17 ทีหมากขาวไล  
 

 
เฉลยหลัก  

 

 
เฉลยละเอียด  

 



กลที่ 73      16 ทหีมากดําหน ี     17 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 74      3 ทีหมากดําหน ี     4 ทีหมากขาวไล  
 

 

 

 
กลที่ 75      13 ทหีมากดําหน ี     14 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 76      13 ทีหมากดําหน ี     14 ทีหมากขาวไล 
 

 

 

 

 
กลที่ 77      1 ทีหมากดําหน ี      2 ทีหมากขาวไล กลที่ 78      1 ทีหมากดําหน ี      2 ทีหมากขาวไล 
 
 



 

 

 

 
กลที่ 79      2 ทีหมากดําหน ี     3 ทีหมากขาวไล กลที่ 80      2 ทีหมากดําหน ี     3 ทีหมากขาวไล 
 
 

  

กลที่ 81      3 ทีหมากดําหน ี      4 ทีหมากขาวไล กลที่ 82      3 ทีหมากดําหน ี     4 ทีหมากขาวไล 

 

 



กลที่ 83      4 ทีหมากดําหน ี     5 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 84      4 ทีหมากดําหน ี     5 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 85      4 ทีหมากดําหน ี     5 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 86      4 ทีหมากดําหน ี     5 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 87      4 ทีหมากดําหน ี     25 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 88      5 ทีหมากดําหน ี     6 ทีหมากขาวไล  
   
 

 

 
กลที่ 89      5 ทีหมากดําหน ี     6 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 90  5 ทีหมากดําหน ี 6 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 91  5 ทีหมากดําหน ี 6 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 92  6 ทีหมากดําหน ี 7 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 93  6 ทีหมากดําหน ี 7 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 94 6 ทีหมากดําหน ี 7 ทีหมากขาวไล  
 

 

 



 
กลที่ 95  6 ทีหมากดําหน ี 7 ทหีมากขาวไล  
 

 

 

 
กลที่ 96  7 ทีหมากดําหน ี 8 ทีหมากขาวไล 



 

 

 

 
กลที่ 97        2 ทีหมากดําหน ี        3 ทีหมากขาวไลกลที่ 98         2 ทีหมากดําหน ี        3 ทีหมากขาวไล
 
 

 

 

 

 

กลที่ 99         2 ทีหมากดําหนี         3 ทีหมากขาว
ไล 

กลที่ 100         2 ทีหมากดําหน ี        3 ทีหมากขาว
ไล 

 
 



  

กลที่ 101        3 ทีหมากดําหนี         4 ทีหมากขาวไล กลที่ 102        3 ทีหมากดําหนี        4 ทีหมากขาวไล 

 

 
กลที่ 103        3 ทีหมากดําหน ี       4 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 104        3 ทีหมากดําหน ี       4 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 105        3 ทีหมากดําหน ี       4 ทีหมากขาวไล  
 



 

 

 

 



กลที่ 106        5 ทีหมากดําหน ี       6 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 107        5 ทีหมากดําหน ี       6 ทีหมากขาวไล  
 

 
เฉลยหลัก  



 
เฉลยละเอียด  

 
กลที่ 108        7 ทีหมากดําหน ี       8 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 109        7 ทีหมากดําหน ี       8 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 110        3 ทีหมากดําหน ี       4 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 111        5 ทีหมากดําหน ี       6 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 112        8 ทีหมากดําหน ี       9 ทีหมากขาวไล  
 

 

 



 

 
กลที่ 113        7 ทีหมากดําหน ี       8 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 114        9 ทีหมากดําหน ี       10 ทีหมากขาวไล  
 

 
กลที่ 115        9 ทีหมากดําหน ี       10 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 116        9 ทีหมากดําหน ี       10 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 117        10 ทีหมากดําหน ี       11 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 118        10 ทีหมากดําหน ี       11 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 119        10 ทีหมากดําหน ี       11 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 120        13 ทีหมากดําหน ี       14 ทีหมากขาวไล  
 

 

 



กลที่ 121       15 ทีหมากดําหน ี       16 ทีหมากขาวไล  
 

 

 

 
กลที่ 122        24 ทีหมากดําหน ี       25 ทีหมากขาวไล 
 

  



 

