
หมากรุกไทย 

(นายแพทย ์ประกอบ บุญไทย) 

 

            ผู้ เขียนมีอาชีพเป็นแพทย์ มิได้คิดวา่ตนเป็นผู้ ชํานาญในการเลน่หมากรุก แตส่นใจเกมส์หมากรุกมาแต่

เดก็ และชอบศกึษาด้วยตนเองในการไลห่มากรุก จงึได้รวบรวมวิธีการไลห่มากรุกปลายกระดาน 

ทัง้  เบีย้  โคน  ม้า และเรือ เห็นวา่เป็นประโยชน์ จงึรวบรวมพิมพ์เป็นเลม่เพ่ือสะดวกในการใช้ กลหมากรุกไทย

เลม่นีจ้ะช่วยฝึกหดัการไล ่ และการหนีหมากรุกปลายกระดานที่เราต้องพบเป็นประจํา กบัยงัได้รวบรวมกลหมาก

รุกท่ีได้เปรียบเสียเปรียบกนัไมม่าก หากหมากเข้ากลก็จะไลใ่ห้จนได้ หรือถ้าหนีออกจากกลได้ก็จะไมแ่พ้ มี

ประโยชน์ทัง้แก่ฝ่ายหนีและฝ่ายไล ่ เพ่ือให้การเดินหมากรุกมีแบบละม้ายผู้ ชํานาญจะได้นกึสนกุ และนิยมเลน่

โดยเฉพาะเยาวชน เป็นการสง่เสริมกีฬาหมากรุกและรักษาเอกลกัษณ์ไทยแขนงนีไ้ว้กบัอาจช่วยนําชยัชนะมาสู่

ทีมหรือสถาบนัของตนได้ นอกจากนีไ้ด้จดัเรียงไว้เป็นลําดบัโดยเร่ิมจากกลท่ีง่ายซึง่เป็นกลหลกัพืน้ฐานขึน้ไปถงึ

กลท่ียากและซบัซ้อนกวา่ การเดินหมากรุกท่ีแสดงไว้ จะเป็นการเดินท่ียาวท่ีสดุสําหรับผู้ไลแ่ละผู้หนีท่ีชํานาญ

ด้วยกนัทัง้สองฝ่าย ถ้าผู้หนีไม่สนัทดัจะจนเร็วกวา่กําหนด ผู้ไลไ่มส่นัทดัอาจไลไ่มจ่น เม่ือเราเข้าใจกลตา่ง ๆ ถ่อง

แท้จะทําให้เดินหมากรุกได้ดีและ จะประเมินได้วา่เราได้เปรียบหรือเสียเปรียบทําให้การเลน่ดีขึน้ กลหมากรุกไทย

ฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ทัง้แก่ผู้ ท่ีเร่ิมเลน่หมากรุกไทย เป็นใหม่ ๆ และแก่ผู้ ท่ีต้องการพฒันาฝีมือของตนเอง  ผู้

รวบรวมได้ค้นคว้าจากตําราหมากรุกไทยตา่ง ๆ ตัง้แตส่มยั พ.ศ.2465 จนถงึปัจจบุนั ตําราเหลา่นัน้สว่นใหญ่มีอยู่

ในหอสมดุแหง่ชาติทา่วาสกุรีกรุงเทพมหานครผู้สนใจอาจหาความรู้เพิ่มเติมได้ กลหมากรุกในเลม่นีส้ามารถ

ติดตัง้ในคอมพิวเตอร์ได้และสามารถเลน่ร่วมกบัหมากรุกไทยคอมพิวเตอร์ได้ หากสนใจโปรดติดตอ่ผู้ เรียบเรียง  

ถ้าทา่นผู้ใดเหน็วา่กลหมากรุกใดสามารถปรับปรุงให้ดีกวา่นีห้รือพบท่ีผิดพลาด โปรดแจ้งให้ผู้ เรียบเรียงทราบ 

เพ่ือจะได้แก้ไขในการพิมพ์ครัง้ต่อไปและจะได้พิมพ์ช่ือของทา่นลงไว้ในฐานะผู้แนะนําและแจ้งแก้ไขด้วย 
ตาํนานหมากรุก 

บทความที่อญัเชิญมาเป็นอนัดบัแรก เป็นพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ ซึง่

ทรงพระนิพนธ์คํานําของหนงัสือตํารากลหมากรุก  ฉบบัหอพระสมดุวชิรญาณ พิมพ์ท่ีโรงพิมพ์ไทย เม่ือ พ.ศ. 

2465 มีเนือ้หาแสดงที่มาของตํารากลหมากรุกไทยเลม่ดงักลา่ว และจะได้เป็นท่ีทราบวา่ ตํานานหมากรุก ท่ี

หนงัสือหลายเลม่อ้างอิงถงึนัน้ เป็นพระราชนิพนธ์ของพระองค์ทา่น กบัท่ีมาของเพลงยาวกระบวรไลห่มากรุกของ

หลวงธรรมาภิมณฑ์ด้วย จงึขอคดัคํานํา อธิบายตํานานหมากรุก และเพลงยาวกระบวรไลห่มากรุกมาไว้ทัง้หมด 

สําหรับเพลงยาวกระบวรไลห่มากรุกนัน้ ในหนงัสือตํารากลหมากรุก ฉบบัหอพระสมดุวชิรญาณไมมี่บทไหว้ครู 

ซึง่บทไหว้ครูค้นได้จากหนงัสือสนกุกบัหมากรุกไทย โดยวินยั ลิม้ดํารงค์ชิต พิมพ์โดยสํานกัพิมพ์อกัษรวฒันา ไม่

แจ้งปีท่ีพิมพ์ จงึได้นําเสนอเรียงกนัไปเป็นลําดบั 

มีข้อสงัเกตวา่ในหนงัสือสนกุกบัหมากรุกไทย  ได้ให้ข้อมลูผู้ เขียนเพลงยาวเก่ียวกบัหมากรุกวา่เป็น หลวงธรร

มาภิพฒัน์ (ถกึ จิตถกึ) สว่นตําราหมากรุก ฉบบัหอพระสมดุ  วชิรญาณเป็น หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถกึ จิตรกถกึ) 

ซึง่น่าจะเป็นบคุคลเดียวกนั 

เนือ้หาสําคญัในเพลงยาวกระบวรไลห่มากรุกนัน้ พอสรุปได้ 3 ตอน ตอนแรก เป็นการไหว้ครู ตอนท่ีสอง จะบอก

กติการการนบัตามศกัดิหมาก  ตอนท่ีสาม จะบอกกติกาการนบัตามศกัดิกระดานวา่ ถ้าสองฝ่ายมีหมาก



อะไร  จะต้องไลใ่ห้จนในก่ีที มิฉะนัน้ถือวา่เสมอกนั และบางกรณีท่ีตา่งฝ่ายมีหมากตามกําหนด จะมีช่ือเรียกให้

ด้วยตามลกัษณะหมากที่สองฝ่ายมีอยู ่เช่น  หอกข้างแคร่  ลกูติดแม ่ ควายสู้ เสือ เป็นต้น 

พระราชนิพนธ์ คํานําหนงัสือตําราหมากรุกฉบบัหอพระสมดุวชิรญาณ ท่ีอญัเชิญมามีดงันี ้

ตํารากลหมากรุกท่ีพิมพ์ในสมดุเลม่นี ้ คดัมาจากตําราท่ีได้รวบรวมไว้ในหอพระสมดุวชิรญาณสําหรับพระนคร

บ้าง คดัจากตํารา  ฉบบัของพระยาไพบลูย์สมบตัิ (เดช บนุนาค) ซึง่มีแก่ใจให้มาเม่ือหอพระสมดุ ฯ คิดจะพิมพ์

ตําราเลม่นีบ้้าง ได้วานขนุประสาทศภุกิจ คือ มหาแถม ท่ีมีช่ือเสียงในการเดินหมากรุกนัน้ เปนผู้รวบรวมแลคิด

กญุแจแก้กลจนสําเร็จตลอดทัง้เร่ือง 

แตก่ารท่ีจะพิมพ์ตํารากลหมากรุก ยากกวา่พิมพ์หนงัสืออ่ืน เพราะต้องพิมพ์เป็นรูปภาพหมากรุกเปนพืน้ จําต้อง

ทําแบบตวัหมากรุกแลรูปกระดาน ทัง้ต้องพิมพ์ซํา้ ๒ ครัง้ทกุน่า จะต้องลงทนุมากกวา่พิมพ์หนงัสืออยา่งอ่ืน ซึง่

เลม่เปนขนาดเดียวกนั ยงัไมมี่ผู้ ใดรับพิมพ์จงึได้รัง้รอมา  บดันีท้่านเจ้าพระยาอภยัราชา มหายตุิธรรมธร (ม.ร.ว. 

ลบ สทุศัน์ ณ กรุงเทพ) เสนาบดีกระทรวงยตุิธรรมรับจะพิมพ์ กรรมการหอพระสมดุ ฯ จงึจดัการพิมพ์ให้ด้วย

ความยินดี แลขอบใจทา่นเจ้าพระยาอภยัราชา ฯ แลเช่ือวา่ทา่นทัง้ปวงท่ีได้ตํารานีไ้ป คงจะรู้สกึขอบใจไมมี่ท่ีเว้น 

หนงัสือตํารากลหมากรุกท่ีพิมพ์ครัง้นี ้ ได้พิมพ์เปนชดุ ๒ เลม่ คือตวัตํารากลหมากรุกเลม่ ๑ กญุแจแก้กล หมาก

รุกเลม่ ๑ ด้วยคิดเหน็วา่ถ้าพิมพ์รวมกนัไว้ในเลม่สมดุเดียวกนั จะพาให้กลจืดเสีย เพราะใครคิดกลไมอ่อก ก็จะ

พลกิไปหากญุแจเอาง่าย ๆ ความสนกุอนัควรจะได้ ในการคิดแก้กลหมากรุกด้วยปัญญา ก็จะเส่ือมคลายไป ถ้า

เยบ็เปน ๒ เลม่ไว้เช่นนี ้ เหมือนเปิดไว้ให้เลน่ได้ตามใจทัง้ ๒ ทาง  ถ้าจะให้คิดกนัเลน่ให้สนกุ ก็สง่ให้แตเ่ลม่ตํารา 

เก็บซอ่นเลม่กญุแจเสีย ตอ่เกิดขดัข้องหรือโต้แย้งกนัไมต่กลง จงึคอ่ยขยายกญุแจออกมา ถ้าใครไมรั่กสนกุในการ

คิดแก้กล เห็นเสียเวลา อยากจะรู้แตว่า่เขาแก้กนัอยา่งไร จะเอาเลม่กญุแจมากางดกํูากบัตําราไปก็ได้เหมือนกนั 

อนึง่ ข้าพเจ้าได้พบเร่ืองตํานานหมากรุก แตง่ไว้ในภาษาองักฤษมีอยูใ่นหอพระสมดุ ฯ เลม่ ๑ นึกวา่ถ้านําความ

มาแสดงในหนงัสือนีด้้วย ก็เหน็จะพอใจของทา่นผู้อา่น จงึได้เก็บเนือ้ความมาเรียบเรียงแตโ่ดยยอ่ พอให้ทราบ

เค้าเง่ือน พิมพ์ไว้ข้างท้ายคํานํานี ้กบัเพลงยาวของหลวงธรรมาภิมณฑ์ แตง่วา่ด้วยบญัญตัิการไลห่มากรุกด้วยอีก

เร่ือง ๑  หวงัใจวา่ทา่นทัง้หลายที่ได้สมดุชดุนีไ้ป จะพอใจทัว่กนั. 

ดํารงราชานภุาพ(พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานภุาพ)  

สภานายก.  

หอพระสมดุวชิรญาณ  

วนัท่ี ๑ พฤศจิกายน พระพทุธศกัราช ๒๔๖๕ 

อธิบายตํานานหมากรุก 

การเลน่หมากรุกปรากฎวา่มีมาในประเทศอินเดียช้านานนบัด้วยพนัปี  พวกชาวอินเดียอ้างวา่หมากรุกเกิดขึน้ 

เม่ือครัง้พระรามไปล้อมเมืองลงักา นางมณโฑเหน็ทศกรรฐ์เดือดร้อนรําคาญ ในการที่ต้องเปนกงัวลคิดตอ่สู้

สงคราม ไมมี่เวลาเป็นผาศกุ นางรู้วา่จะชกัชวนทศกรรฐ์ ให้พกัผอ่นด้วยประการอยา่งอ่ืน ก็คงไมย่อม จงึเอา

กระบวรการสงคราม  คิดทําเปนหมากรุกขึน้ ให้ทศกรรฐ์เลน่แก้รําคาญ  มลูเหตท่ีุจะเกิดมีหมากรุก พวกชาว

อินเดียกลา่วกนัมาดงันี ้ แตช่ื่อท่ีเรียกวา่หมากรุก เป็นคําของไทยเราเรียก พวกชาวอินเดียเขาเรียกหมากรุกวา่ 

"จตรุงค์  เพราะเหตท่ีุคิดเอากระบวรพล ๔ เหลา่ ทําเปนตวัหมากรุก คือหสัดีพลช้าง (ได้แก่โคน) ๑ อศัวพลม้า ๑ 

โรกะพลเรือ ๑ (พลเรือนัน้อธิบายวา่เพราะคิดขึน้ท่ีเกาะลงักา จึงใช้เรือแทนรถ) ปาทิกะพลราบ (ได้แก่เบีย้) ๑ มี

ราชา (คือขนุ) เปนจอมพล ตัง้เลน่กนับนแผน่กระดานอนัปันเปนตาราง ๖๔ ช่อง (อยา่งกระดานหมากรุกทกุวนันี)้ 



วิธีเลน่หมากรุกชัน้เดิมท่ีเรียกวา่จตรุงค์นัน้ ไม่เหมือนอยา่งท่ีเลน่กนัในชัน้หลงั มีอธิบายอยูใ่นหนงัสือมหาภารตะ 

วา่ปันตวัหมากรุกเปน ๔ ชดุ ย้อมสีตา่งกนั สีแดงชดุ ๑  สีเขียวชดุ ๑  สีเหลืองชดุ ๑  สีดําชดุ ๑ ในชดุ ๑นัน้  

            ตวัหมากรุกมีขนุตวั ๑  ช้าง (โคน) ตวั ๑  ม้าตวั ๑  เรือตวั ๑  เบีย้ ๔ ตวั รวมเป็นหมากรุก ๘ ตวั  สมมต

วา่เป็นกองทพัของประเทศ ๑ ตัง้ตวัหมากรุกในกระดานดงันี:้- 

 
ชดุทางขวามือสมมตวา่อยูป่ระเทศทางทิศตวนัออก ชดุข้างลา่งวา่อยูป่ระเทศทิศใต้ ชดุข้างลา่งวา่อยูป่ระเทศทิศ

ใต้ พวกทางซ้ายมือวา่อยูป่ระเทศทิศตวนัตก ชดุข้างบนวา่อยูป่ระเทศทิศเหนือ คนเลน่ก็ ๔ คน ตา่งถือหมากรุก

คนละชดุ แตก่ระบวรเลน่นัน้ ๒ พวกที่อยูท่แยงมมุกนั (คือพวกขาวในรูปนี)้ เปนสมัพนัธมิตรช่วยกนั ๒ พวก (ดํา) 

ซึง่เปนสมัพนัธมิตรกนัอีกฝ่ายหนึ่ง  

            ลกัษณเดินตวัจตรุงค์นัน้ ขนุ ม้า เบีย้ เดินอยา่งเดียวกบัหมากรุกท่ีเราเลน่กนั แตช้่างเดินอยา่งเราเดินเรือ

ทกุวนันี ้ สว่นเรือนัน้เดินทแยง (อยา่งเมด็) แตใ่ห้ข้ามตาใกล้เสียตา ๑ แตก่ารท่ีจะเดินต้องใช้ทอดลกูบาตร ลกู

บาตรนัน้ทําเปนสี่เหลี่ยมแทง่ยาว ๆ  มีแต ่๔ ด้าน หมาย ๒ แต้มด้านหนึง่ ๓  แต้มด้านหนึง่ ๔  แต้มด้านหนึ่ง 

๕  แต้มด้านหนึ่ง คนเลน่ทอดลกูบาตรเวียนกนัไป ถ้าทอดได้แต้ม ๕ บงัคบัให้เดินขนุฤาเดินเบีย้  ถ้าทอดได้แต้ม 

๔ ต้องเดินช้าง แต้ม ๓ ต้องเดินม้า แต้ม ๒ ต้องเดินเรือ แตจ่ะเดินไปทางไหนก็ตามใจ เว้นแตเ่บีย้นัน้ไปได้แตข้่าง

น่าทางเดียว (อยา่งหมากรุกท่ีเราเลน่กนั) วิธีเลน่หมากรุกชัน้เดิมท่ีเรียกวา่จตรุงค์มีเค้าดงักลา่วมานี ้ 

            ครัน้จําเนียรกาลนานมาถงึเม่ือราว พ.ศ. ๒๐๐ ปี วา่มีพระเจ้าแผน่ดินในอินเดียองค์๑ ชอบพระหฤทยัใน

การสงครามยิ่งนกั ตัง้แตเ่สวยราชย์ก็เท่ียวรบพุง่บ้านเมืองท่ีใกล้เคียง จนได้เปนมหาราชไม่มีเมืองใดท่ีจะต่อสู้ 

