
การเลนในแตละรอบ
 การเลนในแตละรอบจะจบลงเมื่อมีการตีกินเกิดขึ้น โดยการกิน
ไพนั้นแบงออกเปนประเภทหลักๆ ไดดังนี้

กติกาการเลนไพไทย
 กติกาการเลนคือจะมีผูเลน 6-7 คน โดยจะทำการเลนบนเสื่อ 
แตละคนจะมีไมเข่ียไพ เพ่ือท่ีการจ่ัวไพจากกอง โดยการเลนจะเร่ิมจากคน
ทำไพ (ซ่ึงอาจจะมีหรือไมมีก็ได ถาไมมี ผูเลนแตละคนอาจจะทำหนาท่ีแจก
ไพสลับกัน) จะทำการแจกไพใหกับเจามือ 12 ใบ สวนผูเลนคนอ่ืนจะไดรับ
ไพ 11 ใบ ซ่ึงในการแจกน้ันสวนใหญจะเร่ิมแจกไพใหผูเลนแตละคน 6 ใบ
จนครบและจะทำการแจกรอบสองซ่ึงจะแจกใหเจามือ 6 ใบ สวนผูเลนอ่ืน
จะไดไพอีกคนละ 5 ใบ
 อุปกรณไพไทย 1 สำรับ จำนวน 2 ขอน 120 ใบ (ขอนละ 60 ใบ)
ในบอนการพนันบางแหงจะทำการ “คน” คือใหผูเลนนำไพท่ีไมเขาพวกกับ
ไพบนมือหรือไพท่ีพวกเขาไมพอใจ ลงมารวมกัน และคนทำไพจะทำการคน
ไพเหลานั้นใหคละกัน ตอมา ผูเลนแตละคนจะทำการเขี่ยไพคืนเทากับ
จำนวนที่ตนลงมา เพื่อเปดโอกาสใหผูเลนไดไพที่ดีกวาเดิม
 เมื่อทำการคนเสร็จแลว เจามือจะทำการตีไพใบหนึ่งจากมือลง
ทางดานขวามือของตนเอง (ยกเวนในกรณี ที่ไพทั้ง 12 ตัวบนมือเจามือ
ครบถวนและสามารถตีลงมา “กิน” ไดทันที) ผูเลนคนตอมาสามารถเลือก
ที่จะเก็บไพที่เจามือตีลงมาหากไพนั้นเขาชุดกับไพบนมือของตน มิฉะนั้น
ผูเลนคนนั้นจะทำการ “จั่ว” โดยใชไมเขี่ยไพทำการเขี่ยไพใบแรกสุดของ
กองที่เหลือจากการแจก และหากไมมีอะไรเกิดขึ้นผูเลนคนนั้นจะไมตอง
ตีไพหน่ึงใบลงทางขวาของมือตน และกระทำอยางน้ีไปเร่ือยๆ จนมีผูเลนคนใด
คนหน่ึง “กิน” ไพ
 ในการจ่ัวไพน้ัน หากไพท่ีจ่ัวมาน้ัน ตรงกับไพรูปเดียวกับสองใบใน
มือผูเลนคนใดคนหนึ่ง ผูเลนคนนั้นสามารถ “ผอง” ไพใบนั้นไปเขาชุดกับ
ไพบนมือของตน โดยไพที่ผองเมื่อรวมกับไพบนมือจะเรียกวา “ตอง” และ
ผูเลนท่ีสามารถทำการผองไพจะตองวางไพบนมือลงมารวมกับไพท่ีผอง และ
ตีไพบนมือทิ้งไปหนึ่งใบผูเลนถัดไปจากผูเลนที่ผองไพอาจจะเก็บไพที่ตีหรือ
ทำการจั่วไพใหมก็ได

