บริดจเปนบอรดเกมที่ใชไพเปนสวนประกอบสําคัญ
และขอยืนยันวาจะใชคําวา ไพ ไมใชคําวา การด
เพราะเนื่องจากเกมนี้ ถูกจัดใหเปนกีฬา โดย สมาคมบริดจแหงประเทศ ซึ่งเปนหนวยงานที่ขนึ้ ตรงกับ การกีฬา
แหงประเทศไทย
ประวัติของบริดจ โดยยอ ขอขอบคุณ guru.sanook
บริดจเปนเกมไพ ประเภท Trick Taking
โดยพบการเลนบริดจครั้งแรกในชื่อของ Whist ราวๆคริสตศตวรรษที1่ 5
ตอมาพัฒนาการเลนโดยใหมีการประมูลเขามาเกี่ยวของ โดยเลนชื่อของ Auction Bridge
ในป 1925 นาย ฮารโรลด เอส แวนเดอบิลท (Harold S. Vanderbilt) ชาวอเมริกนั ไดคดิ คนปรับปรุง Auction
Bridge ขณะเดินทางในเรือสําราญ ซึ่งกลายเปนบริดจที่เราเลนกันในปจจุบัน ในชื่อของ Contract Bridge ซึ่ง
นักเลนบริดจจะถือวาเขาเปนคนคิดคนและออกแบบบริดจในปจจุบัน
บริดจเขามาในประเทศไทยครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯในขณะนั้น ซึ่งก็คือ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงนํากีฬาไพบริดจมาเลนในวัง โดยขณะนั้นเลนกันในรูปแบบของ
Auction Bridge
เกี่ยวกับกฎหมาย ขอขอบคุณ กฎหมายดอทคอม
เนื่องจากบริดจจัดเปนกีฬาที่ใชไพ การเลนไพบริดจจึงไดรบั การยกเวนเปนกรณีพิเศษ ใหเลนได อางอิงจาก

พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478
ซึ่งเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503)
ขอที่ 13 บัญญัตกิ ารพนันที่สามารถเลนไดโดยไมตองขอใบอนุญาต 3 ประเภทดังนี้
....
....
ขอ 13 การพนันตามบัญชี ข.ดังตอไปนีใ้ หจัดขึ้นไดโดยไมตองมีใบอนุญาต
(1) ไพบริดจ ซึ่งเลนในสมาคมระหวางสมาชิกหรือบุคคลทีส่ มาคมอนุญาต หรือเลน ในบานระหวางญาติมิตร
โดยสมาคมผูจัดใหมกี ารเลนหรือเจาบาน แลวแตกรณี มิไดเรียกเก็บ หรือรับผลประโยชนในทางตรงหรือ
ทางออมจากการเลนนัน้
(2) บิลเลียด เพื่อความรื่นเริงในสมาคม โดยสมาคมเก็บคาเกมตามสมควรหรือในเคหะสถาน โดยผูจดั ใหมกี าร
เลนหรือเจาบาน แลวแตกรณี มิไดเรียกเก็บหรือรับผลประโยชนในทางตรงหรือทางออมจากการเลนนัน้
(3) วิ่งวัวคน ซึ่งไมมีการเลนโตแตไลเซเตอร สวีปหรือบุกเมกิง รวมอยูดว ย ชกมวย มวยปล้ํา ซึ่งกรมพลศึกษา
หรือแผนกศึกษาธิการในสวนภูมิภาคจัดใหมขี ึ้นระหวางนักเรียน
....
....
ดังนั้นการเลนบริดจ ไดรับการรับรองใหเลนไดอยางถูกกฎหมายโดนไมตองขออนุญาตและไมโดนจับ หากเลน
กันในเคหสถาน ทั้งนี้ตองไมมีเงินเดิมพันซึ่งผิดตาม พรบ.การพนัน