พระเจ้าแผน่ดินองค์นัน้ ครัน้ไมมี่โอกาศที่จะเท่ียวทําสงครามอยา่งแตก่อ่น ก็เกิดเดือดร้อนรําคาญพระหฤไทย 

จงึปฤกษามหาอํามาตย์คนหนึง่ ช่ือวา่ สสัสะวา่จะทําอยา่งไรดีจึงจะมีความศขุ มหาอํามาตย์คนนัน้คิดวา่จะแก้

ด้วยอบุายอยา่งอ่ืน พระเจ้าแผน่ดินนัน้ ก็คงจะยงัอยากหาเหตเุท่ียวรบพุง่อยูน่ัน่เอง ท่ีไหนบ้านเมืองจะได้มี

สนัติศขุ จงึเอาการเลน่จตรุงค์มาคิดดดัแปลงให้เลน่กนัแต่ ๒ คน แลเลกิวิธีทอดลกูบาตรเสียให้เดินแต้มโดยใช้

ปัญญาความคิดเอาชนะกนัเหมือนทํานองอบุายการสงคราม แล้วนําขึน้ถวายพระเจ้าแผน่ดิน ชวนให้ทรงแก้

รําคาญ พระเจ้าแผน่ดินองค์นัน้ทรงเลน่จตรุงค์อยา่งท่ีมหาอํามาตย์สสัสะคิดถวาย ก็เพลดิเพลินพระหฤทยั หาย

เดือดร้อนรําคาญ บ้านเมืองก็เป็นศขุสมบรูณ์ (ตํานานเร่ืองมหาอํามาตย์สสัสะคิดแก้การเลน่จตรุงค์ เลา่กนัเปนห

ลายอยา่ง อ้างกาลตา่งยคุกนั เลือกมาแสดงในที่นีแ้ตเ่ร่ืองเดียว)  

            กระบวรหมากรุกท่ีวา่มหาอํามาตย์สสัสะคิดใหมน่ัน้คือรวมต้วหมากรุกซึง่เดิมเปน ๔ พวกนัน้ให้เปนแต่ 

๒พวก ตัง้เรียงกนัฝ่ายละฟากกระดาน (ทํานองเดียวกบัหมากรุกท่ีเราเลน่กนัทกุวนันี)้ เม่ือจดัเป็นกระบวรทพัแต่ 

๒ ฝ่ายจะ  

มีพระราชาฝ่ายละ ๒ องค์ไมไ่ด้ จงึลดขนุเสีย ๒ ตวั คิดเป็นตวัมนตรีขึน้แทน (คือตวัท่ีเราเรียกกนัวา่เมด็) หมากรุก

อยา่งท่ีมหาอํามาตย์สสัสะคิดแก้ไขนี ้ 



            ตอ่มาแพร่หลายไปถงึนานาประเทศ พวกชาวประเทศอื่นไปคิดดดัแปลงแก้ไขตามนิยมกนัในประเทศนัน้ 

ๆ อีกชัน้หนึง่ หมากรุกท่ีเลน่กนัในนานาประเทศทกุวนันีจ้งึผิดเพีย้นกนัไป แตเ่ค้ามลูยงัเปนอย่างเดียวกนั เพราะ

ต้นแบบแผนได้มาแตอ่ินเดียด้วยกนัทัง้นัน้ เร่ืองตํานานหมากรุกท่ีกลา่วมานี ้ ได้อาศรัยเก็บความในหนงัสือเร่ือง

ตํานานหมากรุกของดอกเตอร ดนัคนั ฟอบส์ มาแสดงพอให้ทราบเค้าความ.  

            อนึง่มีกลอนเพลงยาววา่ด้วยกระบวรไลห่มากรุก หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถกึ จิตรกถึก)ได้แตง่ขึน้ในหอพระ

สมดุ ฯ บท ๑ เห็นควรจะพิมพ์รักษาไว้มิให้สญูเสีย จงึนํามาพิมพ์ไว้ในท้ายตํานานนีด้้วย 

ประวตัิหมากรุกไทย  

            เม่ือค้นคว้าจากหนงัสือหมากรุกเทา่ท่ีจะค้นหาได้ในหอสมดุแหง่ชาติ สรุปได้วา่ตํานานหมากรุกมีท่ีมา

คล้ายคลงึกนั และแทบทกุแหง่จะอ้างอิงจากหนงัสือเลม่เดียวกนัคือ ตํารากลหมากรุก ฉบบัหอพระสมดุวชิ

รญาณทัง้สิน้ ท่ีจะมีผิดแผกไปบ้างบางเลม่ เช่น ผู้ดดัแปลงหมากรุกจากเดิมจตัรุงค์ซึง่มีผู้ เลน่ส่ีคน มาเป็นหมาก

รุกท่ีมีผู้ เลน่สองคน แทนที่จะเป็นมหาอํามาตย์สสัสะ ในประเทศอินเดีย บางเลม่เพีย้นไปเป็นพระเจ้าอเลก็ซานเด

อร์มหาราช ท่ีกรีก แตก่็มีรายละเอียดคล้ายคลงึกนั 

ประวตัิผู้ประดิษฐ์ตวัหมากรุกไทย  

            คดัจากบางตอนของบทที่วา่ด้วยตํานานหมากรุก หนงัสือหมากรุกไทย ของบริษัทสรุามหาราษฎร จํากดั 

(มหาชน) พิมพ์ท่ีโรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ไมแ่จ้งปีท่ีพิมพ์  มีข้อความดงันี ้ 

            มีประวตัิของหมากรุกไทยกลา่วไว้วา่ ปฐมกษัตริย์จีน ช่ือพระเจ้าฟฮีู  คิดตําราหมากรุกพิชยัยทุธตีเมือง

เชนสีของชาวอลัไต หรือชาวไทยในอดีตเม่ือราว 2337 ปี ก่อนพทุธศกัราช จนชาวอลัไตได้ถอยร่นไปทางทิศใต้

และทางทิศตวนัออก และมีการอพยพมาตัง้อาณาจกัรอายลาวครัง้แรกเมื่อ 32 ปี ก่อนพทุธศกัราช  ตอ่มา

หลงัจากที่อาณาจกัรอ้ายลาวแตก ชาวอลัไตก็ถอยร่นข้ามแมนํ่า้โขง  มาตัง้นครโยนก ประมาณปี พ.ศ.20 มี

กษัตริย์ปกครองและได้มีพระพทุธศาสนาแพร่เข้ามา  

            เม่ือ พ.ศ. 301 มีการก่อสร้างเจดีย์และวดัซึง่ทําให้บ้านเมืองมีความเป็นอยูเ่จริญขึน้มาจนถงึ พ.ศ. 

902  ก็ถกูพวกมอญดํายดึเมือง และไลใ่ห้ชาวเมืองออกไปหาทองมาสง่สว่ยซึง่ก็ได้พบทองร่อนเป็นจํานวนมาก

จนได้ช่ือวา่ สวุรรณภมิู  

            ในปี พ.ศ. 918 พระเจ้าพรหมมหาราชได้คิดตําราพิชยัยทุธนา วางแผนหมากรุกระดมผู้คนทัง้เดก็ผู้ใหญ่

และคนชราทัง้ชายหญิง ขึน้ลกุฮือทําการตอ่สู้กวาดล้างพวกมอญดําถงึ 6 ปี ตัง้แตเ่มืองโยนกเชียงแสนจนถงึ

กําแพงเพชร ได้ประกาศขอบเขตเป็นอาณาจกัรใหมข่องเมืองเชียงราย หากจะนบัวา่เมืองเชียงรายเป็นชาวไทยก็

ควรจะนบัวา่ราช  

อาณาจกัรชาวอลัไตหรือชนชาวไทยตัง้เป็นประเทศไทยโยนกตัง้แต ่พ.ศ. 20 โดยพระเจ้าอนชิุตกอบกู้ เอกราชครัง้

แรกได้สําเร็จ  

            เม่ือ พ.ศ. 924 สมยัพระเจ้าพรหมมหาราช ผู้ เจริญพระชนมายเุพียง 16 พรรษาเทา่นัน้  ได้ทรงใช้เวลา 6 

ปี ในการกรําศกึนัน้ จงึเป็นท่ีเช่ือวา่ ชนชาวไทยได้เอาหมากรุกจีนซึง่เดินหมากตามเส้นเข้ามาประเทศไทยด้วย 

และตวัหมากรุกไทยได้ประดิษฐ์ในสมยันีเ้อง โดยให้เดินตามช่อง ตวัขนุจําลองมาจากที่ประทบัของกษัตริย์หรือ

พระโกศ ตวัโคนจําลองมาจากพระเจดีย์ใหญ่ ตวัเมด็จําลองมาจากเจดีย์เลก็ ตวัเรือจําลองมาจากป้อมคา่ยทหาร 

เบีย้จําลองมาจากหมวกทหาร สว่นม้า นํามาจากหวัม้าในละครโดยตรง จงึไม่แปลกใจเลยที่มีหลกัฐานปรากฎวา่ 

ภาคเหนือและภาคอีสานเป็นต้นกําเนิดของหมากรุกไทยมาก่อน  



            อนึง่ มีผู้กลา่วไว้วา่ชาวเปอร์เซียเป็นผู้คิดค้นหมากรุกเลน่ในหมูน่กัรบ เพ่ือคลายอารมณ์กระหายศกึนัน้

ไมส่ามารถกําหนดชีช้ดัได้ เพราะกลา่วไว้วา่ชาวเปอร์เซียเลน่หมากรุก 4 คนและใช้ลกูเตา๋ทอดด้วยแล้วยิ่งยาก

เช่ือถือ เน่ืองจากลกูเตา๋เป็นของประดิษฐ์ชาวจีน จงึมีปัญหาท่ีน่าสงสยัวา่ใครเป็นผู้คิดค้นการเลน่กนัแน่ แตเ่ม่ือ

พิจารณาถงึหลกัฐานท่ีปรากฏเม่ือสมยัโบราณ 4,000 ปีมาแล้วนัน้ ชาวจีนได้รวมตวัเป็นกลุม่เป็นก้อนแล้ว แต่

ในขณะที่ชาวอาหรับยงัคงแตกแยกอยู่ ดงันัน้หลกัฐานจึงคอ่นมาทางจีนมากกวา่  

            ประวตัิการเลน่หมากรุกไทยสมยัแรกเร่ิม จนถงึสมยักรุงศรีอยธุยา พ.ศ. 20-2310 ยงัไมพ่บหลกัฐาน 

ปรากฏวา่มีการกลา่วอ้างถงึการเลน่หมากรุกไทยในยคุนี ้ แตมี่การกลา่ววา่  สมยัพระพทุธเจ้าทรงพระราชสมภพ

ท่ีเนปาลนัน้ มีหมากรุกเลน่กนัแล้ว แตไ่มไ่ด้กลา่ววา่เป็นหมากรุกอยา่งใด แตท่ี่เนปาลก็อยู่ใกล้จีนและทิเบต

มากกวา่ หากวา่ประเทศไทยมีการเลน่หมากรุกกนัมาตัง้แต่สมยัพระเจ้าพรหมมหาราชนัน้แล้ว อีกประมาณ 876 

ปีก็ถงึสมยัสโุขทยั ก็ยงัไมมี่การกลา่วถงึไว้ ณ ท่ีหนึง่ท่ีใด แตต่ามพืน้วดันัน้มีแผน่ส่ีเหลี่ยมอยูเ่ป็นอนัมาก ทําให้

สามารถสนันิษฐานได้วา่เป็นกระดานหมากรุก 

ประวตัิการเลน่หมากรุกไทยสมยัพระเจ้ากรุงธนบรีุ พ.ศ. 2310 - 2325  

            ในสมยัพระเจ้ากรุงธนบรีุ เม่ือ พ.ศ. 2318 เดือนอ้าย อะแซหวุน่กี ้แมท่พัพมา่วยั 72 ปี ผู้ เหิมเกริมอาสา

นําไพร่พลฝีมือดี 35,000 คน คิดรุกรานผืนแผน่ดินไทย โดยยกพลเข้ามาตัง้คา่ยอยูท่ี่เมืองสโุขทยั กางตําราพิชยั

สงครามเชิงรุก และเร่ิมลงมือกวาดต้อนเสบียงอาหารสะสมกกัตนุไว้ทนัที  

            พระเจ้ากรุงธนบรีุพร้อมด้วยพระยาจกัรีและพระยาสรุสีห์ ทรงทราบยทุธศาสตร์เชิงรุกครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี 

หากแตค่รัง้นัน้มีรีพ้ลประมาณ 20,000 คนจงึจําต้องวางแผนพิชยัสงครามในเชิงรุกและรับด้วยหน่อยจู่โจม

หลีกเลี่ยงการเข้าปะทะศกึใหญ่ โดยใช้แผนถอยเอาเชิง 2 ชัน้  

            กลา่วคือ ให้พระยาจกัรีและพระยาสรุสีห์  ตัง้หลกัอยูท่ี่เมืองพิษณโุลก กวาดต้อนเสบียงและผู้คน 

ตลอดจนรักษาฐานะเมืองเชียงใหมไ่ว้ ด้วยหวงัตรึงกําลงัอะแซหวุ่นกีไ้ว้ให้นานที่สดุ สว่นทพัหลวงนัน้ พระเจ้ากรุง

ธนบรีุกลบัเป็นฝ่ายเคลื่อนไหวประกอบกบัหน่วยจู่โจม และหน่วยกองเพลงิป่า มุง่หวงัตดัเสบียงและจู่โจม รบกวน

ทําลายรีพ้ลพมา่ทัง้กลางวนัและกลางคืน หลงัจากปะทะกนัมาถึง 4 เดือน ตา่งก็ขดัสนเสบียงอาหาร โดยเฉพาะ

เมืองพิษณโุลกยงัมีผู้หญิงและเด็กมากมาย ครัน้กองเสบียงจากทพัหลวงถกูตดัขาด แผนการขัน้ท่ี 2  จงึได้เร่ิมขึน้

โดยพระยาจกัรีออกอบุายจําทําการรบใหญ่ ด้วยการเอาป่ีพาทย์ประโคมศกึตามป้อมคา่ย พร้อมยิงปืนใหญ่กรุย

ทางตัง้แตเ่ช้าจนค่ํา สว่นพระองค์พร้อมด้วยพระยาสรุสีห์ ได้ทรงนัง่เลน่หมากรุกอยูบ่นเชิงกําแพงเมือง ร้องเรียก

ให้อะแซหวุน่กีข้ึน้มาประลองฝีมือสกักระดาน  

แผนการถอยทพัเอาชยัจงึสมัฤทธิผลในเวลาสามทุม่คืนนัน้โดยมีผู้หญิงและเดก็แตง่กายคล้ายทหารพกอาวธุทกุ

คนถอยไปตัง้ทพัชัว่คราว ท่ีเพชรบรูณ์ แล้ววกลงใต้ไปตามแมนํ่า้ป่าสกัและลพบรีุไปยงัแถบพระพทุธบา

สระบรีุ  แล้วอ้อมขึน้ไปอทุยัธานี ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยจรยทุธหนกัคอยตีดดัหลงั  

            ฝ่ายอะแซหวุน่กี ้หลงัจากเสียเวลาติดตามไปตีเมืองเพชรบรูณ์ อยา่งไร้ผลและขาดเสบียงเพิ่มเติมในท่ีสดุ 

ก็ตัง้ทพัอยูก่บัท่ี เป็นเวลาหลายเดือนไมส่ามารถหาเป้าหมาย (ขนุ) สําหรับโจมตีได้ ตวัเองกลบัจะตกเป็นเป้าน่ิง

เลยตดัสนิใจถอยทพักลบัพมา่ ระหวา่งทางถกูดกัตีซํา้เติมเสียรีพ้ลมากมาย กลบัถงึพมา่อยา่งสะบกัสบอม  

            ตําราพิชยัสงครามกลา่ววา่ “ กองทพัเดินด้วยท้อง หมากรุกเดินด้วยสมอง “ นบัตัง้แตน่ัน้มา พมา่มกิล้าย

กกองทพัใหญ่ มารุกรานไทยอีกเลย  ด้วยเกรงพระปัญญาบารมีของพระองค์ยิ่งนกั ยิ่งมาทราบวา่พระองค์ 2 พ่ี



น้องทางโปรดกีฬาหมากรุกด้วยแล้ว โดยเฉพาะกลถอยเอาชนะของพระองค์นัน้ เป็นท่ีเทิดทนูเคารพบชูา ท่ีพวก

เราชาวไทยทกุคนทัง้หลายได้อยู่ยัง่ยืนยงมาจนถึงทกุวนันี ้

ประวตัิการเลน่หมากรุกไทยตัง้แต ่ กรุงรัตนโกสนิทร์ พ.ศ. 2325-2526  

            หลงัจากการสร้างกรุงรัตนโกสนิทร์ในปี พ.ศ. 2325 แล้ว ก็ได้ปรากฏวา่มีการเลน่หมากรุกกนัมากในหมู่  

พระราชวงศ์ ดงัจะเหน็มีหมากรุกงาและเขาสตัว์ แสดงความเก่าแก่มานานจนงานัน้ผพุงัไปก็มี ตวัอ้วนกลมเตีย้

ไมไ่ด้ขนาดก็มี  

หมากรุกได้แพร่หลายไปตามหมู่เจ้านาย ไพร่พล หมูท่หาร ข้าราชบริพาร และยงัไปตามวดัวาอารามตา่ง ๆ จนใน