 กินชอง (1-3 ตอง) โดยผูเลนจะตองมีไพบนมือหรือไพท่ีผองมาแลว 
รวมกัน 3 ชุด และถือไพไว 1 คู เม่ือใดก็ตามมีการจ่ัวไพเหมือนกับไพคูบน
มือ ผูเลนสามารถตีลง มากินได เชน
(บนมือ 11 ใบ) สี่นม สี่มะเขือ สี่นม สองคต สองคณฑ สองตาโต 
เอี่ยวพญา เอี่ยวพญา (ผอง 3 ใบ) เอี่ยวเกือก เอี่ยวเกือก เอี่ยวเกือก
 เมื่อใดก็ตามที่มีผูเลนจั่วเอี่ยวพญาการกอง ผูเลนคนนี้สามารถจะ
ตีไพลงมา “กิน 2 ตอง” ได
 กินถก (ถลก) เหมือนกับกิินชอง เพียงแตวา ผูจ่ัวเอ่ียวพญา น้ันคือ
ตัวเลนท่ีถือคูเอ่ียวพญาเอง ในกรณีน้ีจะไดเงินมากกวากรณีแรก แลวแตขอ
ตกลงกัน

ผูเลนคนอื่นจั่วไพ

จากกองแลวกินเรียกวา 

“กินชอง”

ผูเลนจั่วไพ

จากกองไดเองเรียกวา

“กินถกชอง”

สี่มะเขือสี่นม สี่นม สององคต สององคต สองตาโต เอี่ยวพญา เอี่ยวพญา เอี่ยวเกือก เอี่ยวเกือก เอี่ยวเกือก

กินชอง

กินสี่ตัว

หาคณฑ หาคณฑ หาคณฑ หาแตงโมหานก แปดตาโตแปดละเอียดแปดละเอียด สามนก สามนก สามนก

ผูเลนคนอ่ืนจ่ัวไพ

จากกองแลวกินเรียกวา 

“กิน 4 ตัว”

ผูเลนจ่ัวไพ

จากกองไดเองเรียกวา

“กินลม” หรือ “กินส่ีตอง”

กินเศียร

ผูเลนคนอื่นจั่วไพ

จากกองแลวกินเรียกวา 

“กินเศียร”

ผูเลนจั่วไพ

จากกองไดเองเรียกวา

“กินถกเศียร”

สามคณฑ สามตาโต สามนก สี่นมสี่มะเขือสี่คณฑ แปดตาโตแปดคณฑ แปดละเอียด เอี่ยวนาง เอี่ยวหนู

ผูเลนคนอื่นจั่วไพ
จากกองแลวกินเรียกวา 

“กินสี่ตอง”

ผูเลนจั่วไพ
จากกองไดเองเรียกวา

“กินถกสี่ตอง”

กินสี่ตอง

สองคณฑ สองคณฑ สองคณฑ สี่นม สี่นม สี่มะเขือ สี่มะเขือ สี่มะเขือ เกาแดง เกาแดง เกาแดง

กินเก็ง

ผูเลนคนอื่นจั่วไพ
จากกองแลวกินเรียกวา 

“กินเก็ง”

ผูเลนจั่วไพ
จากกองไดเองเรียกวา

“กินถกเก็ง”

หานก หานกสองตาโต สองตาโต สองคณฑ สี่นม สี่นม สี่คณฑ เอี่ยวชี เอี่ยวชี เอี่ยวชี

กินส่ีตองมืด

ผูเลนจั่วไพ
จากกองแลวกิน

เรียกวา “กินสี่ตองมืด”
แตถาไพตรงกับตัวเก็ง

เรียกวา
“กินสี่ตองเก็ง”

เอี่ยวเกือก เอี่ยวเกือก เอี่ยวเกือก เกาจัน เกาจัน เกาจัน แปดตาโต แปดตาโต แปดตาโต สี่นม สี่นม

 กินเศียร โดยผูเลนจะตองถือไพ 3 ชุดบนมือซ่ึงมีหนาไพไมเหมือนกัน 
และถือไพอีกชุดหน่ึงซ่ึงมีหนาไพไมเหมือนกัน หากมีการจ่ัวไพท่ีทำใหบนมือ
ครบชุด 3 หนา ผูเลนน้ันถือวากินเศียร เชน
(บนมือ 11 ใบ) สามคณฑ สามตาโต สามนก ส่ีคณฑ ส่ีมะเขือ ส่ีนม แปด
คณฑ แปดตาโต แปดละเอียด เอียวนาง เอี่ยวหนู
 เม่ือใดก็ตามท่ีมีผูเลนจ่ัวเอ่ียวพญาจากกอง ผูเลนคนน้ีสามารถจะตี
ไพลงมา “กิน เศียร” ได
 กินถกเศียร เหมือนกับกินเศียร เพียงแตวา ผูเลนท่ีจ่ัวเอ่ียวพญาน้ัน
คือผูเลนที่ตองการเอี่ยวพญาไปรวมกับเอี่ยวนางและเอี่ยวหนู ซึ่งจะไดเงิน
มากกวาการกินเศียรธรรมดา