 
กลที่ 123        1 ทีหมากดําหน ี       2 ทีหมากขาว
ไล 

กลที่ 124        2 ทีหมากดําหน ี       3 ทีหมากขาว
ไล 

 
 

 

 

 

กลที่ 125 2 ทีหมากดําหน ี3 ทีหมากขาวไล กลที่ 126 3 ทีหมากดําหน ี4 ทีหมากขาวไล 
 
 

 

 



กลที่ 127        3 ทีหมากดําหน        4 ทีหมากขาวไล กลที่ 128        3 ทีหมากดําหนี        4 ทีหมากขาวไล 
 
 

 
 

กลที่ 129        3 ทีหมากดําหนี        4 ทีหมากขาวไล กลที่ 130        3 ทีหมากดําหนี        4 ทีหมากขาวไล 

 

 



กลที่ 131        3 ทีหมากดําหน ี       4 ทีหมากขาวไล  
 

 
เฉลยหลัก  

 

 
กลที่ 132        6 ทีหมากดําหน ี       7 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 133        6 ทีหมากดําหน ี       7 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 134        3 ทีหมากดําหน ี       4 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 135        6 ทีหมากดําหน ี       7 ทีหมากขาวไล  
   
 

 

 
กลที่ 136        7 ทีหมากดําหน ี       8 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 137        10 ทีหมากดําหน ี       11 ทีหมากขาวไล  
 

 

 

 
กลที่ 138        21 ทีหมากดําหน ี       22 ทีหมากขาวไล 



5.  กลการไลดวยโคนคู  
            ถาดําอยูหลังโคน  ใหไลเหมือนโคนกับเบี้ยหงาย  โดยทําใหโคนตัวหนึ่งทําหนาที่เปนเบี้ยหงายที่ถูก
มุม   มีอยู  6  กลดวยกันคือ  
            ถาขุนดําอยูหนาโคน  จะไลใหจนไดงาย 

 
กลที่ 139        3 ทีหมากดําหน ี       4 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 140        14 ทีหมากดําหน ี       15 ทีหมากขาวไล 
 



กลที่ 141        2 ทีหมากดําหน ี        3 ท
หมากขาวไล 

ี
กลที่ 142         3 ทีหมากดําหนี         4 ทีหมากขาวไล 

 
กลที่ 143         4 ทีหมากดําหน ี        5 ทีหมากขาวไล  
 



 
กลที่ 144         7 ทีหมากดําหนี         8 ทีหมากขาวไล 
6.  กลการไลดวยมาหนึ่งตัวกับเบี้ยหงายหนึ่งตัว  
            การจะไลขุนใหเขามุมดวยมากับเบี้ยหงายนั้นมีขอบเขตจํากัด  จะตองไลใหขุนที่เบี้ยหงายถูกมุม  เมื่อไล
ขุนเขามุมได  ก็จะไลเขาตาจนไดตามกลที่ 145  ถาหมากเปนทีใหศึกษากลที่ 146  มีหลักอยูวาใหเปล่ียนดาน
เปนการแกที  
            ถาเปนฝายหนี  ใหหนไีปเขามุมที่เบี้ยหงายไมถูกมุม  จึงจะไมจน  
หมายเหตุ    โปรดสังเกตการเดินบังคับขุนดําโดยมากับเบี้ยหงาย  ขุนดําจะเดินไดเพียงสองตา  ออกจากกรอบ
ไมได  มีประโยชนในการเดินแกหมากเปนที 

 
 



 
กลที่ 145     1 ทีหมากดําหน ี     2 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 146      6 ทีหมากดําหน ี     7 ทีหมากขาวไล  
 



 
กลที่ 147     1 ทีหมากดําหน ี     2 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 148     6 ทีหมากดําหน ี     7 ทีหมากขาวไล  
 



 
กลที่ 149      5 ทีหมากดําหน ี     6 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 150      5 ทีหมากดําหน ี     6 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 151     6 ทีหมากดําหน ี     7 ทีหมากขาวไล  
 

 
เฉลยหลัก  

 



 
กลที่ 152      7ทีหมากดําหน ี    8 ทีหมากขาวไล  
   
 

 