ท่ีสดุเข้าถงึประชาชนโดยทัว่ไป  ดงัจะเหน็มีตํารากลหอพระสมดุแหง่ชาติ และตําราเคลด็ลบัทางโคนที่ได้มาจาก

ทางภาคอิสาน  

การแข่งขนัอยา่งไมเ่ป็นทางการ คงจะมีขึน้บ้างเป็นการประลองฝีมือ แตก่ารพนนัรายใหญ่มกัจะมีในหมูเ่ศรษฐี 

ดงัเช่นศกึชิงเรือสําปัน้ ระหวา่งนายโหมดกบัเจ้านายพระองค์หนึง่ทางตําหนกัเสาชิงช้า นอกจากศกึชิงเรือสําปัน้

แล้ว ยงัมีศกึผ้าขาวม้า ศกึสามเส้า ตอนงกิูนหางและตอนจบังอีูกด้วย 

ข้อมลูจาก กรมพระยาดํารงราชานภุาพ และตําราพิชยัยทุธ น.ต.มณเฑียร ร่ืนวงษา  

เพลงยาวกระบวรไลห่มากรุก  

            เนือ้หาสําคญัในเพลงยาวกระบวรไลห่มากรุกนัน้พอสรุปได้ 3 ตอน ตอนแรกเป็นการไหว้ครู ตอนท่ีสอง

จะบอกกติการการนบัตามศกัดิหมาก ตอนท่ีสามจะบอกกติกาการนบัตามศกัดิกระดานวา่ถ้าสองฝ่ายมีหมาก

อะไรจะต้องไลใ่ห้จนในก่ีที มิ ฉะนัน้ถือวา่เสมอกนั และบางกรณีท่ีตา่งฝ่ายมีหมากตามกําหนดจะมีช่ือเรียกให้

ด้วยตามลกัษณะหมากที่สองฝ่ายมีอยู่ เช่นหอกข้างแคร่ ลกูติดแม ่ ควายสู้ เสือ เป็นต้น  

เฉพาะบทแรกเป็นบทไหว้ครู คดัมาจาก หนงัสือ สนกุกบัหมากรุกไทย โดย วินยั ลิม้ดํารงค์ชิต พิมพ์โดย

สํานกัพิมพ์อกัษรวฒันา 
มาโนชนน้อมพร้อมกายวจีสรรพ์ 

ไหว้ดาบสพรตอดุมพรหมจรรย์ เจริญบรรพชากรสงัวรฌาณ 

ท่ีลว่งลปุรุโปร่งเปร่ืองกสณิ ผอ่งอภิญญายิ่งภินิหาร 

ผู้ รู้รบจบแจ้งเจนวิจารณ์ ในตํานานชาญชดัอธิบาย 

ทา่นได้นําตําราหมากรุกนี ้ มาเชิดชีเ้ป็นอยา่งอ้างขยาย 

เบือ้งโบราณกาลเปรียบปรุงภิปราย จงึแพร่หลายสืบกนัแตน่ัน้มา 

วา่มณโฑเทวีศรีสมร เหน็ภธูรทศพกัตร์ท้าวยกัษา 

เม่ือศกึรามตามประชิดติดลงกา แตน่ัน้มามิได้มีท่ีสบาย 

ด้วยความกตเวทีมีในจิต นางจงึคิดหมากรุกขึน้ถวาย 

ไว้เลน่แก้ทกุข์ร้อนพอผอ่นคลาย เร่ือนิยายกลา่วมาวา่อยา่งนี ้

แลวา่เดิมสําเหนียกเรียกจตัรุงค์ เพราะเทียบพลพยหุยงองค์ทัง้ส่ี 

คิดกระบวนชวนเลน่เช่นราวี ให้ต้องท่ีการทพัแก้อบัจน 

พระฤาษีจําตํารามาแถลง จงึได้แจ้งหมากรุกทกุแหง่หน 

อาศยัเหตตุามสงัเกตประกอบกล ประชมุชนจงึได้ชวนกนัช่ืนชม 

ตา่งก็คิดผิดเพีย้นเปลี่ยนแปลกบ้าง เพราะตา่งชาติต่างภาษาภิรมย์สม 

เหน็เป็นเคร่ืองเรืองปัญญาพานิยม เพราะอบรมความดําริให้ตริตรอง 



ครัน้ตอ่มาผู้ มีปรีชาเฉลียว คิดผกูเก่ียวขึน้เป็นกลประกอบสนอง 

หวงัประกวดอวดกนัขนัประลอง เพ่ือสอดสอ่งเส่ียงปัญญาหาความเพียร 

ตัง้แตนี่ต้อ่ไปจนจบคดัมาจาก หนงัสือ ตํารากลหมากรุก ฉบบัหอพระสมดุวชิรญาณ เจ้าพระยาอภยัราชามหา

ยตุิธรรมธร ให้พิมพ์ครัง้แรกเม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๕ พิมพ์ท่ีโรงพิมพ์ไท  

 

อนัการไลห่มากรุกสนกุนกึ ล้วนลบัลกึเลศไนยใช่พาเหียร 

ควรใฝ่ฝึกตรึกตรองจองจําเนียร แม้นแผกเพีย้นผนัผิดพงึคิดระแวง 

จงยลแยบแบบแผนให้แมน่มัน่ ตามท่ีกลัน่ไว้เปนกลอนสนุทรแถลง 

บญัญตัิอยา่งอ้างกลยบุลแสดง เพ่ือให้แจ้งเจนตระหนกัประจกัษ์ใจ 

โดยวิธีท่ีจะเดินประเมินมาก มีหลากหลากล้วนเลห์่สขุมุไข 

พงึเพียรพิศคิดคเนคนงึใน นิยมไว้หวงัวางเปนอยา่งยล 

กําหนดทีหนีไลไ่ว้ประจกัษ์ อยา่ชะงกังงง่วงเหงาฉงน 

รุกรบรับอปัราแลตาจน ควรคิดค้นให้กระจ่างอยา่คลางแคลง 

เรือสองลํากําหนดกฎเกณฑ์นบั บทบงัคบัตามพิกดับญัญตัิแถลง 

เพียงคํารบครบแปดแต้มแสดง อยา่พงึแหนงพ้นนีไ้มมี่จน 

แม้วา่เรือลําเดียวเก่ียวกวดขนั จะไลน่ัน้ได้เพียงสบิหกหน 

อีกโคนคูด่รูะบอบให้ชอบกล ย่ีสบิสองไมจ่นอยา่บกุบนั 

แม้โคนเดียวเด่ียวโดดโสดพิเศษ นบัสงัเกตสี่สบิส่ีเป็นท่ีขัน้ 

อีกสองม้าไลโ่ลดโดดประชนั พงึแมน่มัน่นบัสามสบิสองผจง 

แม้ม้าเดียวเปลี่ยวปละไมล่ะลด นบักําหนดหกสิบส่ีท่ีประสงค์ 

อีกเบีย้หงายหลายหลากมากน้อยคง แจ้งจํานงนบัเทา่ตากระดาน 

แม้หมากไลไ่ลไ่มจ่นพ้นพกิดั ตามบญัญตัิเกณฑ์นบัตําหรับขาน 

เสมือนเสมออย่าไลใ่ห้ป่วยการ ยงัหลายสถานที่กําหนดในบทบรรพ์ 

อนึง่หมากหนีมีเบีย้เข่ียเขีย้วขบั ติดกํากบัอยูก่บัขนุไมห่า่งหนั 

ข้างหมากไลไ่ลรุ่กเข้าโรมรัน สามเบีย้กัน้สงักดัสงัเกตจํา 

หมากไลส่ามหนีหนึง่คํานงึนบั ตามบงัคบัหกสิบส่ีเปนท่ีขํา 

โดยกําหนดบทระเบียบเทียบประจํา ถ้าเกินกําหนดกลา่วเสมอกนั 

อีกหมากไลห่มากหนีดีทัง้คู่ มีเรืออยูค่นละลําปลํา้ขบัขนั 

ข้างหมากไลไ่ด้เบีย้ช่วยบงักนั ไขว้ผกูพนัธ์เบือ้งหลงัพอบงัสกนธ์ 

หมากรูปนีม้กัจะมีอยูบ่อ่ยบอ่ย จงคิดคอยดอูยา่เฟือนเลือนฉงน 

ทัง้เบีย้เทียมเทียบถกูผกูจํานน นิยมยลหกสบิส่ีท่ีสญัญา 

แม้ไมจ่นพ้นคําณวนคํานงึเสมอ ก็เสมอเหมือนตําหรับตําราวา่ 

อยา่เลนิเลอ่เผลอพลํา้ให้พลัง้ตา จงไตรตราตรึกตริดําริห์ตรอง 

อีกช่ือมีขีช้ดัถนดัแน่ เรียกกลหอกข้างแคร่สําเนาสนอง 

มีเบีย้เดียวเลีย้วลดบทละบอง ยกย้ายยอ่งแอบขนุจนุประจํา 



พวกหมากไลไ่ด้ทา่ก็ฝ่าแฝง โคนทะแยงเยือ้งยา่งสามขมุขํา 

ผกูกระชบักบัเบีย้คลอเคลียคลํา รวมรุมร่ํารุกรบตลบไป 

ไลไ่มจ่นพ้นพิกดับญัญตัิยก เกินเกณฑ์หกสิบส่ีสิน้สงไสย 

ทัง้สองข้างตา่งแต้มไมต่ํ่าไกล ก็ยอมให้สมเสมอเสมือนกนั 

อีกจบัม้าอปุระการประกอบชอบ แบบระบอบหมากหนีทว่งทีขนั 

มีม้ามิ่งวิ่งหลบไมร่บรัน ข้างหนึง่นัน้สองเบีย้แซกเซียซนุ 

กบัโคนหนึง่ขงึท่าโถมสมทบ ม้าเลีย้วหลบหลีกแฉลบเข้าแอบขนุ 

ตา่งคมุทา่หาทางจะรุกรุน เมียงมุง่มุน่มองคมกัคเมน่ตา 

มีเกณฑ์ยา่งอยา่งกําหนดหกสบิส่ี แม้หมากหนีหนีไมพ้่นก็จนทา่ 

ตามพิกดัจดัไว้ในตํารา พงึวิจาระณะจงให้เจนใจ 

อีกกลลกูติดแม่แน่กําหนด โดยแบบบทเบือ้งบรรพ์ธิบายไข 

ข้างหมากหนีมีเรือเฝือแฝงไป กบัเบีย้หงายวางไว้จงัหวะกนั 

ข้างหมากไลไ่ด้โคนกบัเบีย้หงาย แลเรือรายรุกเรียงเคียงกระสนั 

ไลไ่มจ่นพ้นหกสิบส่ีพลนั เพราะโคนกนัขนุกมุคมุเชิงชน 

หณมุานอาสาท่านวา่ไว้ ข้างหมากไลเ่รือกบัม้าอยา่ฉงน 

อีกเบีย้หงายรายคมุโคนระคน ม้าผจญโจมบกุเข้ารุกรัน 

ข้างหมากหนีมีเรือคอยรารับ โคนกํากบัเคียงข้างไมห่า่งหนั 

ตา่งประชิดติดต่อไมร่อกนั กําหนดนัน้หกสิบส่ีมีอตัรา 

ควายสู้ เสือเหลือลําบากพวกหมากหนี คือโคนมีอยูก่บัเบีย้ไมเ่สียทา่ 

คอยป้องปิดติดแว้งทะแยงตา เข้ารับหน้ากนัรุกทกุกระบวน 

ข้างหมากไลไ่ด้เรือไว้กบัเมด็ คอยลอดเลด็ล้อมเลีย้วตลบหวน 

มีเกณฑ์กฎบทบงัคบันบัจํานวน ไมจ่นถ้วนหกสิบส่ีเสมอกนั 

อีกอูท่องหนีห่าน่าสลด กําหนดบทหมากไลไ่มผิ่ดผนั 

มีโคนหนึง่เบีย้สามพองามกนั เข้าโรมรันโอบอ้อมเท่ียวล้อมราย 

ข้างหมากหนีมีเรือลําเดียวเด่ียว เข้าเกีย้วเก่ียวรุกกระชัน้เหมาะมัน่หมาย 

ไมจ่นแต้มจนตาตามธิบาย กําหนดหมายหกสบิส่ีเสมอตวั 

พรานไลเ่นือ้หมากไลไ่มเ่ข็ดขาม มีเบีย้สามม้าเด่ียวขบัเขีย้วขัว้ 

ข้างหมากหนีเรือหนึง่จําเพาะตวั พวกไลพ่วัพนัสกดสกดัทาง 

ไมจ่นจบครบหกสบิส่ีทา่ ก็ตา่งรากนัเองทัง้สองข้าง 

จงจําจดบทระยะจงัหวะวาง อยา่หลงทางลืมทิง้ทําเลกล 

นกกระจาบทํารังข้างหมากหนี นัน้เบีย้มีอยู่กบัม้าทา่สบัสน 

ข้างหมากไลไ่ด้เรือเจือระคน เข้าปะปนเบีย้หงายรายระดม 

เรือกบัม้าทา่ทีก็พอสู้ ตําราครูกลา่วไว้ให้เหน็สม 

หกสบิส่ีหนีได้โดยนิยม เข้าเกลือกกลมแอบเบีย้ไมเ่สียที 

ถ้าเบีย้ผกูถกูกนัทา่นให้ตอ่ เอาเบีย้ลอ่รอรับขบัให้หนี 



ข้างหมากไลก่็จะเหลงิในเชิงที ถงึแต้มมีก็คงหมดกําลงัลง 

อีกกลหนึง่นามคล่ืนกระทบฝ่ัง นิยมหวงัอยา่แหนงระแวงหลง 

ข้างหมากหนีโคนหนึง่พงึจํานง ทะแยงยงเยือ้งท่าคอยรารับ 

หมากไลมี่ม้าหนึ่งกบัเบีย้สอง เข้าล้อมป้องหลงัโคนโผนขยบั 

ม้าก็รุกคลกุเคล้าเข้าสําทบั โคนหลบลบัแอบขนุคอยคมุที 

ทัง้สองข้างตา่งแต้มไมต่กต่ํา จบเกณฑ์กําหนดนบัหกสบิส่ี 

เปนเขตรขัน้สญัญาอยา่งพอดี ก็ตา่งมีสว่นสมเสมอกนั 

หมหูลบหอกกลอกกลิง้สิง่สงัเกต ฝ่ายประเภทหมากหนีวิธีสรร 

โคนกบัเรือเฝือแฝงช่วยแรงกนั หมากไลน่ัน้เรือคูจู่่ประจํา 

ขนานเรียงเคียงคูข่นาบล้อม เข้าโอบอ้อมแอบรุกบกุกระหน่ํา 

ข้างหมากหนีลีซุ้่มเข้ามมุทํา ในทีขําโคนเคียงเรียงประนงั 

ถงึจะรุกคลกุขลมุตลมุไล ่ เรือกนัไว้มิได้หวัน่ถวิลหวงั 

เรือกบัโคนสู้กนัขนัประดงั ตามบทบงัคบัไว้ในตํารา 

แม้นครบยกหกสบิส่ีมิจนแต้ม ในกลแกมเกณฑ์นบัตําหรับวา่ 

ทัง้สองข้างตา่งเสมอเหมือนสญัญา ก็เลกิลาละลดงดกนัไป 

ยงัอีกหนึง่พงึพิศพินิจนกึ ตริตรองตรึกดใูห้สิน้ท่ีสงไสย 

มีรูปหมากตัง้ให้เหน็เช่นกลไนย ได้วางไว้หลายอยา่งตา่งตา่งกนั 

กําหนดมีทีไลใ่ห้จนแต้ม ประกอบแกมกลกระบวรอยา่หวนหนั 

โดยวิธีมีเกณฑ์เปนสําคญั เช่นแบบบญัญตัินามตามจํานง 

สําหรับลองปัญญามาประดิษฐ์ ให้ผู้คิดคิดเดินโดยประสงค์ 

ยงัอีกมากพ้นรําพนัจะสรรค์ลง เชิญทา่นจงดตูามแผนนัน้เถิดเอย ฯ 
หมากรุกไทยขัน้พืน้ฐาน 
อปุกรณ์ในการเลน่หมากรุกไทย ประกอบด้วย 

1. กระดานหมากรุก เป็นกระดานสี่เหลี่ยม มีตารางสี่เหลี่ยมจตัรัุสด้านละ 8 ช่อง มีตาบนกระดานหมากรุกไทย 

64 ตา ซึง่เป็นตาเรียบธรรมดา(ไมมี่สลบัสีดงัเช่นกระดานหมากฮอส ) ขอบกระดานสองข้าง จะมีท่ีสําหรับให้เป็น

ท่ีเก็บตวัหมากรุกท่ีกินกนัแล้ว ต้องนําออกมาวางนอกกระดาน 

2. ตวัหมากรุก มีรวม 32 ตวั แตล่ะฝ่ายจะมี 16 ตวั ตวัหมากรุกจะทําเป็นสองสีให้เหน็แตกตา่งกนัเช่น ดํากบัขาว 

แดงกบัดํา ฯลฯ แตก่่อนตวัหมากรุกจะทําด้วยไม้เนือ้แข็ง แกะสลกัเป็นรูปตา่งๆ อาจใช้เขาสตัว์หรืองาช้างมา

แกะสลกัเป็นตวัหมากรุก ปัจจบุนัสว่นใหญ่หลอ่จากพลาสติก รายละเอียดของตวัหมากรุกแต่ละฝ่ายมีดงันี ้