1. ขอมูลทั่วไป
ชือ่ เกม - Bridge
ผูอ อกแบบ - Harold Vanderbilt
จํานวนผูเลน 4 คน

กลไกของเกม : Card Game - Trick Taking / Lead&Follow
เวลาที่ใชเลน 15 นาที/สํารับ - 180-1080 นาที/การแขงขัน
2. อุปกรณ ภาพทุกภาพเอามาจากหลากแหลงขอขอบคุณโดยรวมๆละกัน
เปนเกมกีฬาที่ใชไพ จึงตองมี (2.1)ไพ

แตไพบริดนัน้ จะมีขนาดความกวางที่เล็กกวา เนื่องการเลนตองถือไพทั้ง 13 ใบพรอมๆกัน
เปรียบสํารับไพปอกและไพบริดจ

เกมๆนี้ จะมี 2 phase คือประมูลและการเลน
ดังนั้นจึงตองมี (2.2)อุปกรณทใี่ ชในการประมูล
โดยมี 2 รูปใหเลือกคือ
<2.2.1> Bidding Sheet + pencil

หรือใช <2.2.2> Bidding box

นอกจากนั้นยังมีอุปกรณอื่นๆเอาไวจัดการแขงขัน ซึ่งจะขอไมกลาวในทีน่ ี้

3. การเลน
บริดจ 1 โตะจะเลนกัน 4 คน โดยการแจกไพครัง้ หนึง่ จะเรียกวา 1 บอรด
ผูเลน 4 คน คนทีน่ ั่งตรงขามจะถือวาเปนทีมเดียวกัน หรือเรียกวา partner (คําแปลบัญญัติ: คูข า)
คนที่นั่งตรงขามกับเรา จะเรียกวา "Partner" หรือ "คูขา"
สวนคนทีข่ า งๆเรา 2 คน จะเรียกวา "ปรปกษ" (Opponent) ถาจะเฉพาะเจาะจงคือ คนที่ทางซายเรียกวา "ปรปกษ
ทางซาย" (Left-hand opponent) สวนทางขวาก็เรียกวา "ปรปกษทางขวา" (Right-hand opponent)
(เขาเรียกงีจ้ ริงๆนา ไมไดมกั งาย)
กอนเริ่มเลนจะแจกไพจนหมดสํารับทั้ง 52 ใบ โดยแตละคนจะได 13 ใบ เทาๆกัน
จากนัน้ บริดจจะเลนเกมๆนึง แบงเปน 2 Phase คือ
(3.1) Auction Phase
(3.2) Playing Phase
(3.1) Auction Phase
คือการประมูล
มีวัตถุประสงคเพื่อแยงกันทําสัญญา (CONTRACT) ที่จะเลนใน phase ตอไป
โดยเริ่มจากคนแจกไพ (Dealer) แลววนไปตามเข็มนาฬิกา
การประมูล จะตองประมูลใหสูงขึ้นเรื่อย โดยมีวตั ุประสงคคือการประมูลเพื่อตองการหนาทรัมพ (Trump)

*******************************
(Trump)
เปนศัพทที่ใชเลือกดอกของหนาไพทใี่ หญที่สุดขณะเลนเกมหนึ่งๆ นอกจากบริดจแลว คําวาทรัมพยังใชกันใน
เกมไพทว่ั ไปเชน นโปเลียน เปนตน
*******************************
ระดับการประมูลจะมี 7 ระดับ
โดยระดับจะมีตั้งแต 1 - 7 โดยแตละระดับ
แตละระดับจะสัญญากับผูเลนทั้งวงวา จะกินอยางต่ํากี่กอง (Trick - ศัพทบัญญัติ: ตองกิน)
*******************************
(Trick)
เปนศัพทการเลนไพแบบ Lead & Follow ทุกประเภท เมื่อผูเลนคนหนึ่งนําไพ(Lead) ผูเลนตองตามไพ (Follow)
ในดอกเดียวกับผูนําจนครบรอบ ผูที่ชนะจะได 1 ตองกิน หรือ 1 Trick ศัพทนี้ใชกนั ทั่วในไพและการดเกมที่เลน
แบบ Lead& Follow เชน จับหมู Spade หรือ Bottle Imp
*******************************
สัญญาระดับ 1 คือ สัญญาวาจะกิน 1+6 = 7 กอง
สัญญาระดับ 2 คือ สัญญาวาจะกิน 2+6 = 8 กอง
สัญญาระดับ 3 คือ สัญญาวาจะกิน 3+6 = 9 กอง
...
...
สัญญาระดับ 7 คือ สัญญาวาจะกิน 7+6 = 13 กอง
(ตอนแจกไพ มีไพคนละ 13 ใบ ถือวามี 13 กอง-เลน13รอบ)