 
กลที่ 153      7 ทีหมากดําหน ี     8 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 154      8 ทีหมากดําหน ี     9 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 155      8 ทีหมากดําหน ี     8 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 156      8 ทีหมากดําหน ี     9 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 157      9 ทีหมากดําหน ี     10 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 158      9 ทีหมากดําหน ี     10 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 159      9 ทีหมากดําหน ี     10 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 160      9 ทีหมากดําหน ี     10 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 161     9 ทีหมากดําหน ี    10 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 162      9 ทีหมากดําหน ี     10 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 163     11 ทีหมากดําหน ี    12 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 164     11 ทีหมากดําหน ี    12 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 165     12 ทีหมากดําหน ี    13 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 166      14 ทีหมากดําหน ี     15 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 167     14 ทีหมากดําหน ี    15 ทีหมากขาวไล  
 

 

 



กลที่ 168     14 ทีหมากดําหน ี    15 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
ลที่ 169      14 ทีหมากดําหน ี     15 ทีหมากขาวไล  
 

 

 



กลที่ 170     14 ทีหมากดําหน ี    15 ทีหมากขาวไล  
 

 

 

 
กลที่ 171     16 ทีหมากดําหน ี    17 ทีหมากขาวไล  
 

 

 



กลที่ 172     16 ทีหมากดําหน ี    17 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 173     16 ทีหมากดําหน ี    17 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 174     16 ทีหมากดําหน ี    17 ทีหมากขาวไล  
 

 

 



กลที่ 175     17 ทีหมากดําหน ี    18 ทีหมากขาวไล  
 

 

 

 
กลที่ 176     21 ทีหมากดําหน ี    22 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 177     19 ทีหมากดําหน ี    20 ทีหมากขาวไล  
 

 

 



 
กลที่ 178      สาธิตการหนีทีด่ีกวา  
 

 

 



 

 
กลที่ 179      37 ทีหมากดําหน ี     38 ทีหมากขาวไล  
สาธิตมาตอนขุนใหอยูในมุม 
7.  กลการไลดวยมาหนึ่งตัว  และเบี้ยหงายสองตัว  
        ตองไลใหขุนเขามุมใดมุมหนึ่งที่ใกลที่สุดกอน  
        ถาเบี้ยสองตัวเปนเบี้ยเทียม ก็ไลแบบเดียวกับมากับเบี้ยหงายที่ถูกมุม เพาระจะตองมีเบี้ยหนึ่งที่ถูกมุม ตาม
กลที่ 145-181  
        ถาเบี้ยสองตัวเปนเบี้ยผูกถูกมุม ก็ไลเชนเดียวกับที่กลาวแลว  
        ถาเบี้ยคูผูกไมถูกมุม ใหไลตามกลที่ 182-185 

 
กลที่ 180     เบ้ียเทียม       2 ทีหมากดําหน ี      3 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 181     สาธิตวาเบ้ียตัวเดียวก็ไลจนได  
 

 
กลที่ 182     เบ้ียผูกไมถูกมุม        1 ทีหมากดําหน ี       2 ทีหมากขาวไล  
 

 

 



กลที่ 183        เบ้ียผูกไมถูกมุม        5 ทีหมากดําหน ี       6 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 184        เบ้ียผูกไมถูกมุม        10 ทีหมากดําหน ี       11 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 185        เบ้ียผูกไมถูกมุม        3 ทีหมากดําหน ี       4 ทีหมากขาวไล 
8.  กลการไลดวยมาโคน  
        พยายามไลขุนใหเขามุมใดมุมหนึ่ง หนาโคนไลใหจนไดงายกวา  
        หลังโคนไลคลายมากับเบี้ยหงายถูกมุมโดยเดินใหเขามุมแทนเบี้ยหงาย 



 
กลที่ 186        2 ทีหมากดําหน ี       3 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 187     5 ทหีมากดําหน ี     6 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 188      4 ทีหมากดําหนี      5 ทีหมากขาวไล 
9.  การไลดวยมาคู  
        ถาฝายไลมีขุนกับมาสองตัวเทานั้นไลไมจน ตองมีหมากอื่นอีกตัว เชนเบี้ยหงายหรือโคน  
        ขั้นแรกไลขุนดําใหเขามุมกอน ถามีมาคูกับเบี้ยหงายถูกมุม ไลเหมือนมาตัวเดียวกับเบี้ยหงายถูกมุม ถาเบี้ย
หงายไมถูกมุมไลตามกลที่ 189 - 194  
        ถามีมาคูกับโคนไลใหจนไดงายกวา 