ขนุ 1 เม็ด 1 โคน 2 ม้า 2 เรือ 2 เบีย้ 8 รวมมีฝ่ายละ 16 ตวั 

 

ผู้ เลน่ทัง้สองฝ่ายจะนัง่เผชิญหน้ากนั มีกระดานหมากรุกวางอยู่ตรงกลาง 

การตัง้ตวัหมากรุกและรูปร่างของตวัหมากรุก แสดงไว้ในภาพ มีข้อสงัเกตคือ เมด็ต้องตัง้อยู่เบือ้งขวาของขนุแต่

ละฝ่าย 



 
 

เม่ือเร่ิมเลน่ จะมีการเสี่ยงทายว่าใครจะได้เป็นผู้ เดินก่อน หลงัจากนัน้ก็จะสลบักนัเดินคนละที การเดินของหมาก

รุกแตล่ะตวั ในรูปจะแสดงให้เห็นอํานาจการเดิน และการกินของหมากรุกแต่ละตวั ตามปกติหมากรุกเม่ือเดินไป

ตาไหนได้ ก็จะกินหมากของอีกฝ่ายหนึง่ในตานัน้ได้ด้วย มียกเว้น คือ เบีย้คว่ํา  เวลาเดินจะเดินตรงๆไปข้างหน้

ได้ทีละหนึง่ตา แตถ้่าจะกินต้องกินตวัหมากที่อยูใ่นตาทะแยงด้านหน้า ซ้ายหรือขวา เทา่นัน้ จะเดินถอยหลงัไมไ่ด้ 

และจะกินทะแยงถอยหลงัก็ไมไ่ด้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
คาํที่เก่ียวข้องกับหมากรุกไทย 

กลหมากรุก เป็นรูปแบบของหมากรุกทัง้สองฝ่าย ท่ีปรมาจารย์หรือผู้ ชํานาญได้ค้นคว้า หรือมีประสบการณ์วา่ 

ถ้าหมากทัง้สองฝ่ายตัง้อยูใ่นรูปท่ีกําหนด ฝ่ายใดเดินก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ และชนะในก่ีทีเรียกว่าเป็นกลหมากรุก 

และยงัมีกญุแจกลเพื่อบอกวิธีการเดินทัง้การไล ่ และการหนีท่ีดีท่ีสดุไว้ด้วย มกัจะเป็นหมากรุกท่ีเลน่ไปกินไปจน

เหลือหมากน้อยตวั เรียกวา่ หมากรุกปลายกระดาน ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ end play เม่ือสนใจกลหมากรุก

ใดก็จะตัง้ตวัหมากรุกให้ตรงตามกล แล้วพยายามไลใ่ห้จนตามกําหนด ฝ่ายหนีก็ต้องหนีให้ได้นานตามกําหนด 

กลหมากรุก ท่ีผู้ ชํานาญได้ค้นคว้าไว้นัน้ หลายกลจะมีช่ือกํากบัไว้ด้วย ช่ือของกลอาจชีใ้ห้เข้าใจถงึ รูปแบบของ

การตัง้หมาก หรือเป็นคําอธิบายลกัษณะการเดิน เช่น จรเข้ข้ามฟาก ปลาดกุยกัเง่ียง พระรามเข้าโกษฐ์ เป็นต้น 

 
 

หนงัสือกลหมากรุกซึง่มีคณุคา่ และถกูอ้างอิงบอ่ยท่ีสดุเลม่หนึง่คือ ตํารากลหมากรุก ฉบบัหอพระสมดุวชิรญาณ 

เจ้าพระยาอภยัราชา มหายตุิธรรมธรให้พิมพ์ครัง้แรกเมื่อ พ.ศ.2465 พิมพ์ท่ีโรงพิมพ์ไท ซึง่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 



กรมพระยาดํารงราชานภุาพ ทรงพระนิพนธ์คํานํา เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พระพทุธศกัราช 2465 ซึง่ในบทความ

นีก้็ได้อญัเชิญทัง้คํานํา และตํานานหมากรุกไทยไว้ทัง้หมด และเป็นอกัขระ สะกด การันต์ตามของเดิมด้วย 
การนับ 

เม่ือเลน่หมากรุกไปจนทัง้สองฝ่ายตา่งเหลือตวัน้อยได้เปรียบเสียเปรียบกนัไมม่าก และทัง้สองฝ่ายต้องไมมี่เบีย้

คว่ํา หากจะให้เลน่ตอ่ไปโดยไม่มีกําหนดก็จะเป็นการเสียเวลา จงึกําหนดให้มี การนับ โดยฝ่ายท่ีเป็นรองจะ

ขอให้มีการนบั และจะเร่ิมนบัเม่ือมีการร้องขอ ในกรณีนีจ้ะนบัตัง้แต ่ 2 เม่ือถกูขอให้นบัไปจนถงึ 64 เทา่กบั

จํานวนตาในกระดานหมากรุก เรียกการนบัแบบนีว้า่ นบัตาม ศักดกิระดาน์  ถ้านบัไปถงึ 64 แล้วฝ่ายไลย่งัไม่

สามารถไลใ่ห้จนได้ ถือเป็นเสมอกนั 

ถ้าฝ่ายเสียเปรียบเหลือ เพียงขนุตวัเดียว ฝ่ายได้เปรียบมีตวัมากกวา่และไมมี่เบีย้คว่ํา  กติกากําหนดให้มีการนบั

วิธีนบั ต้องนบัตวัหมากรุกทัง้หมดที่มีอยูใ่นกระดาน รวมขนุทัง้สองฝ่าย เม่ือฝ่ายหนีเดินครัง้แรกก็ ให้นบัตอ่จาก

จํานวนตวัหมากรุกท่ีมีอยูใ่นกระดานขณะนัน้ และนบัตอ่ไปจนถึงกําหนดสงูสดุตามศกัดิของตวัหมากรุกท่ีฝ่ายไล่

มีอยูเ่รียกวา่ ศักดหิมาก์  โดยใช้เกณฑ์ดงันี ้ มีหลกัจําง่ายๆวา่ เรือ 26 โคน 44 ม้า เมด็หรือเบีย้หงาย 64 มี

รายละเอียดคือ 

เรือคู ่ 8   เรือเด่ียว 26   โคนคู ่ 22   โคนเด่ียว 44   ม้าคู ่ 32   ม้าเด่ียว 64   เบีย้หงายไมว่า่ก่ีตวั 64  

(โคน 2 ม้า 2 เบีย้หงาย 2 นบั 44     ม้า 2 เบีย้หงาย 3 นบั 64     เรือ 2 เบีย้หงาย 2 นบั 8 ถือการนบัหมากท่ีมี

ศกัดิสงูท่ีสดุ) 

 
รูปท่ี 1           รูปท่ี 2 

 

ตวัอยา่ง ฝ่ายขาวเป็นฝ่ายเดินก่อน รูปท่ี 2 ยงัไมเ่ร่ิมนบัเพราะฝ่ายดํายงัมีเบีย้คว่ําอยู่ สมมติฝ่ายขาวเดินเรือกินเบี ้

คว่ํา จะมีหมากเหลือรวม 5 ตวั ตามรูปท่ี 2 ฝ่ายดําเม่ือเดินหนีครัง้แรกจะเร่ิมนบั 6 เม่ือนบัไปถงึทีท่ี 8 ถ้าฝ่ายขาว

รุกจนได้ ถือวา่ฝ่ายดําแพ้ ถ้าฝ่ายดําสามารถเดินนบั 9 ได้ ถือว่าเสมอกนั โดยไมต้่องเดินตอ่ ตามตวัอยา่งนี ้ ถ้า

ฝ่ายขาวยงัไมกิ่นเบีย้คว่ําในตอนแรก  ก็สามารถไลใ่ห้จนได้โดยไมต้่องนบั  
กนิ 

หมายถงึ การเดินหมากของฝ่ายหนึง่ในเขตอํานาจของหมากตวันัน้ ไปกินหมากฝ่ายตรงกนัข้ามได้ โดยฝ่ายกิน

ต้องวางหมากลงไปบนตาของหมากที่ถกูกิน และยกหมากตวัท่ีถกูกินออกนอกกระดาน หมากตวัท่ีจะถกูกินต้อง

อยูใ่นเขตอํานาจของหมากที่จะกิน ฝ่ายตรงข้ามก็จะกินตอบแทนได้ในทํานองเดียวกนั 

ในกรณีกินปกติ หมากตวัใดเดินได้อยา่งไรก็กินได้ตามตาที่สามารถเดินไปได้แต่มีข้อยกเว้นคือเบีย้คว่ําซึง่ เวลา

เดินเดินตรงไปข้างหน้าทีละตา แตเ่วลากิน ต้องกินตาทะแยงด้านหน้าซ้ายหรือขวาได้สองทิศ แตถ้่าเบีย้คว่ําตวันั ้



หงายเป็นเบีย้หงายแล้ว สามารถเดินและกินตาทะแยงได้ทัง้ส่ีทิศ และไมอ่าจเดินตรงๆเหมือนเบีย้คว่ํา 

อนึง่ กติกาหมากรุกไทยไมไ่ด้บงัคบัวา่เม่ือถงึตากินแล้ว ต้องกิน จะกินหรือไมกิ่นก็แล้วแตผู่้ เลน่ 

 
กนิรุกกนิ 
ในขณะที่ฝ่ายหนึง่กินหมากของอีกฝ่ายหนึง่ และตาที่กินนัน้เป็นตาท่ีรุกขนุได้ด้วย เรียกวา่ กินรุก(กินด้วย รุกด้วย)  
กนิสอง 
ในการเลน่ปกติถ้าฝ่ายหนึง่ กินหมากของอีกฝ่ายหนึง่ไปหนึง่ตวั อีกฝ่ายหนึง่ ก็น่าจะกินหมากของปรปักษ์เป็น

การตอบแทน เรียกวา่กินแลกเปลี่ยนกนั ถ้าฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด สามารถกินหมากฝ่ายตรงข้ามได้สองตวั โดยเสีย

หมากของตนไปเพียงหนึง่ตวัเรียกวา่ กนิสอง ถือเป็นการได้เปรียบอยา่งหนึง่ ถ้าตวัท่ีได้กินสองตวัมานัน้มีศกัดิ

สงู ฝ่ายท่ีเสียหมากไปสองตวั โดยได้กินคืนมาเพียงตวัเดียวเรียกวา่ เสียสอง  
แก้ที เป็นที 
ในการไลห่มากรุกปลายกระดาน จะมีขณะหนึง่ซึง่ตวัหมากจะตัง้เหมือนกนั แตถ้่าฝ่ายไลเ่ดินก่อน จะไลจ่น

โดยเร็ว ฝ่ายหนีเดินก่อนจะยงัไม่จน เรียกวา่ หมากเป็นที ฝ่ายไลถ้่ามีประสบการณ์ก็จะมีวิธีแก้ทีได้ ฝ่ายหนีก็ต้อง

พยายามหนีให้เป็นที เพ่ือฝ่ายไลท่ี่ประสบการณ์น้อยจะได้ไลไ่มจ่นเร็ว 

เม่ือหมากเป็นที ฝ่ายไลจ่ะต้อง แก้ที คือปรับจงัหวะการเดินให้ถกู เพ่ือให้สามารถไลจ่นได้ในเวลาอนัรวดเร็ว การ

แก้ที มีหลกัวา่ พยายามบงัคบัขนุฝ่ายหนีให้เดินอยูใ่นตาท่ีจํากดั เช่น ฝ่ายไลจ่ะเดินขนุให้เป็นรูปสามเหลี่ยม คือ

เดินตาตรงสองครัง้ เดินทะแยงหนึง่ครัง้ หรือถ้ามีหมากหลายตวั ฝ่ายไลอ่าจเดินหมากตวัอ่ืนเสียหนึง่ครัง้ เป็นการ

ปรับจงัหวะ ขนุฝ่ายหนีจําเป็นต้องเดิน และจะเป็นการแก้ที แบบง่ายๆ การแก้ทีนี ้ บางกรณีสลบัซบัซ้อนผู้สนใจ

ต้องดจูากกลหมากรุก ท่ีผู้ ชํานาญได้ค้นคว้าแสดงไว้ 

ตัวอย่าง ทัง้สองรูปฝ่ายขาวเดินก่อน ถ้าดําเดินก่อนจะต้องเดินขนุดําเข้ามมุ ฝ่ายขาวจะรุกด้วยโคนทีเดียวจน แต่

เม่ือฝ่ายขาวต้องเดินก่อน จงึเรียกวา่ หมากเป็นที หรือ เป็นท ี ในรูปท่ี 2 มีหมากตวัอ่ืนด้วย ฝ่ายขาวเพียงเดิน

เบีย้หงายหลงัโคนไปตาใดก็ได้ ฝ่ายดําก็จะต้องเดินขนุเข้ามมุ ฝ่ายขาวรุกด้วยโคนจน เรียกวา่ เป็นการแก้ที หรือ

แก้จงัหวะเดินอยา่งง่าย ในรูปท่ี 2 ไมมี่หมากตวัอ่ืน ต้องเดินขนุขาวเป็นรูปสามเหลี่ยม คือเดินตาตรงสองครัง้ตา

ทะแยงหนึง่ครัง้ ขนุขาวจะกลบัท่ีเดิม แตข่นุดําจะเปลี่ยนท่ี หายเป็นที ฝ่ายขาวก็จะรุกจนได้ 

 
รูปท่ี 2           รูปท่ี 2 

 
ขาด 
หมายถงึ ตวัหมากที่ไมอ่ยูใ่นเขตอํานาจของหมากฝ่ายเดียวกนั คือไมมี่หมากตวัอ่ืนมาผกู ถ้าฝ่ายตรงข้ามมากิน

หมากตวันีไ้ด้ ก็จะไมมี่โอกาสกินตอบแทน ถือว่าถกูกินเปลา่ หรือกินฟรี ถ้าหมากตวันัน้อยูไ่กลจากขนุหรือหมาก



ตวัอ่ืนฝ่ายเดียวกนั บางครัง้เรียกวา่ ลอย หรือหมากลอย  
ขึน้ 
หมายถงึการเดินหมากรุกตวัแรก ตอนต้นกระดาน อาจมีการเสี่ยงทายวา่ใครจะเป็นผู้ขึน้ก่อน หรือเดินก่อน หรือ

ขึน้หมากก่อน แตล่ะคนก็จะมีลีลาการเดินในตอนต้นเกมของตนเอง ตวัอยา่งเช่น เปิดหมากหรือขึน้หมากแบบม้า

ผกู ในรูปท่ี 2 ขึน้หมากแบบม้าเทียมในรูปท่ี 2 

 
 
ขุนอับ 
หมายถงึ การท่ีขนุไมส่ามารถเดินได้ หรือไมมี่ตาเดิน โดยไมถ่กูรุก ถ้าขนุฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดอบั และตอ้งไม่มีหมาก

ตวัอืน่เดินไดด้ว้ย ให้ถือวา่หมากรุกกระดานนัน้เสมอกนั ไม่วา่จะมีหมากได้เปรียบเสียเปรียบอยา่งไร ตาม

ตวัอยา่งในรูปแรก ถือวา่เสมอกนั เพราะขนุอบั และไมมี่หมากตวัอ่ืนท่ีจะเดินได้ แตถ้่ายงัมีหมากตวัอ่ืนเดินได้

ตามรูปท่ี 2 ก็ต้องเดินหมากตวัอ่ืน และฝ่ายตรงข้าม อาจเดินหมากมารุกขนุท่ีอยูใ่นท่ีอบันัน้ให้จนได้ และถือเป็น

แพ้ ไมใ่ช่เสมอ 

 
โคน 
เป็นช่ือของตวัหมากรุกไทย ฝ่ายหนึง่จะมีโคน สอง ตวั บางทีเรียกวา่ คน เพราะเข้าใจวา่น่าจะเป็นเหลา่ทพั มีทพั

ม้า ทพัเรือ และทพัคน แตปั่จจบุนัสว่นมากเรียกวา่ โคน บางตําราท่ีเรียกวา่โคน อธิบายวา่ได้พฒันามาจากตวั

หมากรุกสมยัโบราณเดิมเป็นช้าง  

คน ดโูคน  
คู่ 
หมายความวา่มีสองตวั ภาษาหมากรุกมกัใช้คําวา่ คู ่ แทนสองตวั เช่น โคนคู่ ม้าคู่ เรือคู่  
จน 



หมายความวา่ ขนุถกูรุกและไมมี่ตาเดิน ไมส่ามารถเดินหนีออกจากตารุกได้ถือวา่จน และเป็นฝ่ายแพ้  
รุก 
หมายความวา่ ฝ่ายหนึง่เดินหมากตวัใดตวัหนึง่ ยกเว้นขนุ เดินเข้าไปถงึตาท่ีขนุของฝ่ายตรงข้าม อยูใ่นเขต

อํานาจของหมากตวันัน้ หรือหมากตวัท่ีมารุก จะมากินขนุนัน่เอง ขนุฝ่ายท่ีถกูรุก จะต้องแก้ไขด้วยการหนีไปจาก

ตาท่ีถกูรุกนัน้ หรือกินหมากตวัท่ีมารุก หรือในกรณีเรือ อาจหาหมากตวัอ่ืนมาปิดทางเรือ เป็นต้น ถ้าไม่มีตาหนี 