////////////////////////
แตละระดับจะมีดอกของหนาไพใหประมูลใหเปนหนาทรัมพได 5 ชนิด ซึ่งจะเรียงตามศักดิ์จากเล็กไปใหญ
ไดแก
ดอกจิก (Club) เรียกโดยยอวา "จิก" สัญลักษณคือ "C"
ขาวหลามตัด (Diamond) เรียกโดยยอวา "เหลี่ยม" สัญลักษณคือ "D"
โพธิแ์ ดง (Heart) เรียกโดยยอวา "แดง" สัญลักษณคือ "H"
โพธิ์ดํา (Spade) เรียกโดยยอวา "ดํา" สัญลักษณคือ "S"
โนทรัมพ (No Trump) สัญลักษณคือ "NT"
ตัวอยางความหมายโดยตรงของการประมูล เชน
2S -> ประมูลโดยสัญญาวาจะกิน 8 กอง (จาก 13 กอง) โดยให โพธิ์ดํา เปน ทรัมพ
3NT -> ประมูลโดยสัญญาวาจะกิน 9 กอง (จาก 13 กอง) โดยใหไมมีอะไรเปน ทรัมพ
7C -> ประมูลโดยสัญญาวาจะกิน 13 กอง (จาก 13 กอง) โดยให ดอกจิก เปน ทรัมพ
เปนตน
การประมูลจะตองประมูลสูงขึ้นเรื่อยๆ
เชน 1C เกทับดวย 2C เกทับดวย 2S แลวเกทับดวย 3NT เปนตน
แตไมสามารถถอยหลังได เชน 2S จะเกทับดวย 2D ไมได เพราะ D ศักดิ์เล็กกวา S

หรือ 3C จะเกทับดวย 2NT ไมได เพราะระดับ 2 นอยกวาระดับ 3
เปนตน
สรุประดับในการประมูลไดดังนี้
1C 1D 1H 1S 1NT
2C 2D 2H 2S 2NT
3C 3D 3H 3S 3NT
4C 4D 4H 4S 4NT
5C 5D 5H 5S 5NT
6C 6D 6H 6S 6NT
7C 7D 7H 7S 7NT
////////////////////////
นอกจากระดับการประมูลทั้ง 35 ขั้นแลว ยังสามารถประมูลดวยรูปแบบอื่นๆไดอีกไดแก
Pass หรือ ผาน สัญลักษณคือ /
หมายความวาจะไมประมูล ซึ่งคนที่ผานไปแลวจะสามารถกลับมาประมูลไดอีก
การ Pass ไมจํากัดวาจะตองมีการประมูลระดับใดเกิดขึ้นมากอน แมเปนคนแรกทีต่ องประมูลก็สามารถผานได
แตการประมูลนัน้ จะจบลงทันทีเมื่อ มีคนผาน 3 คนติดกัน
Double สัญลักษณคือ X ชื่อเลนของนักบริดจไทยคือ "ถั่ว"
Double จะกระทําเมื่อ ผูเลนคนนัน้ ตองการจะ Defend โดยปรามาศผูที่จะชนะประมูลวา "ไมสามารถทําไดตาม
สัญญา"