 กินสี่ตัว ผูเลนมีไพครบแลว 2 ชุด และถือไพหนาหนึ่ง 3 ตัวบวก
กับไพท่ีมีหัวเดียวกันอีก 2 ตัว หากมีการจ่ัวไพตัวท่ี 4 จากกองผูเลนสามารถ
ตีลงมากินสี่ตัว เชน
 (บนมือ) 11 ใบ หาคณฑ หาคณฑ หาคณฑ หานก หาแตงโม แปด
ละเอียด แปดละเอียด แปดตาโต (ผอง 3 ใบ) สามนก สามนก สามนก
 เมื่อใดก็ตามที่มีผูเลนจั่วหาคณฑจากกอง ผูเลนคนนี้สามารถจะตี
ไพลงมา “กิน 4 ตัว” ได
 กินถกสี่ตัว เหมือนกับกินสี่ตัว เพียงแตวา ผูจั่วหาคณฑ นั้นคือตัว
เลนที่ถือตองหาคณฑเอง ในกรณีนี้จะถือวาเปนการ “กินลม” ซึ่งจะไดเงิน
เทากับการกินเศียร หรือกิน สี่ตอง

 กินสี่ตอง ผูเลนจะตองมีไพครบอยูบนมือหรือผองมาแลวรวม 3 
ตองและมีไพอีก 1 คูบนมือ หากมีการจั่วไพที่เหมือนกับไพบนมือจากกอง 
ผูเลนคนนั้นถือวากินสี่ตอง เชน
 (บนมือ 5 ใบ) สองคณฑ สองคณฑ สองคณฑ ส่ีนม ส่ีนม (ผอง 6 
ใบ) สีมะเขือ สี่มะเขือ สี่มะเขือ เกาแดง เกาแดง เกาแดง
 เม่ือใดก็ตามท่ีผูเลนจ่ัวส่ีนมจากกอง ผูเลนคนน้ีสามารถจะตีไพลงมา 
“กิน 4 ตอง” ได
 กินถกสี่ตอง เหมือนกับกินสี่ตอง เพียงแตผูที่จั่วสี่นมบนมือพรอม
ไพอื่นๆ อีก 3 ตอง ในกรณีนี้จะไดเงินมากกวากินสี่ตองธรรมดา

 กินเก็ง ผูเลนแตละคนจะมีกลองเล็กๆ อยูในตะกราของตน โดยใน
กลองน้ันจะใสไพท่ีตัดเอาไว 1 ตัว (ยกเวนไพประเภทเอ่ียว) ซ่ึงเปนไพสำรับ
อ่ืนท่ีไมเก่ียวกับไพท่ีใชเลนแตประการใดสวนใหญจะทำการตัดคร่ึงใสตะกรา
ใหญๆไว ผูเลนสามารถเลือกไดวาอยากจะเก็งตัวอะไร และหากผูเลน
สามารถกินไพไดเหมือนกับไพในกลองน้ัน ถือ วากินเก็ง ซ่ึงถือวาเปนการกิน
ลมประเภทหน่ึง เชน
 (บนมือ 8 ใบ) สองตา สองตา สองคณฑ ส่ีนม ส่ีคณฑ หานก หานก 
(ผอง 3 ใบ) เอ่ียวชี เอ่ียวชี เอ่ียวชี (ในกลองเก็ง - หานก)
 เมื่อใดก็ตามที่ผูเลนจั่วหานกจากกอง ผูเลนคนนี้สามารถจะตีไพลงมา 
“กิน เก็ง” ได
 กินถกเก็ง เหมือนกับกินเก็ง เพียงแตผูท่ีจ่ัวหานกคือผูท่ีมีคูหานกและ
เก็งหานกไวในกลอง ในกรณีน้ีจะไดเงินมากกวาการกินเก็งธรรมดา