และไมส่ามารถแก้ไขให้การรุกยตุิได้ ถือเป็นแพ้ เรียกวา่ จน ขนุจะรุกขนุด้วยกนัเองไมไ่ด้  
จับตัววางตาย 
เป็นภาษาพดูหรือกติกา กําหนดวา่ถ้าจบัหมากตวัไหนต้องเดินตวันัน้ และเม่ือวางลงไปตาไหน ให้ถือวา่เดินไปตา

นัน้เป็นแน่นอน เปล่ียนไมไ่ด้  
ตากด 
ฝ่ายหนึง่ เดินเรือไปไว้ในแถวเดียวกบัขนุฝ่ายตรงข้าม เรียกวา่ เรือกด เป็นการเดินหมากเชิงได้เปรียบ เพราะขนุ

ฝ่ายท่ีอยูใ่นตากด ไมอ่าจเดินหมากตวัท่ีอยูห่น้าขนุได้ เพราะถกูเรือกดบงัคบัรุกอยู่ ตามตวัอยา่ง 

 
ตาโป่ง 
ปกติม้าจะต้องเดินตามแบบตาม้า แตบ่างครัง้ผู้ เลน่มือใหม่ หรือมือเก่าอาจเผลอเดินม้าเป็นตาทะแยงมมุ 

เรียกวา่เดินตาโป่ง หรือตาโปร่ง ตามตวัอยา่ง 

 
 
ถกมุมู  
มกัใช้กบัเบีย้หงาย หรือเม็ดถ้าเบีย้หงายตวัใด สามารถเดินเข้าตามมุกระดานได้ เรียกวา่ เบีย้ถกูมมุ ถ้าไม่

สามารถเดินเข้ามมุได้ เรียกวา่เบีย้ไมถ่กูมมุ ถ้าเป็นเบีย้คูห่นึง่ผกูกนั เรียกวา่ เบีย้ผกู ถ้าเข้ามมุได้ก็เรียก เบีย้ผกู

ถกูมมุ ตามตวัอยา่ง มีประโยชน์ในการไลต่อนปลายกระดาน เบีย้ถกูมมุ ไมถ่กูมมุมีวิธีการไลแ่ตกตา่งกนั 



 
 

ตามตวัอยา่ง เบีย้หงายขาวถกูมมุ ซึง่จะถกูมมุท่ีอยูต่รงกนัข้ามด้วย แตถ้่าเดินมาท่ีมมุด้านขวา เบีย้หงายตวั

เดียวกนันี ้จะเป็นเบีย้หงายไมถ่กูมมุ และจะไมถ่กูมมุท่ีมมุตรงกนัข้ามด้วยเช่นกนั เพราะฉะนัน้ บางครัง้การไลท่ี่

จําเป็น ต้องใช้เบีย้หงายที่ถกูมมุจงึจะไลใ่ห้จนได้ ผู้ ชํานาญจะหนีไปมมุท่ีเบีย้หงายไมถ่กูมมุ แตผู่้ ไลท่ี่ชํานาญต้อง

พยายามไลบ่งัคบัฝ่ายหนี ให้ไปมมุท่ีเบีย้หงายถกูมมุ เร่ืองนีเ้ป็นจดุเดน่น่าสนใจของหมากรุกไทย  
นางแพลม หรือ อังแพลม 
เบีย้คว่ําของฝ่ายหนึง่  ถ้าเดินไปหรือกินหมากของฝ่ายตรงข้าม พอดีถงึแถวตัง้เบีย้คว่ําของอีกฝ่ายหนึง่ได้  ก็จะม

สทิธิหงาย และจะมีอํานาจเหมือนเมด็ ในขณะที่เบีย้คว่ําจะหงายเป็นเบีย้หงายนัน้เรียกวา่ อังแพลม อีแพลม นงั

แพลม หรือนางแพลม และถ้าเบีย้คว่ําท่ีเพิ่งหงายนัน้ไปทําหน้าท่ีด้วยเช่น  รุก  หรือวา่รุกจน จะเรียกวา่ รุกด้วยองั

แพลม หรือรุกจนด้วยองัแพลม  
ผกู  
หมายความวา่ หมากตวัหนึง่ อยูใ่นเขตอํานาจของหมากตวัอ่ืนคมุอยู่ ถ้าฝ่ายตรงข้ามมากินหมากตวันัน้ หมาก

ฝ่ายเดียวกนัท่ีผกูอยูห่รือคมุอย ู ◌่ก็จะสามารถกินตอบแทนได้ทนัที เช่น เบีย้คว่ําอาจผกูหรือคมุม้าอยู ่ขนุของอีก

ฝ่ายไมอ่าจมากินม้าได้ เป็นต้น ม้าอาจผกูเรือไว้ เบีย้หงายคูห่นึง่ของฝ่ายเดียวกนั ถ้าอยูใ่นตาทะแยง สามารถคมุ

หรือผกูกนัเองได้ เรียกวา่ เบีย้ผกู หรือม้าฝ่ายเดียวกนัคูห่นึง่ ตา่งอยูใ่นตาม้าของกนัและกนัก็เรียกวา่ ม้าผกู  
ฝ่ายไล่ 
ถ้าสองฝ่ายมีตวัหมากรุกไมเ่ทา่กนั ฝ่ายท่ีมีกําลงัมากกวา่ จะได้เปรียบหรือหมากเป็นตอ่ เรียกวา่เป็นฝ่ายไล ่ 
ฝ่ายหนี 
ฝ่ายท่ีมีหมากรวมแล้วมีกําลงัด้อยกวา่ หรือหมากเป็นรองจะเป็นฝ่ายหนี  
เดนิ 
คือการเคล่ือนกําลงัของตวัหมากรุกไปตามเขตอํานาจ แตล่ะฝ่ายต้องผลดักนัเดินคนละครัง้ สําหรับการเดินคร้

งแรกในการแข่งขนัต้องมีการเสี่ยงทายวา่ใครจะได้เป็นผู้ เดินก่อนหรือขึน้ก่อน เพราะการเดินก่อนอาจช่วงชิง

ความได้เปรียบได้  
เดนิก่อน 
ในการแข่งขนั ผู้ ท่ีเส่ียงทายแล้วได้เป็นผู้ เดินหมากก่อนเรียกว่าเป็นผู้ เดินก่อน  
เดี่ยว 
หมายถงึ มีหนึง่ตวัหรือตวัเดียว ในภาษาหมากรุกมกัใช้คําวา่เด่ียวแทนหนึง่ตวั หรือตวัเดียว เช่น ม้าเด่ียว โคน

เด่ียว  
เทียม 



หมายความวา่ อยูเ่รียงหน้าเสมอกนัคูก่นั ถ้าเป็นเบีย้หงายฝ่ายเดียวกนัคูห่นึ่งถ้าเดินมาชิดกนัได้เรียกวา่เบีย้เทียม 

ถ้าเดินมาใกล้กนัในรูปทะแยงจะเรียกวา่เบีย้ผกู หรือเดินม้ามาอยูเ่รียงกนั ก็เรียกวา่ม้าเทียม ถ้าม้าอยูต่าม้า

ด้วยกนัเรียกม้าผกู 

 
 
เบีย้ผกู  
เบีย้สองตวัหรือหลายตวัเม่ือเดินมาใกล้กนัไมอ่าจมาเรียงติดกนัได้ แตอ่ยูต่าทะแยง  
เบีย้สงู  
หลงัจากการขึน้หมากแล้ว ฝ่ายหนึง่สามารถเดินเบีย้คว่ําขึน้ไปสงูอีกหนึง่แถวได้ เรียกวา่ขึน้เบีย้สงู ถ้าสามารถ

รักษาไว้ไมใ่ห้เสียเบีย้สงูนัน้ไปถือวา่เป็นการได้เปรียบ 

 
 
เบีย้หงาย 
ตวัหมากรุกตามปกติจะมีเฉพาะเบีย้คว่ํา  แตเ่บีย้คว่ําของฝ่ายหนึ่ง ถ้าสามารถเดินขึน้ไปถงึแถวตัง้ของเบีย้คว่ําขอ

อีกฝ่ายหนึง่ได้ ก็จะได้รับการสถาปนาเป็นเบีย้หงาย ทําหน้าท่ีเหมือนเมด็ ในขณะที่เบีย้คว่ําเปล่ียนสภาพเป็นเบี ้

หงายนัน้เรียก องัแพลม  
เป็นต่อ 
เม่ือเลน่หมากรุกไประยะหนึง่ ฝ่ายท่ีเหลือหมากมีกําลงัรวมมากกวา่ เรียกวา่เป็นตอ่ หรือแม้มีหมากไลเ่ร่ียกนัแตมี่

ทางเดินท่ีดีกวา่หรือได้เปรียบกว่า ก็เรียกวา่เป็นตอ่ ฝ่ายตรงข้ามท่ีมีกําลงัน้อยกวา่หรืออยูใ่นทางเดินท่ีไม่ดี 

เรียกวา่เป็นรอง  
เป็นที 



ในการไลห่มากรุกปลายกระดานจะมีขณะหนึง่ซึง่ตวัหมากจะตัง้เหมือนกนั แตถ้่าฝ่ายไลเ่ดินก่อนจะไลจ่นโดยเร็ว 

ฝ่ายหนีเดินก่อนจะยงัไมจ่น เรียกวา่หมากเป็นที ฝ่ายไลถ้่ามีประสบการณ์ก็จะมีวิธีแก้ทีได้ ดแูก้ที ฝ่ายหนีก็ต้อง

พยายามหนีให้เป็นที เพ่ือฝ่ายไลท่ี่ประสบการณ์น้อยจะได้ไลไ่มจ่นเร็ว 

ตัวอย่าง ทัง้สองรูป ฝ่ายขาวเดินก่อน ถ้าดําเดินก่อน จะต้องเดินขนุดําเข้ามมุ ฝ่ายขาวจะรุกด้วยโคนทีเดียวจน 

แตเ่ม่ือฝ่ายขาวต้องเดินก่อน จงึเรียกวา่ หมากเป็นที หรือ เป็นที ในรูปท่ี 2 มีหมากตวัอ่ืนด้วย ฝ่ายขาวเพียงเดิน

เบีย้หงายหลงัโคนไปตาใดก็ได้ ฝ่ายดําก็จะต้องเดินขนุเข้ามมุ ฝ่ายขาวรุกด้วยโคนจน เรียกวา่เป็นการ แก้ที หรือ

แก้จงัหวะเดินอยา่งง่าย ในรูปท่ี 2 ไมมี่หมากตวัอ่ืน ต้องเดินขนุขาวเป็นรูปสามเหลี่ยม คือเดินตาตรงสองครัง้ตา

ทะแยงหนึง่ครัง้ ขนุขาวจะกลบัท่ีเดิม แตข่นุดําจะเปลี่ยนท่ี หายเป็นที ฝ่ายขาวก็จะรุกจนได้ 

 
รูปท่ี 2           รูปท่ี 2 

 
เป็นรอง 
ฝ่ายท่ีเหลือหมากมีกําลงัรวมน้อยกวา่ หรืออยูใ่นทางเดินท่ีแคบกวา่  

ปิดรุก ดรุูก 

เม่ือขนุฝ่ายหนึง่ ถกูอีกฝ่ายหนึง่รุกด้วยเรือ ฝ่ายท่ีถกูเรือรุกเอาหมากตวัอ่ืนมาปิดทางเรือ เรียกวา่ ปิดรุก ถือวา่การ

รุกด้วยเรือขณะนัน้ยตุิ  
ปิดรุก รุก 
ถ้าหมากตวัท่ีเอาไปปิดทางเรือ นัน้ เม่ือปิดแล้ว ทําหน้ารุกขนุอีกฝ่ายหนึง่ในขณะเดียวกนั เรียกวา่ ปิดรุก รุก คือ

ปิดรุก แล้วรุกเป็นการตอ่สู้ ด้วย 

 
ตามตวัอยา่งข้างบน เรือขาวรุกขนุดํา ถ้าฝ่ายดําเดินโคนดํามาท่ีตาข้างขนุดํา เรียกวา่ปิด หรือปิดรุก แตถ้่าเดินม้า

มาท่ีตาเดียวกนันอกจากปิดตาเรือแล้วยงัทําการรุกขนุขาวเป็นการตอบแทนด้วย เรียกวา่ ปิดรุก รุก คือปิดรุก 

และรุกฝ่ายขาวด้วย  
เปิดรุก 
เม่ือขนุดําอยูใ่นตากด และในทางเรือของฝ่ายขาวมีหมากของฝ่ายขาวขวางอยู ่เช่นโคน ตามตวัอยา่ง ถ้าฝ่ายขาว

เดินโคนถอยหลงัตาทะแยงมาหลงัขนุขาว เรือจะทําหน้าท่ีรุกทนัที เรียกวา่ โคน เปิดรุก แตถ้่าเดินโคนตาทะแยง



ไปท่ีหน้าขนุขาว ก็เป็นการเปิดรุกเช่นกนั แตโ่คนทําหน้าท่ีรุกด้วย จงึเรียกวา่โคน เปิดรุก รุก คือทัง้เปิดรุกโดยเรือ 

พร้อมกบัรุกด้วยโคนพร้อมกนัทําให้ยากแก่การแก้ไข 

 
 

เปิดรุก รุก ด ู เปิดรุก  
เปิดหมาก 
หมายถงึ ลีลาการเดินหมากตอนต้นกระดาน เพ่ือวางแผนช่วงชิงความได้เปรียบ มีรูปแบบการเปิดหมากหลาย

อยา่ง เช่น การเปิดหมากแบบม้าผกู หรือแบบม้าเทียม เป็นต้น ด ูขึน้ 

 
 
เมด็เดมิ 
หมายถงึ เมด็ตวัเดิมตัง้แตเ่ร่ิมเลน่หมากรุกกระดานนัน้ ถ้าสามารถไลจ่นด้วยเม็ดท่ีมีมาแตแ่รก เรียกวา่ไลจ่นด้วย

เมด็เดิม ถ้าเม็ดเดิมถกูกินไป และตอ่มาภายหลงัเดินเบีย้คว่ําไปหงายเป็นเบีย้หงาย ซึง่มีอํานาจเหมือนเมด็ทกุ

ประการ แตไ่มเ่รียกเบีย้งหงายตวัใหมว่า่ เมด็ หรือเมด็เดิม คงเรียกวา่เบีย้หงาย ผู้ ชํานาญจะให้ความสําคญั และ

รักษาเมด็ไว้เป็นอยา่งดี เพราะช่วยคุ้มกนัป้องกนัขนุได้ในหลายกรณี  
เรือลอย 
หมายถงึ เรือท่ีไมอ่ยูใ่นเขตอํานาจของหมากฝ่ายเดียวกนั คือไมมี่หมากตวัอ่ืนมาผกูหรือมาคมุไว้ ถ้าฝ่ายตรงข้าม

มากินเรือตวันีไ้ด้ ก็จะไมมี่โอกาสกินตอบแทน ถือวา่ถกูกินเปลา่ หรือกินฟรี ยิ่งถ้าเรือตวันัน้อยู่ไกลจากขนุหรือ

หมากตวัอ่ืนฝ่ายเดียวกนั บางครัง้เรียกวา่ เรือลอย ผู้ มีประสบการณ์ จะเดินหมากรุกให้หมากแต่ละตวัผกูหรือคมุ

อยา่งรัดกมุเสมอ มีเร่ืองเลา่วา่ ขณะที่คณุลงุผู้ มีประสบการณ์สงู เลน่หมากไมเ่คยขาด กําลงัเลน่หมากรุกอยู่

อยา่งเพลดิเพลินจริงจงั มีเด็กมาบอกวา่ ลงุ เรือลอย คณุลงุบอกวา่ เรือไมล่อย เอาม้าผกูอยู ่กว่าจะรู้วา่ เรือท่ีคณุ

ลงุพายมาเลน่หมากรุกจอดไว้ท่ีทา่นํา้นัน้โซข่าด  เรือลอยไป เรือของคณุลงุก็ลอยตามนํา้ไปไกล  เสียเวลานานกว่

ตามเรือได้ ปัจจบุนัก็ยงัใช้เป็นท่ีเลา่ขานกนัอยู่ 



 
 

ตามตวัอยา่ง เรือดําลอย ไม่มีหมากตวัอ่ืนมาผกูหรือคุ้มกนั แตเ่รือขาวมีเบีย้หงายผกูอยู่  
ม้าขโมย 
เป็นลีลาการขึน้หมากแบบหนึง่ท่ีเดินม้าขึน้สงูสามารถไปจบัเบีย้ได้ถงึสองตวั ทําความลําบากให้ฝ่ายตรงกนัข้าม 

ดรููปประกอบ ฝ่ายดําขึน้หมากแบบม้าขโมย 

 
 
ม้าผกู  
เป็นลีลาการเดินหมากตอนต้นกระดาน โดยเดินม้าให้อยูใ่นตาท่ีม้าผกูกนั  

ม้าเทียม ด ูเปิดหมาก ขึน้หมาก 

เป็นลีลาการเดินหมากตอนต้นกระดาน โดยเดินม้าให้ดาหน้าเรียงกนัทัง้คู่  
ไม่ถกมุมู  
มกัใช้กบัเบีย้หงายหรือเมด็ มีความสาํคญัในตอนไลใ่ห้จนในปลายกระดาน การท่ีเบีย้ถกูมกุ หรือไมถ่กูมมุมี

วิธีการไลต่า่งกนั ไมถ่กูมมุหมายถงึเบีย้หงายที่เดินไป ณ มมุนัน้ไมส่ามารถเดินเข้าตามมุกระดานได้  
รุก 
หมายความวา่ ฝ่ายหนึง่เดินหมากตวัใดตวัหนึง่ยกเว้นขนุ เดนิเข้าไปถงึตาท่ีขนุของฝ่ายตรงข้ามอยูใ่นเขตอํานาจ