 
กลที่ 189      2 ทีหมากดําหน ี     3 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 190      5 ทีหมากดําหน ี     6 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 191      5 ทีหมากดําหน ี      6 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 192      6 ทีหมากดําหนี       7 ทีหมากขาวไล 
 

 
กลที่ 193       1 ทีหมากดําหนี       2 ทีหมาก
ขาวไล กลที่ 194       3 ทีหมากดําหนี       4 ทีหมากขาวไล 

 
 



  
กลที่ 195      2 ทีหมากดําหนี      3 ทีหมากขาวไล กลที่ 196      2 ทีหมากดําหน      3 ทีหมากขาวไล 
 
 

  
กลที่ 197     2 ทีหมากดําหน ี    3 ทีหมากขาวไล กลที่ 198      2 ทีหมากดําหนี      3 ทีหมากขาวไล 

 
กลที่ 199      3 ทีหมากดําหนี     4 ทีหมากขาวไล 



10. กลการไลดวยเรือเดี่ยว  
        พยายามไลขุนใหเขาริมกระดานโดยเร็ว  
        สังเกตการไลใหจนโดยใหนับนอยครั้ง และสังเกตการหนี 

 
กลที่ 200      2 ทีหมากดําหน ี     3 ทีหมากขาวไล  
 

 

 

 
กลที่ 201     5 ทหีมากดําหน ี     6 ทีหมากขาวไล  
 



 

 



 
กลที่ 202      8 ทีหมากดําหน ี     9 ทีหมากขาวไล  
 

 
กลที่ 203      8 ทีหมากดําหน ี     9 ทีหมากขาวไล  
 



 
กลที่ 204      11 ทีหมากดําหน ี     12 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 205      13 ทีหมากดําหน ี     14 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 206      13 ทีหมากดําหน ี     14 ทีหมากขาวไล  
โบราณเรียกจระเขขามฝาก 
11.กลการไลดวยเรือคู  
        การไลคลายกับไลดวยเรือเดี่ยว แตตองใหจนใน 4 นาที หนีตามศักดิ์กระดาน โอกาศเชนนี้มีไมมากนัก 



 

 
กลที่ 207     3 ทีหมากดําหน ี    4 ทีหมากขาวไล  
 

 
กลที่ 208     4 ทีหมากดําหน ี     5 ทีหมากขาวไล  
 



 
กลที่ 209      4 ทีหมากดําหน ี     5 ทีหมากขาวไล 
12. กลการไลหมากรุกพลิกแพลง  
        ในกรณีที่หมากไดเปรียบกันไมมาก หากหมากเขากล และเรารูจักกล ก็จะรูจังหวะการเดิน ถาเปนฝายไล
พยายามเดินใหเขากล จะไลใหจนได ถาเปนฝายหนีตองพยายามหนีออกจากกล เปนการชิงไหวชิงพริบ มี
ประโยชนทั้งสองฝาย 

 
กลที่ 210      2 ทีหมากดําหน ี     3 ทีหมากขาวไล  
 



 
กลที่ 211     2 ทีหมากดําหน ี     3 ทีหมากขาวไล  
 

 
กลที่ 212      2 ทีหมากดําหน ี    3 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 213     15 ทีหมากดําหน ี     16 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 214      2ทีหมากดําหน ี     3 ทีหมากขาวไล 
 



  
กลที่ 215     2 ทีหมากดําหน ี    3 ทีหมากขาวไล กลที่ 216     1 ทีหมากดําหน ี    2 ทีหมากขาวไล 
 
 

  
กลที่ 217    2 ทีหมากดําหน ี   3 ทีหมากขาวไล กลที่ 218     2 ทีหมากดําหน ี    3 ทีหมากขาวไล 



 
กลที่ 219     2 ทีหมากดําหน ี    3 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 220    18 ทีหมากดําหน ี    19 ทีหมากขาวไล  
 



 
กลที่ 221      4 ทีหมากดําหน ี      15 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 222        5 ทีหมากดําหน ี      6 ทีหมากขาวไล  
 



 