 กินสี่ตองเก็ง เศียรเก็ง เหมือนกับกินสี่ตอง กินเศียร เพียงแตไพที่
จั่วขึ้นมาและผูเลนตีลงไปกินนั้นเหมือนกับไพในกลองเก็ง ในกรณีนี้ถือวา
เปนการกินลมใหญท่ีจะไดเงินมากกวากินส่ีตองหรือกินเศียรธรรมดาถึงสอง
เทา และหากผูเลนถกไพใบนั้นขึ้นมาเอง อาจจะไดเงินเพิ่มขึ้นอีกแลวแต
ตกลง
 กินถกส่ีตัวเก็ง เหมือนกินส่ีตัวเก็ง เพียงแตไพตัวท่ีถกเขาตองบนมือ
น้ันเปนไพท่ีผูเลนเก็งเอาไวในกลองเก็งของตน โดยศักด์ิของการถกส่ีตัวเก็ง
จะเทากับการกินเศียรเก็ง หรือสี่ตองเก็ง
 กินสี่ตองมืด ผูเลนจะตองรวบรวมไพบนมือใหครบสามตอง โดยที่
ไมไดทำการผองจากผูเลนคนอ่ืนและมีไพอีกคูบนมือ หากมีการจ่ัวไพท่ีเหมือน
กับไพคูนั้นจากกอง ผูเลนสามารถตีลงมากินสี่ตองมืดได โดยการกินสี่ตอง
มืดถือวาเปนการกินลมใหญอีกประเภทหน่ึงและผูท่ีสามารถกินส่ีตองมืดได
จะไดเงินมากกวาการกินสี่ตองปกติถึง 2-3 เทาแลวแตตกลงกัน เชน
 (บนมือ 11 ใบ) เอี่ยวเกือก เอี่ยวเกือก เอี่ยวเกือก เกาจัน เกาจัน 
เกาจัน แปดตาโต แปดตาโต แปดตาโต สี่นม สี่นม
 เม่ือใดก็ตามท่ีผูเลนจ่ัวส่ีนมจากกอง ผูเลนคนน้ีสามารถจะตีไพลงมา 
“กิน 4 ตองมืด” ได
 กินส่ีตองมืดเก็ง ผูเลนจะตองรวบรวมไพบนมือใหครบสามตอง โดยท่ี
ไมไดทำการผองจากผูเลนคนอ่ืน และมีไพอีกคูหน่ึงบนมือซ่ึงเปนไพตัวเก็งคือ
มีหนาไพเดียวกับไพในกลองเก็งของตน หากมีการจ่ัวไพท่ีเหมือนกับไพคูน้ัน
จากกอง ผูเลนสามารถตีลงมากินสี่ตองมืดเก็งได โดยการกินสี่ตองมืดเก็ง
ถือวาเปนการกินลมใหญอีกประเภทหน่ึง และผูท่ีสามารถกินส่ีตองมืดเก็งได
จะไดเงินมากกวาการกินสี่ตองปกติถึง 3-4 เทาแลวแตตกลงกัน เชน
 (บนมือ 11 ใบ) เอี่ยวเกือก เอี่ยวเกือก เอี่ยวเกือก เกาจัน เกาจัน 
เกาจัน แปดตาโต แปดตาโต แปดตาโต สี่นม สี่นม (ในกลองเก็ง - สี่นม)
 เม่ือใดก็ตามท่ีผูเลนจ่ัวส่ีนมจากกอง ผูเลนคนน้ีสามารถจะตีไพลงมา 
“กิน 4 ตองมืดเก็ง” ได และถาผูเลนคนน้ันถกส่ีนมข้ึนมาเอง ผูเลนคนน้ันจะ
ไดเงินเพิ่มอีกตามแตตกลง

เอี่ยวพญา

หาคณฑ

หานก

สี่นม

เอี่ยวพญา

สี่นม



ผูเลนที่ 1 (เจามือและคนแจกไพ)

ผูเลนที่ 2

ผูเลนที่ 3

ผูเลนที่ 4ผูเลนที่ 5

ผูเลนที่ 6

ผูเลนที่ 7

ไพ 11 ใบ

แจกรอบแรก 6 ใบ วนจนครบผูเลน

รอบที่สอง 5 ใบ วนจนครบผูเลน

เจามือเทานั้นที่มี 12 ใบ
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เอี่ยวเกือก เอี่ยวเกือก เอี่ยวเกือก