ของหมากตวันัน้ หมายความวา่ หมากตวัท่ีไปรุกนัน้จะกินขนุ ขนุฝ่ายท่ีถกูรุกจะต้องแก้ไขด้วยการหนีไปจากตาที่

ถกูรุกนัน้ หรือกินหมากตวัท่ีมารุก หรือในกรณีเรือ อาจหาหมากตวัอ่ืนมาปิดทางเรือ เป็นต้น ถ้าไมมี่ตาหนี และ

ไมส่ามารถแก้ไขให้การรุกยตุิได้ ถือเป็นแพ้ เรียกว่า จน ขนุจะรุกขนุด้วยกนัเองไมไ่ด้  
รุกกนิเรือ 
ในขณะที่เดินหมากตวัใดตวัหนึ่งไปรุกขนุฝ่ายตรงข้ามและในชณะเดียวกนักบัท่ีรุกอยูก่็เป็นตาท่ีสามารถกินเรือได้

ด้วย เรียกการรุกนัน้วา่ รุกกินเรือ และเช่นเดียวกนั ถ้ารุกแล้วสามารถจะกินตวัอ่ืนก็เรียกในทํานองเดียวกนั เช่น 

รุกกินโคน รุกกินม้า ฯลฯ ถ้าตวัท่ีรุกเป็นม้ามกัเรียกว่ารุกฆาต แต่จะใช้กบัหมากที่รุกตวัอ่ืนด้วยก็ได้  
รุกฆาต 



มกัใช้กบัม้า เม่ือเดินม้าไปรุกขนุฝ่ายตรงกนัข้าม ขณะที่รุกขนุอยูน่ัน้ มีหมากตวัอ่ืนท่ีอาจจะถกูม้ากินได้อีกด้วย 

กรณีทัง้รุกและอาจกินตวัอ่ืนได้นีเ้รียกวา่ ม้ารุกฆาต เช่น อาจจะรุกฆาตกินโคน หรือรุกฆาตกินเรือ เป็นต้น รุก

ฆาตอาจใช้กบัหมากตวัอ่ืนนอกจากม้าได้ด้วย ผู้ เลน่หมากรุกฝีมือดี จะสงัเกตอยูเ่สมอวา่ขนุกบัหมากตวัอ่ืนของ

ตน โดยเฉพาะเรือจะอยูใ่นตาท่ีเข้าเกณฑ์ถกูม้ารุกฆาตได้หรือไม่ ผู้ ท่ีเดินม้าเก่ง จะสามารถเดินม้าให้รุกฆาตกิน

เปลา่หมากของฝ่ายตรงข้ามได้บอ่ยๆ 

 
 
ลอย 
ลอย หมายถงึ ตวัหมากที่ไมอ่ยู่ในเขตอํานาจของหมากฝ่ายเดียวกนั คือไมมี่หมากตวัอ่ืนมาผกูหรือมาคมุไว้ ถ้า

ฝ่ายตรงข้ามมากินหมากตวันีไ้ด้ก็จะไมมี่โอกาสกินตอบแทน ถือวา่ถกูกินเปลา่หรือกินฟรี ถ้าหมากตวันัน้อยูไ่กล

จากขนุหรือหมากตวัอ่ืนฝ่ายเดียวกนัเรียกวา่ ลอย หรือหมากลอย  
ศักดกิระดาน์  
ในกระดานหมากรุก มีตาเดินรวม 64 ตา ในการนบั เพ่ือเป็นการตดัสนิวา่ฝ่ายได้เปรียบ จะสามารถไลฝ่่าย

เสียเปรียบให้จนในกําหนดได้หรือไม ่ ถ้าไลจ่นในกําหนดถือวา่เป็นฝ่ายชนะ ถ้าไมส่ามารถไลจ่นในกําหนด ก็ถือ

วา่เสมอกนั ไมว่่าหมากจะได้เปรียบมากน้อยเพียงใด ถ้าหมากได้เปรียบเสียเปรียบกนัไมม่ากเรียกวา่ คูค่ี่กนั เช่น 

ฝ่ายหนึง่มีเรือเด่ียว อีกฝ่ายหนึ่งมีเรือเด่ียวกบัเบีย้หงายเดี่ยว ฝ่ายเสียเปรียบอาจขอให้มีการนบั และการนบั

จะต้องนบัตามศกัดิกระดาน โดยเร่ิมนบัหนึง่ เม่ือมีการขอร้องให้นบั จนถงึ 64 ถ้านบัถงึ 64 ฝ่ายได้เปรียบไม่

สามารถไลใ่ห้จนได้ ถือวา่เสมอกนั 

ถ้ารุกจนในตานบัท่ี 64 (สดุท้าย)ถือวา่ฝ่ายไลเ่ป็นฝ่ายชนะ และการรุกจนในตานบัครัง้สดุท้ายนี ้ใช้เหมือนกนักบั

การนบัตามศกัดิหมากตวัอ่ืนด้วย ในขณะที่กําลงันบัด้วยศกัดิกระดานอยูน่ัน้ ถ้าฝ่ายเป็นรองหรือฝ่ายหนี ถกูกิน

หมากอ่ืนจนหมดเหลือแตข่นุ ก็จะต้องเปลี่ยนไปนบัตามศกัดิหมากทนัทีท่ีฝ่ายหนีเหลือขนุตวัเดียว ไมน่บัตอ่จาก

ศกัดิกระดาน และต้องเร่ิมนบัตามกติการของการนบัตามศกัดิหมาก  
ศักดหิมาก์  
ในการไลห่มากรุกปลายกระดาน ถ้าฝ่ายหนีเหลือขนุตวัเดียว ฝ่ายไลมี่ตวัมากกวา่และไมมี่เบีย้คว่ํา (ถ้ายงัมีเบีย้

คว่ําเหลืออยูจ่ะไมมี่การนบั) จะอนญุาตให้นบัได้เทา่ใดก็แล้วแตช่นิด และจํานวนของหมากที่มีอยูเ่รียกวา่ ศกัดิ

หมาก โดยมีกําหนดดงันี ้เรือคู ่นบั 8 เรือเด่ียว นบั 26 โคนคูน่บั 22 โคนเด่ียว นบั 44 ม้าคู ่นบั 32 นอกจากนัน้

นบั 64 และการเร่ิมนบั จะต้องนบัจํานวนหมากทกุตวัท่ีมีอยูใ่นขณะจะเร่ิมไลก่่อน รวมขนุทัง้สองฝ่าย แล้วนบั

ตอ่ไปตามเกณฑ์ดงักลา่ว ถ้ามีหมากผสมกนัให้นบัตามศกัดิหมากท่ีสงูสดุ  
สตรเมด็ู  



ตอนขึน้หมากในตอนแรก ถ้าเลน่กนัเองไมใ่ช่การแข่งขนั เม่ือเดินเมด็ครัง้แรกอาจตกลงกนัวา่ เฉพาะการเดินเมด็

ครัง้แรกให้เดินเมด็ได้คนละสองครัง้คือ เดินทะแยงสองครัง้ ผู้ดจูะเหน็วา่ผู้ เลน่เดินเมด็ครัง้แรกตรงไปข้างหน้า

ทีเดียวสองตา เรียกวา่ สตูรเมด็ แตใ่นการแข่งขนัไมอ่นญุาตเช่นนัน้ ต้องเดินทีละตาตามเขตอํานาจ 

 
 
เสมอ 
หมายถงึ ไมแ่พ้และไมช่นะ หมากรุกเม่ือเลน่ไป จนแตล่ะฝ่ายเหลือขนุกบัหมากตวัอ่ืน ไมม่ากพอที่จะไลฝ่่ายตรง

ข้ามให้จนได้ สองฝ่ายอาจตกลงขอเสมอกนัได้ หรือถ้ามีตวัหมากรุกท่ีได้เปรียบเสียเปรียบกนัไมม่าก ฝ่าย

เสียเปรียบอาจขอให้มีการนบั ก็จะนบัตามศกัดิกระดาน (ดกูารนบั) ถ้านบัตามศกัดิกระดานแล้วยงัไลไ่มจ่น ถือ

วา่เสมอ หรือฝ่ายหนีเหลือขนุตวัเดียวฝ่ายไลมี่หมากมากกวา่ และไมมี่เบีย้คว่ํานบัตามศกัดิหมากแล้วไลไ่มจ่นถื

วา่ เสมอ หรือฝ่ายไลเ่ดินหมากและทําให้ขนุฝ่ายหนีอบั โดยไมถ่กูรุก และไมมี่หมากตวัอ่ืนท่ีจะเดินได้ ถือว่า 

หมากรุกกระดานนัน้เสมอกนั  
เสียสอง 
เสียหมากไปสองตวัโดยได้กินคืนมาเพียงตวัเดียว ด ู กินสอง  
หงาย 
เบีย้คว่ําของฝ่ายหนึง่  ถ้าเดินตรงไปข้างหน้าถงึแถวตัง้เบีย้ของฝ่ายตรงข้ามได้ เบีย้คว่ําตวันัน้จะได้รับสถาปนาให

เป็นเบีย้หงาย โดยหงายเบีย้ตวันัน้ ทําหน้าท่ีเหมือนเมด็ทกุประการ เบีย้คว่ําทกุตวัมีสทิธิหงายได้ ขณะจะหงาย

เบีย้ท่ีคว่ําอยูใ่ห้หงายขึน้นัน้เรียกวา่  องัแพลม (ดอูงัแพลม)  

หงายรุก ด ูรุก 

ขณะท่ีกําลงัหงายเบีย้คว่ําอยูน่ัน้เม่ือหงายทนัทีก็อยูใ่นตาท่ีสามารถรุกขนุฝ่ายตรงข้ามได้ด้วย เรียกวา่หงายรุก  
หมากป้อง 
เป็นการลดแต้มตอ่ของผู้ มีฝีมือดี โดยฝ่ายที่มีฝีมือดีตอ่ให้อีกฝ่ายหนึง่ โดยมีข้อตกลงกนัวา่ ถ้าอีกฝ่ายหนึง่ 

สามารถรุกขนุของฝ่ายมีฝีมือดีจนต้องเดินขนุ เพ่ือให้หนีจากตารุกถือวา่ฝ่ายฝีมือดีเป็นฝ่ายแพ้ทนัที 

คําเตม็น่าจะมาจากคําวา่ หมากป้อง(กนั) แตฝ่่ายมีฝีมือดีจะต้องเดินหรือไลอี่กฝ่ายหนึง่ให้จนตามกติกาเดิม 

นบัวา่เป็นการลดแต้มตอ่ท่ีน่าสนใจ เพราะอีกฝ่ายหนึง่อาจเอาชนะได้ แม้มีตวัเหลือน้อย เช่น เหลือเบีย้หงาย

เพียงสองตวัก็อาจเอาชนะหมากป้องได้ เพราะเพียงแตต้่องทําให้ขนุเดินหนีจากตารุกเทา่นัน้ การตอ่แบบนีอ้าจ

เรียกวา่ การรุกขนุให้เคลื่อนท่ีก็ได้ การตอ่แบบนี ้ขนุฝ่ายฝีมือดีจะเดินไปได้ เพียงต้องระวงัไมใ่ห้ถกูรุกจนต้องเดิน

ขนุเทา่นัน้ 



เคยมีการตอ่อีกแบบวา่ ขนุไมเ่คลื่อนท่ีออกจากท่ีตัง้เลย ถ้าอีกฝ่ายหนึง่ สามารถทําให้ขนุฝ่ายฝีมือดีต้องเดินออก

จากท่ีตัง้ได้ ก็ถือเป็นชนะ การตอ่แบบนี ้ ความสามารถของทัง้สองฝ่ายคงแตกตา่งกนัมาก อาจมีการตอ่กนัแบบ

อ่ืนๆอีกได้ เช่น ลดเบีย้หน้าเมด็ ลดเบีย้หน้าโคน ยกเมด็ ยกเรือทัง้คู ่ หรือยกเรือเด่ียว หรือลดเรือเป็นเบีย้หงาย 

สดุแตจ่ะตกลงกนั เพ่ือให้การเลน่ได้สนกุใช้ความสามารถเตม็ท่ีทัง้สองฝ่าย  

หมากเป็นท ี หมากรุกเป็นท ี ด ู เป็นที แก้ที  

หมากกล ด ู กลหมากรุก  

หมากรุกกล ด ู กลหมากรุก  
หมากรุกคน 
นบัเป็นมหรสพหรือการแสดงอยา่งหนึง่ โดยจะมีผู้ ชํานาญเลน่หมากรุกกนัอยูจ่ริงๆ และในสนามข้างลา่ง ก็จะ

จําลองทําเวทีให้คล้ายกระดานหมากรุกขนาดใหญ่ มีตวัหมากรุกซึง่จะใช้คนแต่งตวัตามแบบนาฎศิลป์ เชน่ ขนุก็

จะเป็นพระราชา โคนก็จะเป็นนกัรบ ม้าก็จะเป็นทหารม้ามีม้าเป็นสญัลกัษณ์ เรือก็เช่นกนั เบีย้ก็จะเป็นทหาร

ธรรมดา เมด็ก็จะเป็นขนุนาง เม่ือกระดานจริงเดินหมากตวัใด ป่ีพาทย์ก็จะบรรเลงเพลงให้สมฐานะของหมากตวั

นัน้ และ ตวัหมากในสนามก็จะเดินหรือรําไปตามลีลาจงัหวะของเพลง เป็นท่ีสนกุสนาน เม่ือถกูรุก ก็จะมีการตอ่สู้

กนั ถ้าถกูกินก็จะต้องตายมีเพลงโอด และตวัหมากที่ถกูกินจะต้องเดินเข้าฉากไปปัจจบุนัหาดไูด้ยาก  
หมากรุกปลายกระดาน 
เม่ือเลน่หมากรุกไป ก็จะมีการกินกนัของทัง้สองฝ่าย หมากแต่ละฝ่ายกจ็ะเหลือน้อยตวัลงไป เม่ือหมากเหลือน้อย

ตวั ผู้ ท่ีมีความชํานาญในการเลน่หมากรุกบางคน สามารถจดจําได้วา่ถ้าหมากอยูรู่ปนัน้ ฝ่ายใดจะได้เปรียบ และ

ควรจะไลอ่ยา่งไร เรียกหมากรุกท่ีเหลือตวัน้อยวา่ หมากรุกปลายกระดาน  
หมากรุกชัน้เดยีว สองชัน้ สามชัน้ 
ผู้ ท่ีเลน่หมากรุกเป็นใหม่ๆ  นกึอยากจะเดินหมากตวัไหน หรือเหน็วา่เดินไปแล้วจะดี ก็จะเดินไปเลย บางครัง้อาจ

เสียเปรียบคูต่อ่สู้ แตผู่้ ชํานาญจะคิดก่อนวา่ ถ้าเดินหมากตวันีไ้ปตานัน้ ฝ่ายตรงข้ามจะเดินมาอยา่งไรได้บ้าง 

และเราจะแก้ไขอยา่งไร คิดตอ่ไปหลายครัง้ เพ่ือให้แน่ใจวา่เดินไปแล้ว จะไมเ่สียเปรียบ ถ้าคิดครัง้เดียวแล้วเดิน ก็

เรียกวา่ เดินหมากรุกชัน้เดียว จะเป็นในมือใหม ่ ถ้าคิดสองรอบก็เรียกวา่ หมากรุกสองชัน้ คิดมากรอบก็จะเป็น 

หมากรุกสามชัน้ส่ีชัน้เร่ือยไป แต่ถ้าคิดนานไป คู่ตอ่สู้ก็จะต้องคอยและเบื่อ บางทีก็บน่เชิงล้อเลียนวา่ เก่งไมก่ลวั 

กลวัช้า หรือ เดินเสร็จแล้วปลกุผมด้วย ฯลฯ ในการแข่งขนั จงึกําหนดให้มีการจบัเวลา เพ่ือป้องกนัปัญหาคิดช้า

ดงักลา่ว  
อังแพลม 
เบีย้คว่ําจะเดินตรงไปข้างหน้าได้ทีละตา  เม่ือเดินไป  หรือกินหมากของฝ่ายตรงข้าม พอดีถงึแถวที่ตัง้เบีย้ของฝ่าย

ตรงกนัข้าม จะมีสทิธิหงายเป็นเบีย้หงาย และถกูสถาปนาให้เป็นหมากที่มีอํานาจเหมือนเมด็ ในขณะที่เบีย้คว่ํ

กําลงัจะหงายเป็นเบีย้หงายอยูน่ัน้ จะเรียกวา่ องัแพลม บางทีก็เรียก อีแพลม นางแพลม หรือนงัแพลม ถ้าเผอิญ

ทําหน้าท่ีรุก หรือรุกจน ขนุฝ่ายตรงข้าม ก็จะพดูวา่ ขนุฝ่ายตรงข้ามถกูรุกจนด้วยองัแพลม  
อีแพลม 
ดอูงัแพลม  
อับ 
หมายถงึ การท่ีขนุไมส่ามารถเดินได้ หรือไมมี่ตาเดิน โดยไมถ่กูรุก ถ้าขนุฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดอบั และตอ้งไม่มีหมาก

ตวัอืน่เดินไดด้ว้ย ให้ถือวา่หมากรุกกระดานนัน้เสมอกนั ไมว่า่จะมีหมากได้เปรียบเสียเปรียบอยา่งไร แตถ้่ายงัมี