 
กลที่ 223        7 ทีหมากดําหน ี       8 ทีหมากขาวไล  
 

 

 
กลที่ 224        10 ทีหมากดําหน ี      11 ทีหมากขาวไล 
กรณีมากับเรือมีเทคนิคเบ็ตเตล็คเปนประโยชนที่ควรทราบ เชน 
 

  
1. มาคําถูกลอม เดินไปตาใดก็ถูกกิน ถาเดินเรือ2. ขุนดําอยูตาอับ อยาไลใหเขาตานี้ เพราะจะทําให



ขาวไป B5 เสมอกัน 
ก็จะไลกินมาได   เปนเบ้ียหงาย โคน ขุน ก็ได  
 

 

 
3. เปนการสาธิต ไมจําเปนตองมีหมากครบทุกตัว ลองพิเคราะหและประยุกตใช  
 
การไลดวยเบ้ียสองตัว 
 







 

 
 
การไลดวยเบ้ียหงายสามตัว เบ้ียคูผูกถูกมุม 
 



 
 
เบ้ียคูผูกไมถูกมุม 
 

 
 
การไลดวยโคนเดี่ยว 
 



การไลดวยโคนกับเบ้ียอยางละตัวหลังโคน 
 



 
 
การไลหนาโคนเบี้ยหงายถุกมุม 
 



 





 
 
การไลหนาโคนเบี้ยหงายไมถูกมุม 
 



 
 
 
การไลมากับเบ้ียอยางละตัว 
 







 
 
การไลดวยมาหนึ่งตัว กับเบ้ียหงายสองตัว เบ้ียเทียม เบ้ียคูผูกไมถูกมุม 
 

 
 
การไลดวยมากับโคนอยางละตัว 
 



 
 
มุมการไลดวยมาคูกับเบ้ียหงาย 
 

 
 
การไลดวยมาคูกับโคนหนึ่งตวั 
 



 
 
การไลดวยเรือเดี่ยว 
 



 
 
 
กลการไลพลิกแพลง 
 



 

  
หลักการไลเบ้ียสองตัว 
 

  
หลักการไลเบ้ียหงายสามตัว เบ้ียคูผูกถูกมุม 
 



  
หลักการไลเบ้ียหงายสามตัว เบ้ียคูไมผูกถูกมุม 
 

  
หลักการไลโคนเดี่ยว แบบที่ 1 
 

  
หลักการไลโคนเดี่ยว แบบที่ 2 
 



  
หลักการไล โคนกับเบ้ียหงายอยางละตัว หลังโคนเบี้ยหงายถูกมุม 
 

  
หลักการไล โคนกับเบ้ียหงายอยางละตัว หลังโคนเบี้ยหงายถูกมุม แบบที่ 1 
 

  
หลักการไล โคนกับเบ้ียหงายอยางละตัว หลังโคนเบี้ยหงายถูกมุม แบบที่ 2 
 



  
หลักการไล โคนกับเบ้ียหงายอยางละตัว หลังโคนเบี้ยหงายถูกมุม แบบที่ 3 
 

  
หลักการไล โคนกับเบ้ียหงายอยางละตัว หลังโคนเบี้ยหงายถูกมุม แบบที่ 4 
 

  
หลักการไล โคนกับเบ้ียหงาย หนาโคน เบ้ียไมถูกมุม แบบที่ 1 
 



  
หลักการไล โคนกับเบ้ียหงาย หนาโคน เบ้ียไมถูกมุม แบบที่ 2 
 

  
หลักการไล มาเดี่ยว กับเบ้ียหงายถูกมุมหนึ่งตัว 
 

  
หลักการไล มาเดี่ยว กับเบ้ียผูกไมถูกมุม 1 คู 
 



  
หลักการไล มาคู กับเบ้ียหงายไมถูกมุม แบบที่ 1 
 

  
หลักการไล มาคู กับเบ้ียหงายไมถูกมุม แบบที่ 2 
 

  
หลักการไล มาคู กับเบ้ียหงายไมถูกมุม แบบที่ 3 
 



  
หลักการไล เรือเดี่ยว 
 

  
หลักการไล เรือคู คลายเรือเดี่ยว ใชเรือ 1 ลํา รนขอบกระดานใหแคบลง  
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