หัวเหมือน ตัวเหมือน
เรียกตอง

หัวเหมือน ตัวเหมือน
เรียกเศียร

สามคณฑ สามตาโตเอี่ยวเกือก เอี่ยวเกือก เอี่ยวเกือก เกาจัน เกาจัน เกาจัน แปดตาโต แปดตาโต แปดตาโต

กินเขียวหวานแบบที่ 2

กินลมเอ่ียว

เมื่อผูเลน
จั่วเอี่ยวจากกอง

ผูเลนคนนี้สามารถ
จะตีลงมา

“กินลมเอี่ยว”

เอี่ยวนาง เอี่ยวหนู เอี่ยวพญา เอี่ยวชี เอี่ยวชี เอี่ยวชีเอี่ยวเกือก เอี่ยวเกือก เอี่ยวเกือก เอี่ยวยาว เอี่ยวยาว

เอี่ยวชี เอี่ยวเกือก เอี่ยวยาว

สององคต สามคณฑ สามตาโต สามนกสองตาโต สองคณฑ

กินเขียวหวานแบบที่ 1

เอี่ยวชี เอี่ยวเกือก เอี่ยวยาว สี่มะเขือสี่คณฑ

 กินเขียวหวาน ในบางบอน จะมีการกำหนดหารกินเขียวหวานขึ้น
เพ่ือความงายในการกินลมของผูเลน โดยผูเลนท่ีสามารถรวบรวมไพครบ 3 
เศียร แตมีไพอีกคูบนมือ หากไพตัวที่เหมือนคูนั้นนั้นถูกจั่วจากกอง ก็ถือวา
เปนการกินเขียวหวาน ซึ่งเปนการกินลมประเภทหนึ่ง เชน
 (บนมือ 11 ใบ) เอี่ยวชี เอี่ยวเกือก เอี่ยวยาว สองคณฑ สองตาโต 
สองคต สามคณฑ สามตาโต สามนก สี่คณฑ สี่คณฑ
 เม่ือใดก็ตามท่ีผูเลนจ่ัวส่ีคณฑจากกอง ผูเลนคนน้ีสามารถจะตีไพ
ลงมา “กินเขียวหวาน” ได
 หรือผูเลนที่มีไพ 3 ตองแตมีไพอีกชุดหนึ่งบนมือ หากไพที่ตัวที่เหลือ
ท่ีไมเหมือนกับไพหนาน้ันถูกจ่ัวจากกอง ก็ถือวาเปนการกินเขียวหวานเชนกัน
เชน
 (บนมือ 11 ใบ) เอี่ยวชี เอี่ยวชี เอี่ยวชี สองคณฑ สองคณฑ 
สองคณฑ สองตาโต สองตาโต สองตาโต สี่มะเขือ สีนม
 เมื่อใดก็ตามที่มีผูเลนจั่วสี่คณฑจากกอง ผูเลนคนนี้สามารถ
จะตีไพลงมา “กินเขียวหวาน” ได
 การกินเขียวหวานน้ีอาจจะมีการ ถกเขียวหวาน หรือ การกินเขียว
หวานเก็ง ซึงเหมือนกับกรณีการกินเศียรหรือการกินสี่ตองไดเชนกัน 