หมากตวัอ่ืนเดินได้ ก็ต้องเดินหมากตวัอ่ืน และฝ่ายตรงข้าม อาจเดินหมากมารุกขนุท่ีอยูใ่นท่ีอบันัน้ให้จนได้ และ

ถือเป็นแพ้ ไมใ่ช่เสมอ 
กลหมากรุกไทย 
ได้ประมวลกลหมากรุกไว้ 224 กล  เป็นการไลแ่ละการหนีหมากรุกปลายกระดาน  หมากรุกท่ีได้เปรียบ

เสียเปรียบกนัไม่มาก  หากหมากเข้ากลก็จะไลใ่ห้จน หรือถ้าหนีออกจากกลได้ก็จะไมแ่พ้  ใช้ได้ทัง้ฝ่ายหนีและ

ฝ่ายไล ่ การนําเสนอได้จดัเรียงไว้ตามลําดบั  จากกลท่ีง่ายซึง่เป็นกลหลกัพืน้ฐาน  ไปหากลท่ียาก และซบัซ้อน

กวา่  การเดินหมากรุกท่ีแสดงไว้  จะเป็นการเดินท่ียาวท่ีสดุสําหรับผู้ไล ่ และผู้หนีท่ีชํานาญด้วยกนัทัง้สอง

ฝ่าย  ถ้าผู้หนีไม่สนัทดัจะจนเร็วกวา่กําหนด  ถ้าผู้ไมไ่มส่นัทดัอาจไลไ่มจ่น 
คาํชีแ้จงวธีิใช้กลหมากรุก 

 

 
 

1. วางหมากรุกไว้ตามกล 

2. การเฉลย 

2.1. การเฉลยหลกั  เป็นการเดินไลแ่ละหนีของผู้ ชํานาญทัง้สองฝ่าย 

2.2. การเฉลยละเอียด  เป็นการเดินไลเ่ม่ือฝ่ายหนี  เดินออกไปจากแบบของผู้ ชํานาญ  ถ้ามีลกูศรแยกไป  แสดง

วา่อาจหนีได้หลายทาง  เวลาเดินจริงให้เดินตามทางท่ีดีกวา่  โดยสงัเกตเคร่ืองหมายตาเติมท่ีดีกวา่  การเฉลย

ละเอียดจะแสดงไว้เพียงบางกลเพื่อเป็นตวัอยา่ง 

3. ฝ่ายดําเป็นฝ่ายหนี  ฝ่ายขาวเป็นฝ่ายไล ่ ฝ่ายขาวจะเป็นผู้ เดินก่อนทกุกล 

กลการไล่แบบต่าง ๆ 



1. กลการไลด้่วยเบีย้สองตวั  

   

            ขนุฝ่ายหนีต้องอยูห่น้าเบีย้ฝ่ายไล ่ และต้องอยูใ่กล้มมุใดมมุหนึง่ของกระดาน  ในเบีย้สองตวันัน้ตวัหนึง่

ต้องเป็นเบีย้คว่ํา  และมีขอบเขตจํากดั  มีอยู ่ 46 กล  ด้วยด้วยกนัคือ  

 

 

 

 

 
กลที่ 1    1 ทีหมากดาํหนี    2 ทีหมากขาวไล่ กลที่ 2    2 ทีหมากดาํหนี    3 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 

กลที่ 3    3 ทีหมากดาํหนี    4 ทีหมากขาวไล่ 
 

 



 

กลที่ 4    4 ทีหมากดาํหนี    5 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 

กลที่ 5    4 ทีหมากดาํหนี    5 ทีหมากขาวไล่ 
 

 



 

 
กลที่ 6    5 ทีหมากดาํหนี    6 ทีหมากขาวไล่ 

 

 

 

กลที่ 7    5 ทีหมากดาํหนี    6 ทีหมากขาวไล่ 
 

 



 

กลที่ 8    5 ทีหมากดาํหนี     6 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 

 



กลที่ 9    6 ทีหมากดาํหนี    7 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 
กลที่ 10     1 ทีหมากดาํหนี    2 ทีหมาก
ขาวไล่ 

 

 

 

 

 

 



กลที่ 11     2 ทีหมากดาํหนี     3 ทีหมาก
ขาวไล่ 

 
กลที่ 12     3 ทีหมากดาํหนี     4 ทีหมากขาวไล่ 

 

 

 

กลที่ 13    4 ทีหมากดาํหนี    5 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 

กลที่ 14    5 ทีหมากดาํหนี    6 ทีหมากขาวไล่ 
 

 



 

 

 
กลที่ 15    6 ทีหมากดาํหนี    7 ทีหมากขาวไล่ 

 

 

 



 

กลที่ 16     7 ทีหมากดาํหนี     8 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 

 

 
กลที่ 17  8 ทีหมากดาํหนี   9 ทีหมากขาวไล◌่ 

 

 



 

 

 
กลที่ 18    9 ทีหมากดาํหนี    10 ทีหมากขาวไล่ 

 

 

 



กลที่ 19    10 ทีหมากดาํหนี    11 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 
กลที่ 20    2 ทีหมากดาํหนี    3 ทีหมากขาวไล่ 

 

 

 

กลที่ 21    3 ทีหมากดาํหนี    4 ทีหมากขาวไล่ 
 

 



 

กลที่ 22    4 ทีหมากดาํหนี    5 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 

กลที่ 23    4 ทีหมากดาํหนี    5 ทีหมากขาวไล่ 
 

 



 

กลที่ 24   5 ทีหมากดาํหนี   6 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 

 
กลที่ 25    5 ทีหมากดาํหนี    6 ทีหมากขาวไล่ 

 

 



 

 

กลที่ 26    6 ทีหมากดาํหนี     7 ทีหมากขาวไล่ 
 

 



 

 
กลที่ 27    6 ทีหมากดาํหนี    7 ทีหมากขาวไล่ 

 

 

 

กลที่ 28    3 ทีหมากดาํหนี    4 ทีหมากขาวไล่ 
 

 



 

กลที่ 29     5 ทีหมากดาํหนี            6 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 

 

 
กลที่ 30    6 ทีหมากดาํหนี    7 ทีหมากขาวไล่ 

 

 



 

กลที่ 31    5 ทีหมากดาํหนี    6 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 

 

กลที่ 32    6 ทีหมากดาํหนี    7 ทีหมากขาวไล่ 



 

 

 

กลที่ 33    7 ทีหมากดาํหนี    8 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 



 
กลที่ 34    8 ทีหมากดาํหนี    9 ทีหมากขาวไล่ 

 

 

 

กลที่ 35    4 ทีหมากดาํหนี    5 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 

กลที่ 36    5 ทีหมากดาํหนี    6 ทีหมากขาวไล่ 



 

 

 

กลที่ 37    9 ทีหมากดาํหนี    10 ทีหมากขาวไล่ 
 

 



 

กลที่ 38    9 ทีหมากดาํหนี    10 ทีหมากขาวไล่ 
 

 



 



กลที่ 39    10 ทีหมากดาํหนี    11 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 

กลที่ 40      5 ทีหมากดาํหนี      6 ทีหมากขาวไล่ 
 

 



 

กลที่ 41    5 ทีหมากดาํหนี    6 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 



กลที่ 42    7 ทีหมากดาํหนี    8 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 

กลที่ 43    6 ทีหมากดาํหนี     7 ทีหมากขาวไล่ 



 

 

 

กลที่ 44    7 ทีหมากดาํหนี      8 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 



กลที่ 45    10 ทีหมากดาํหนี    11 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 

กลที่ 46    17 ทีหมากดาํหนี    18 ทีหมากขาวไล่ 
กลนีเ้ป็นกลสําหรับใช้ไล ่ ถ้าฝ่ายหนีไมเ่ดินตามเฉลยหลกั  

                                    พยายามเดินบงัคบัขนุดําให้เข้ากล  เพ่ือไลกิ่นเบีย้คว่ําดําเสียก่อน  

                                    แล้วจงึไลใ่ห้เข้าตาจนตามเฉลยหลกั 
กลหมากรุกไทย 
2. กลการไลด้่วยเบีย้หงายสามตวั 



- เบีย้หงายสามตวันัน้ต้องเป็นเบีย้ผกูคูห่นึง่และเบีย้เทียมหนึง่ตวั ถ้าเป็นเบีย้ผกูทัง้หมด  จะไมจ่น 

- ในการไลข่ัน้แรกต้องพยายามไลใ่ห้เข้ามมุกระดานมมุใดมมุหนึง่ท่ีใกล้ท่ีสดุเสียก่อน 

- เม่ือไลข่นุเข้าใกล้มมุกระดานแล้ว  ให้พิจารณาเบีย้คูผ่กูวา่  เบีย้คูผ่กูนัน้ถกูมมุ  คือ เดินเข้าตามมุกระดานได้

หรือไม ่

- ให้สงัเกตวิธีการไล ่ เพราะการมีเบีย้คู่ผกูถกูมมุ  และไมถ่กูมมุนัน้  การไลใ่ห้จนมีวิธีตา่งกนั 

2.1 การไลด้่วยเบีย้หงายสามตวั เม่ือเบีย้คูผ่กูถกูมมุ    มีอยู ่ 8 กลด้วยกนัคือ  

 

 

  
กลที่ 47     1 ทีหมากดาํหนี     2 ทีหมาก
ขาวไล่ 

กลที่ 48     1 ทีหมากดาํหนี     2 ทีหมาก
ขาวไล่ 

 

 

  

กลที่ 49     3 ทีหมากดาํหนี     4 ทีหมากขาวไล่ กลที่ 50     4 ทีหมากดาํหนี      5 ทีหมากขาวไล่ 



 

 
กลที่ 51     5 ทหีมากดาํหนี     6 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 52     6 ทหีมากดาํหนี     7 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 

 
กลที่ 53     16 ทีหมากดาํหนี     17 ทีหมากขาวไล่ 

 

 
กลที่ 54     8 ทีหมากดาํหนี     9 ทีหมากขาวไล่ 

2.2 กลการไลด้่วยเบีย้หงายสามตวั เบีย้คูผ่กูไม่ถกูมมุ     มีอยู่ 3 กลด้วยกนัคือ 



 

 
กลที่ 55     4 ทีหมากดาํหนี     5 ทหีมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 56     9 ทีหมากดาํหนี     10 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 57    6 ทีหมากดาํหนี     7 ทีหมากขาวไล่ 

 

3. กลการไลด้่วยโคนเดี่ยว 

ขนุต้องอยูห่น้าโคน  กบัต้องอยูม่มุใดมมุหนึง่ของกระดาน  และมีขอบเขตจํากดัเพราะถ้าออกจากมมุกระดาน

ได้  ก็จะไลไ่มจ่น  มีอยู ่7 กลด้วยกนัคือ 

 

  
กลที่ 58     1 ทีหมากดาํหนี     2 ทีหมากขาวไล่ กลที่ 59     2 ทีหมากดาํหนี     3 ทีหมากขาวไล่ 

 

 



  
กลที่ 60     2 ทีหมากดาํหนี     3 ทีหมากขาวไล่ กลที่ 61     3 ทีหมากดาํหนี     4 ทีหมากขาวไล่ 

 

 

 
กลที่ 62     3 ทีหมากดาํหนี 4 ทีหมากขาวไล่ กลที่ 63     3 ทีหมากดาํหนี     4 ทีหมากขาวไล่ 

 
กลที่ 64  3 ทีหมากดาํหนี  4 ทีหมากขาวไล่ 



4.  กลการไลด้่วยโคนหนึง่ตวักบัเบีย้หงายหนึง่ตวั  

         ถ้าดําอยูห่ลงัโคนต้องไลใ่ห้เข้ามมุกระดานที่เบีย้หงายอยูถ่กูมมุ  

         ถ้าเบีย้หงายอยูไ่มถ่กูมมุ จะไลไ่มจ่นมมุ ต้องไลไ่ปหน้าโคนจงึจะไลใ่ห้จนได้ มีอยู ่70 กลด้วยกนัคือ 

 
กลที่ 65      3 ทีหมากดาํหนี      4 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 66      5 ทีหมากดาํหนี      6 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 67      5 ทีหมากดาํหนี      6 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 68      6 ทีหมากดาํหนี      7 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 69      8 ทีหมากดาํหนี      9 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 



เฉลยหลกั  

 
เฉลยละเอียด  

กลที่ 70      14 ทหีมากดาํหนี      15 ทีหมากขาวไล่  

 

 
กลที่ 71      14 ทีหมากดาํหนี      15 ทีหมากขาวไล่  

 

 



เฉลยหลกั  

 

 
เฉลยละเอียด  

 
กลที่ 72      16 ทหีมากดาํหนี      17 ทีหมากขาวไล่  

 

 
เฉลยหลกั  

 

 
เฉลยละเอียด  

 



กลที่ 73      16 ทหีมากดาํหนี      17 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 74      3 ทีหมากดาํหนี      4 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 

 
กลที่ 75      13 ทหีมากดาํหนี      14 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 76      13 ทีหมากดาํหนี      14 ทีหมากขาวไล่ 

 

 

 

 

 
กลที่ 77      1 ทีหมากดาํหนี       2 ทีหมากขาวไล่ กลที่ 78      1 ทีหมากดาํหนี       2 ทีหมากขาวไล่ 

 

 



 

 

 

 
กลที่ 79      2 ทีหมากดาํหนี      3 ทีหมากขาวไล่ กลที่ 80      2 ทีหมากดาํหนี      3 ทีหมากขาวไล่ 

 

 

  

กลที่ 81      3 ทีหมากดาํหนี       4 ทีหมากขาวไล่ กลที่ 82      3 ทีหมากดาํหนี      4 ทีหมากขาวไล่ 

 

 



กลที่ 83      4 ทีหมากดาํหนี      5 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 84      4 ทีหมากดาํหนี      5 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 85      4 ทีหมากดาํหนี      5 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 86      4 ทีหมากดาํหนี      5 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 87      4 ทีหมากดาํหนี      25 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 88      5 ทีหมากดาํหนี      6 ทีหมากขาวไล่  

   

 

 

 
กลที่ 89      5 ทีหมากดาํหนี      6 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 90  5 ทีหมากดาํหนี  6 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 91  5 ทีหมากดาํหนี  6 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 92  6 ทีหมากดาํหนี  7 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 93  6 ทีหมากดาํหนี  7 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 94 6 ทีหมากดาํหนี  7 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 



 
กลที่ 95  6 ทีหมากดาํหนี  7 ทหีมากขาวไล่  

 

 

 

 
กลที่ 96  7 ทีหมากดาํหนี  8 ทีหมากขาวไล่ 



 

 

 

 
กลที่ 97        2 ทีหมากดาํหนี         3 ทีหมากขาวไล่ กลที่ 98         2 ทีหมากดาํหนี         3 ทีหมากขาวไล่ 

 

 

 

 

 

 

กลที่ 99         2 ทีหมากดาํหนี         3 ทีหมากขาว
ไล่ 

กลที่ 100         2 ทีหมากดาํหนี         3 ทีหมากขาว
ไล่ 

 

 



  

กลที่ 101        3 ทีหมากดาํหนี         4 ทีหมากขาวไล่ กลที่ 102        3 ทีหมากดาํหนี        4 ทีหมากขาวไล่ 

 

 
กลที่ 103        3 ทีหมากดาํหนี        4 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 104        3 ทีหมากดาํหนี        4 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 105        3 ทีหมากดาํหนี        4 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 

 

 



กลที่ 106        5 ทีหมากดาํหนี        6 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 107        5 ทีหมากดาํหนี        6 ทีหมากขาวไล่  

 

 
เฉลยหลกั  



 
เฉลยละเอียด  

 
กลที่ 108        7 ทีหมากดาํหนี        8 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 109        7 ทีหมากดาํหนี        8 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 110        3 ทีหมากดาํหนี        4 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 111        5 ทีหมากดาํหนี        6 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 112        8 ทีหมากดาํหนี        9 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 



 

 
กลที่ 113        7 ทีหมากดาํหนี        8 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 114        9 ทีหมากดาํหนี        10 ทีหมากขาวไล่  

 

 
กลที่ 115        9 ทีหมากดาํหนี        10 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 116        9 ทีหมากดาํหนี        10 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 117        10 ทีหมากดาํหนี        11 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 118        10 ทีหมากดาํหนี        11 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 119        10 ทีหมากดาํหนี        11 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 120        13 ทีหมากดาํหนี        14 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 



กลที่ 121       15 ทีหมากดาํหนี        16 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 

 
กลที่ 122        24 ทีหมากดาํหนี        25 ทีหมากขาวไล่ 

 

  



 

 
กลที่ 123        1 ทีหมากดาํหนี        2 ทีหมากขาว
ไล่ 

กลที่ 124        2 ทีหมากดาํหนี        3 ทีหมากขาว
ไล่ 

 

 

 

 

 

กลที่ 125 2 ทีหมากดาํหนี 3 ทีหมากขาวไล่ กลที่ 126 3 ทีหมากดาํหนี 4 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

 

 



กลที่ 127        3 ทีหมากดาํหน        4 ทีหมากขาวไล่ กลที่ 128        3 ทีหมากดาํหนี        4 ทีหมากขาวไล่ 

 

 

 
 

กลที่ 129        3 ทีหมากดาํหนี        4 ทีหมากขาวไล่ กลที่ 130        3 ทีหมากดาํหนี        4 ทีหมากขาวไล่ 

 

 