 ในบางคร้ังเม่ือจ่ัวไพใบหน่ึงข้ึนมา อาจจะมีผูเลนมากกวาหน่ึงคนท่ี
สามารถตีกินไพใบนั้นได ซึ่งหากเปนเชนนี้ผูที่สามารถกินไพคักดิ์สูงกวาจะ
เปนผูชนะ เชน
 ไพที่จั่วจากกอง - สี่มะเขือ
 ผูเลน 1 บนมือ + ผอง สามคณฑ สามคณฑ สามคณฑ สี่นม สี่
นม สี่คณฑ สี่มะเขือ สี่มะเขือ เอี่ยวพญา เอี่ยวนาง เอี่ยวชี (คั่ว 2 ตอง)
 ผูเลน 2 บนมือ + ผอง เจ็ดคณฑ เจ็ดพัด เจ็ดนก แปดคณฑ แปด
ตาโต แปดละเอียด เกาคณฑ เกาจัน เกาแดง สี่คณฑ สี่นม (คั่วเศียร)
 ในกรณีนี้ผูเลน 2 จะเปนผูชนะ เพราะการกินเศียรนั้นไดเงินมาก
กวาการกิน 2 ตอง
 แตถาเปนกรณีท่ีเปนการกินไพศักด์ิเทากัน จะถือวาผูท่ีอยูเหนือมือ
เปนผูชนะ เชนหากผูเลน 1 เก็งส่ีมะเขือไว และอยูเหนือ (นับจากทางขวามือ) 
ผูเลน 2 ผูเลน 1 อยูเหนือมือผูเลน 2 ดังน้ันผูเลนหน่ึงจะเปนผูชนะ
 และหากมีการกินไพเกิดข้ึน คนทำไพจะทำการเปดไพท่ีเหลือในกอง
ใหผูเลนทั้งหมดดู เพื่อทำการเช็กวามีไพใดขาดไปหรือไม บางครั้งอาจจะมี
การบนในวงวามีการ ทับหลัง เกิดข้ึน ซ่ึงหมายความวา ไพใบตอจากท่ีมีการ
กินน้ัน เปนไพท่ีผูเลนคนท่ีบนออกมาตองการและสามารถตีลงมากินได และ
เม่ือทำการจายเงินกันเรียบรอยแลว คนทำไพหรือผูเลนจะทำการแจกไพใหม
อีกคร้ัง โดยสวนใหญจะเปนไพท่ีจัดแจงไวแลว เน่ืองจากการเลนไพผองไทย
น้ันจะมีไพรวมท้ังส้ิน 2 สำรับ (หลังเขียวและหลังสม) ในระหวางท่ีทำการ
เลนไพสำรับหนึ่ง คนทำไพจะทำไพอีกสำรับหนึ่งเตรียมเอาไวแลว
 การเลนไพผองไทยในแตละพ้ืนท่ีของประเทศไทยมีความแตกตางกัน
.

 กินลมเอ่ียว เน่ืองจากเอ่ียวเปนไพประเภทเดียวท่ีมี 2 ชุด คือเอ่ียว
เล็กเอี่ยวใหญ ซึ่งเอี่ยวทั้งสองประเภทไมวาจะเล็กหรือใหญสามารถเอามา
รวมเปนชุดเดียวกันได เชน เอ่ียวพญา เอ่ียวเกือก เอ่ียวยาว ถือวา เปนชุด
หนึ่ง ดังนั้นผูเลนสวนใหญจึงนิยมเปนเอี่ยวไวบนมือเพราะสามารถรวมชุด
ไดงายกวาไพประเภทอื่น และหากผูเลนใดสามารถรวบรวมเอี่ยวทั้งบนมือ
และที่ผองมาไดครบ 11 ใบ จากมีหารจั่วเอี่ยวใดๆ ก็ตามจากกองผูเลน
สามารถตีลงมากินลมเอี่ยวได เชน
 (บนมือ 8 ใบ) เอี่ยวเกือก เอี่ยวเกือก เอี่ยวเกือก เอี่ยวยาว เอี่ยว
ยาว เอี่ยวนาง เอี่ยวหนู เอี่ยวพญา (ผอง 3 ใบ) เอี่ยวชี เอี่ยวชี เอี่ยวชี
 เมื่อใดก็ตามที่ผูเลนจั่วเอี่ยวจากกอง ผูเลนคนนี้สามารถจะตีไพลงมา “กิน 
เอี่ยวลม” ได

เอี่ยวพญา

ผูเลนสามารถรวบรวม
ไพครบ สามเศียร
ไพอีกสองใบที่ถือ
ตระกูลเดียวกัน
แตไมเหมือนกัน

เมื่อจั่วตัวที่เหลือได
ถือวา

“กินเขียวหวาน”
สี่นม

ผูเลนสามารถรวบรวม
ไพครบ สามตอง
ไพอีกสองใบที่ถือ
ตระกูลเดียวกัน
แตไมเหมือนกัน

เมื่อจั่วตัวที่เหลือได
ถือวา

“กินเขียวหวาน”
สามนก

www.playingcard.or.th

คูมือการเลนไพไทย