กลที่ 131        3 ทีหมากดาํหนี        4 ทีหมากขาวไล่  

 

 
เฉลยหลกั  

 

 
กลที่ 132        6 ทีหมากดาํหนี        7 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 133        6 ทีหมากดาํหนี        7 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 134        3 ทีหมากดาํหนี        4 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 135        6 ทีหมากดาํหนี        7 ทีหมากขาวไล่  

   

 

 

 
กลที่ 136        7 ทีหมากดาํหนี        8 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 137        10 ทีหมากดาํหนี        11 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 

 
กลที่ 138        21 ทีหมากดาํหนี        22 ทีหมากขาวไล่ 



5.  กลการไลด้่วยโคนคู่  

            ถ้าดําอยูห่ลงัโคน  ให้ไลเ่หมือนโคนกบัเบีย้หงาย  โดยทําให้โคนตวัหนึง่ทําหน้าท่ีเป็นเบีย้หงายที่ถกู

มมุ   มีอยู่  6  กลด้วยกนัคือ  

            ถ้าขนุดําอยูห่น้าโคน  จะไลใ่ห้จนได้ง่าย 

 
กลที่ 139        3 ทีหมากดาํหนี        4 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 140        14 ทีหมากดาํหนี        15 ทีหมากขาวไล่ 

 



กลที่ 141        2 ทีหมากดาํหนี         3 ที
หมากขาวไล่ 

กลที่ 142         3 ทีหมากดาํหนี         4 ทีหมากขาวไล่ 

 
กลที่ 143         4 ทีหมากดาํหนี         5 ทีหมากขาวไล่  

 



 
กลที่ 144         7 ทีหมากดาํหนี         8 ทีหมากขาวไล่ 

6.  กลการไลด้่วยม้าหนึง่ตวักบัเบีย้หงายหนึง่ตวั  

            การจะไลข่นุให้เข้ามมุด้วยม้ากบัเบีย้หงายนัน้มีขอบเขตจํากดั  จะต้องไลใ่ห้ขนุท่ีเบีย้หงายถกูมมุ  เม่ือไล่

ขนุเข้ามมุได้  ก็จะไลเ่ข้าตาจนได้ตามกลที่ 145  ถ้าหมากเปนทีให้ศกึษากลที่ 146  มีหลกัอยู่วา่ให้เปล่ียนด้าน

เป็นการแก้ที  

            ถ้าเป็นฝ่ายหนี  ให้หนีไปเข้ามมุท่ีเบีย้หงายไมถ่กูมมุ  จงึจะไมจ่น  

หมายเหต ุ   โปรดสงัเกตการเดินบงัคบัขนุดําโดยม้ากบัเบีย้หงาย  ขนุดําจะเดินได้เพียงสองตา  ออกจากกรอบ

ไมไ่ด้  มีประโยชน์ในการเดินแก้หมากเป็นที 

 
 



 
กลที่ 145     1 ทีหมากดาํหนี      2 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 146      6 ทีหมากดาํหนี      7 ทีหมากขาวไล่  

 



 
กลที่ 147     1 ทีหมากดาํหนี      2 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 148     6 ทีหมากดาํหนี      7 ทีหมากขาวไล่  

 



 
กลที่ 149      5 ทีหมากดาํหนี      6 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 150      5 ทีหมากดาํหนี      6 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 151     6 ทีหมากดาํหนี      7 ทีหมากขาวไล่  

 

 
เฉลยหลกั  

 



 
กลที่ 152      7ทีหมากดาํหนี     8 ทีหมากขาวไล่  

   

 

 



 
กลที่ 153      7 ทีหมากดาํหนี      8 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 154      8 ทีหมากดาํหนี      9 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 155      8 ทีหมากดาํหนี      8 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 156      8 ทีหมากดาํหนี      9 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 157      9 ทีหมากดาํหนี      10 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 158      9 ทีหมากดาํหนี      10 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 159      9 ทีหมากดาํหนี      10 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 160      9 ทีหมากดาํหนี      10 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 161     9 ทีหมากดาํหนี     10 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 162      9 ทีหมากดาํหนี      10 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 163     11 ทีหมากดาํหนี     12 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 164     11 ทีหมากดาํหนี     12 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 165     12 ทีหมากดาํหนี     13 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 166      14 ทีหมากดาํหนี      15 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 167     14 ทีหมากดาํหนี     15 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 



กลที่ 168     14 ทีหมากดาํหนี     15 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
ลที่ 169      14 ทีหมากดาํหนี      15 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 



กลที่ 170     14 ทีหมากดาํหนี     15 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 

 
กลที่ 171     16 ทีหมากดาํหนี     17 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 



กลที่ 172     16 ทีหมากดาํหนี     17 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 173     16 ทีหมากดาํหนี     17 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 174     16 ทีหมากดาํหนี     17 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 



กลที่ 175     17 ทีหมากดาํหนี     18 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 

 
กลที่ 176     21 ทีหมากดาํหนี     22 ทีหมากขาวไล่  

 



 

 
กลที่ 177     19 ทีหมากดาํหนี     20 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 



 
กลที่ 178      สาธิตการหนีที่ดีกว่า  

 

 

 



 

 
กลที่ 179      37 ทีหมากดาํหนี      38 ทีหมากขาวไล่  
สาธิตม้าต้อนขุนให้อย่ในมุมู  
7.  กลการไลด้่วยม้าหนึง่ตวั  และเบีย้หงายสองตวั  

        ต้องไลใ่ห้ขนุเข้ามมุใดมมุหนึง่ท่ีใกล้ท่ีสดุก่อน  

        ถ้าเบีย้สองตวัเป็นเบีย้เทียม ก็ไลแ่บบเดียวกบัม้ากบัเบีย้หงายที่ถกูมมุ เพาระจะต้องมีเบีย้หนึง่ท่ีถกูมมุ ตาม

กลท่ี 145-181  

        ถ้าเบีย้สองตวัเป็นเบีย้ผกูถกูมมุ ก็ไลเ่ช่นเดียวกบัท่ีกลา่วแล้ว  

        ถ้าเบีย้คูผ่กูไมถ่กูมมุ ให้ไลต่ามกลที่ 182-185 

 
กลที่ 180     เบีย้เทียม       2 ทีหมากดาํหนี       3 ทีหมากขาวไล่  
 



 

 
กลที่ 181     สาธิตว่าเบีย้ตัวเดียวกไ็ล่จนได้  
 

 
กลที่ 182     เบีย้ผกไม่ถกมุมู ู         1 ทีหมากดาํหนี        2 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 



กลที่ 183        เบีย้ผกไม่ถกมุมู ู         5 ทีหมากดาํหนี        6 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 184        เบีย้ผกไม่ถกมุมู ู         10 ทีหมากดาํหนี        11 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 185        เบีย้ผกไม่ถกมุมู ู         3 ทีหมากดาํหนี        4 ทีหมากขาวไล่ 

8.  กลการไลด้่วยม้าโคน  

        พยายามไลข่นุให้เข้ามมุใดมมุหนึง่ หน้าโคนไลใ่ห้จนได้ง่ายกวา่  

        หลงัโคนไลค่ล้ายม้ากบัเบีย้หงายถกูมมุโดยเดินให้เข้ามมุแทนเบีย้หงาย 



 
กลที่ 186        2 ทีหมากดาํหนี        3 ทีหมากขาวไล่  

 

 

 
กลที่ 187     5 ทหีมากดาํหนี      6 ทีหมากขาวไล่  
 



 

 
กลที่ 188      4 ทีหมากดาํหนี      5 ทีหมากขาวไล่ 
9.  การไลด้่วยม้าคู่  

        ถ้าฝ่ายไลมี่ขนุกบัม้าสองตวัเทา่นัน้ไลไ่มจ่น ต้องมีหมากอ่ืนอีกตวั เช่นเบีย้หงายหรือโคน  

        ขัน้แรกไลข่นุดําให้เข้ามมุก่อน ถ้ามีม้าคูก่บัเบีย้หงายถกูมมุ ไลเ่หมือนม้าตวัเดียวกบัเบีย้หงายถกูมมุ ถ้าเบีย้

หงายไมถ่กูมมุไลต่ามกลที่ 189 - 194  

        ถ้ามีม้าคูก่บัโคนไลใ่ห้จนได้ง่ายกวา่ 

 
กลที่ 189      2 ทีหมากดาํหนี      3 ทีหมากขาวไล่  
 



 

 
กลที่ 190      5 ทีหมากดาํหนี      6 ทีหมากขาวไล่  
 

 

 
กลที่ 191      5 ทีหมากดาํหนี       6 ทีหมากขาวไล่  
 



 

 
กลที่ 192      6 ทีหมากดาํหนี       7 ทีหมากขาวไล่ 
 

 
กลที่ 193       1 ทีหมากดาํหนี       2 ทีหมาก
ขาวไล่ 

กลที่ 194       3 ทีหมากดาํหนี       4 ทีหมากขาวไล่ 

 

 



  
กลที่ 195      2 ทีหมากดาํหนี      3 ทีหมากขาวไล่ กลที่ 196      2 ทีหมากดาํหน      3 ทีหมากขาวไล่ 
 

 

  
กลที่ 197     2 ทีหมากดาํหนี     3 ทีหมากขาวไล่ กลที่ 198      2 ทีหมากดาํหนี      3 ทีหมากขาวไล่ 

 
กลที่ 199      3 ทีหมากดาํหนี     4 ทีหมากขาวไล่ 



10. กลการไลด้่วยเรือเด่ียว  

        พยายามไลข่นุให้เข้าริมกระดานโดยเร็ว  

        สงัเกตการไลใ่ห้จนโดยให้นบัน้อยครัง้ และสงัเกตการหนี 

 
กลที่ 200      2 ทีหมากดาํหนี      3 ทีหมากขาวไล่  
 

 

 

 
กลที่ 201     5 ทหีมากดาํหนี      6 ทีหมากขาวไล่  
 



 

 



 
กลที่ 202      8 ทีหมากดาํหนี      9 ทีหมากขาวไล่  
 

 
กลที่ 203      8 ทีหมากดาํหนี      9 ทีหมากขาวไล่  
 



 
กลที่ 204      11 ทีหมากดาํหนี      12 ทีหมากขาวไล่  
 

 

 
กลที่ 205      13 ทีหมากดาํหนี      14 ทีหมากขาวไล่  
 



 

 
กลที่ 206      13 ทีหมากดาํหนี      14 ทีหมากขาวไล่  
โบราณเรียกจระเข้ข้ามฝาก 
11.กลการไลด้่วยเรือคู่  

        การไลค่ล้ายกบัไลด้่วยเรือเด่ียว แตต้่องให้จนใน 4 นาที หนีตามศกัดิกระดาน โอกาศเช่นนีมี้ไมม่ากนกั 



 

 
กลที่ 207     3 ทีหมากดาํหนี     4 ทีหมากขาวไล่  

 

 
กลที่ 208     4 ทีหมากดาํหนี      5 ทีหมากขาวไล่  

 



 
กลที่ 209      4 ทีหมากดาํหนี      5 ทีหมากขาวไล่ 

12. กลการไลห่มากรุกพลกิแพลง  

        ในกรณีท่ีหมากได้เปรียบกนัไมม่าก หากหมากเข้ากล และเรารู้จกักล ก็จะรู้จงัหวะการเดิน ถ้าเป็นฝ่ายไล่

พยายามเดินให้เข้ากล จะไลใ่ห้จนได้ ถ้าเป็นฝ่ายหนีต้องพยายามหนีออกจากกล เป็นการชิงไหวชิงพริบ มี

ประโยชน์ทัง้สองฝ่าย 

 
กลที่ 210      2 ทีหมากดาํหนี      3 ทีหมากขาวไล่  
 



 
กลที่ 211     2 ทีหมากดาํหนี      3 ทีหมากขาวไล่  
 

 
กลที่ 212      2 ทีหมากดาํหนี     3 ทีหมากขาวไล่  
 



 

 
กลที่ 213     15 ทีหมากดาํหนี      16 ทีหมากขาวไล่  
 

 

 
กลที่ 214      2ทีหมากดาํหนี      3 ทีหมากขาวไล่ 
 



  
กลที่ 215     2 ทีหมากดาํหนี     3 ทีหมากขาวไล่ กลที่ 216     1 ทีหมากดาํหนี     2 ทีหมากขาวไล่ 
 
 

  
กลที่ 217    2 ทีหมากดาํหนี    3 ทีหมากขาวไล่ กลที่ 218     2 ทีหมากดาํหนี     3 ทีหมากขาวไล่ 



 
กลที่ 219     2 ทีหมากดาํหนี     3 ทีหมากขาวไล่  
 

 

 
กลที่ 220    18 ทีหมากดาํหนี     19 ทีหมากขาวไล่  
 



 
กลที่ 221      4 ทีหมากดาํหนี       15 ทีหมากขาวไล่  
 

 

 
กลที่ 222        5 ทีหมากดาํหนี       6 ทีหมากขาวไล่  
 



 

 
กลที่ 223        7 ทีหมากดาํหนี        8 ทีหมากขาวไล่  
 

 

 
กลที่ 224        10 ทีหมากดาํหนี       11 ทีหมากขาวไล่ 
กรณีม้ากับเรือมีเทคนิคเบต็เตลค็เป็นประโยชน์ที่ควรทราบ เช่น 
 

  
1. ม้าคาํถกล้อมู  เดนิไปตาใดกถ็กกนิ ถ้าเดนิเรือู 2. ขุนดาํอย่ตาอับู  อย่าไล่ให้เข้าตานี ้เพราะจะทาํให้



ขาวไป B5 เสมอกัน 
กจ็ะไล่กนิม้าได้   เป็นเบีย้หงาย โคน ขุน กไ็ด้  

 

 

 
3. เป็นการสาธิต ไม่จาํเป็นต้องมีหมากครบทุกตัว ลองพเิคราะห์และประยุกต์ใช้  
 
การไล่ด้วยเบีย้สองตัว 
 

  







 

 
 
การไล่ด้วยเบีย้หงายสามตัว เบีย้ค่ผกถกมุมู ู ู  
 



 

 
เบีย้ค่ผกไม่ถกมุมู ู ู  
 

 

 
การไล่ด้วยโคนเดี่ยว 
 



การไล่ด้วยโคนกับเบีย้อย่างละตัวหลังโคน 
 



 

 
การไล่หน้าโคนเบีย้หงายถุกมุม 
 



 





 
 
การไล่หน้าโคนเบีย้หงายไม่ถกมุมู  
 



 
 

 
การไล่ม้ากับเบีย้อย่างละตัว 
 







 
 
การไล่ด้วยม้าหน่ึงตัว กับเบีย้หงายสองตัว เบีย้เทียม เบีย้ค่ผกไม่ถกมุมู ู ู  
 

 

 
การไล่ด้วยม้ากับโคนอย่างละตัว 
 



 

 
มุมการไล่ด้วยม้าค่กับเบีย้หงายู  
 

 

 
การไล่ด้วยม้าค่กับโคนหน่ึงตวัู  
 



 

 
การไล่ด้วยเรือเดี่ยว 
 



 
 

 
กลการไล่พลกิแพลง 
 



 

  
หลักการไล่เบีย้สองตัว 
 

  
หลักการไล่เบีย้หงายสามตัว เบีย้ค่ผกถกมุมู ู ู  
 



  
หลักการไล่เบีย้หงายสามตัว เบีย้ค่ไม่ผกถกมุมู ู ู  
 

  
หลักการไล่โคนเดี่ยว แบบที่ 1 
 

  
หลักการไล่โคนเดี่ยว แบบที่ 2 
 



  
หลักการไล่ โคนกับเบีย้หงายอย่างละตัว หลังโคนเบีย้หงายถกมุมู  
 

  
หลักการไล่ โคนกับเบีย้หงายอย่างละตัว หลังโคนเบีย้หงายถกมุมู  แบบที่ 1 
 

  
หลักการไล่ โคนกับเบีย้หงายอย่างละตัว หลังโคนเบีย้หงายถกมุมู  แบบที่ 2 
 



  
หลักการไล่ โคนกับเบีย้หงายอย่างละตัว หลังโคนเบีย้หงายถกมุมู  แบบที่ 3 
 

  
หลักการไล่ โคนกับเบีย้หงายอย่างละตัว หลังโคนเบีย้หงายถกมุมู  แบบที่ 4 
 

  
หลักการไล่ โคนกับเบีย้หงาย หน้าโคน เบีย้ไม่ถกมุมู  แบบที่ 1 
 



  
หลักการไล่ โคนกับเบีย้หงาย หน้าโคน เบีย้ไม่ถกมุมู  แบบที่ 2 
 

  
หลักการไล่ ม้าเดี่ยว กับเบีย้หงายถกมุมหน่ึงตัวู  
 

  
หลักการไล่ ม้าเดี่ยว กับเบีย้ผกไม่ถกมุม ู ู 1 คู่ 
 



  
หลักการไล่ ม้าค่ กับเบีย้หงายไม่ถกมุมู ู  แบบที่ 1 
 

  
หลักการไล่ ม้าค่ กับเบีย้หงายไม่ถกมุมู ู  แบบที่ 2 
 

  
หลักการไล่ ม้าค่ กับเบีย้หงายไม่ถกมุมู ู  แบบที่ 3 
 



  
หลักการไล่ เรือเดี่ยว 
 

  
หลักการไล่ เรือค่ คล้ายเรือเดี่ยว ใชู้ เรือ 1 ลาํ ร่นขอบกระดานให้แคบลง  
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