โดยจะทําได เมื่อมีการประมูลระดับระดับใดระดับหนึ่งเกิดขึ้น (จะปรามาศคนผานไมได ตองปรามาศคนที่
ประมูลสัญญาที่จะเลน)
ดังนั้นผลของการเลนที่เกิดขึ้น จะทวีคณ
ู เปนเทาตัว
ถาทําสําเร็จจะไดเทาตัว แตถาพลาดก็เสียเทาตัวเชนกัน
สัญญาที่มีการ Double จะมีสัญลักษณ X ตอทายสัญญา เชน 2HX ก็คือ 2โพธิ์แดง ดับเบิ้ล
Redouble สัญลักษณคือ XX
เปนการประมูลของผูที่จะชนะประมูลยืนยันวา "ทําไดตามที่สัญญาแนๆ"
การ Redouble จะกระทําไดเมื่อมีการ double เกิดขึ้น และไมมีการแทรกดวยการประมูลอื่นนอกจาก Pass (จะ
ตอกกลับคนทีป่ รามาศเราตองไมหนีสัญญาเกาไปเปนอยางอื่น)
แนนอนวา ผลของการเลนจะทวีอกี เทาตัวกับผลแบบ Double
สัญญาที่มีการ Redouble จะมีสัญลักษณ XX ตอทายสัญญา เชน 7NTXX ก็คือ 7โนทรัมพ รีดับเบิ้ล (มักเรียกวา 7
โน-เบิ้ล-รี)
////////////////////////
คูที่ประมูลชนะจะเปนฝายไดเลน
โดยคูที่ประมูลชนะ จะแบงหนาที่
คนที่เลนจะเรียกวา Declarer หรือ ผูเลน มีหนาที่เลนไพในสัญญานั้นๆ ใหไดตามสัญญา
ผูที่นั่งตรงขาม Declarer จะเรียกวา Dummy ซึ่งจะตองเปดใหทั้งวงดู หลังจากการ Lead ครัง้ แรกของปรปกษ มี
หนาที่ทําตาม Declarer สั่งเทานั้น มากกวานัน้ ถือวาผิดกติกา
ปรปกษของผูเลน(ที่นั่งซาย-ขวา)จะถูกเรียกวา Defender หรือผูปองกันไพ มีหนาที่พยายามไมให Declarer
บรรลุเปาหมายตามสัญญา

โดยคนเลนหรือ Declarer จะถูกกําหนด โดยการที่เปนคนแรกที่ประมูลไพหนานั้นๆ เชนผูเลนที่นั่งทิศเหนือ
ประมูลไพ 3NT แลวชนะประมูล แตผูเลนที่นั่งทิศใตเคยประมูล 1NT ดังนั้นไพบอรดนี้ คนที่นั่งทิศใตจะเปนผู
เลน
////////////////////////
ตัวอยางการประมูล ให Dealer คือ คนที่นั่งทิศ East
N E S W
/ / 1S ----->เริ่มที่ East โดยการผาน South ก็ผา น
แต West เปดประมูลที่ 1S (สัญญากินขั้นต่ํา 7กอง โพธิด์ าํ เปนทรัมพ)
2C X / / ----->North ขัดประมูลที่ 2C - East ไมเชื่อ North ทําได จึง Double
ทั้ง South และ West ผาน
XX / / 2D ----->North มั่นใจจึง Redouble ทั้ง East และ South ผาน
แต West ขัดประมูลดวย 2D
/ 2S 3C / ----->North ผาน แต East เปลี่ยนสัญญาของคูขาดวย 2S
แต South ก็เกประมูลดวย 3C ทันที จากนัน้ West ก็ผาน
/ 3S / / ----->North ผานแต East แยงประมูลสัญญาโดยเขามาที่ 3S
(สัญญากินขั้นต่ํา 9 กอง โพธิด์ าํ เปนทรัมพ)
//

----->ทั้ง South, West และ North ผาน การประมูลจึงจบลง
โดยจะเลนไพกันในสัญญา 3S โดย West เปน Declarer
(เพราะ west ประมูล S(โพธิ์ดํา) กอน)

(3.2)Playing Phase
เมือ่ การประมูลจบลง
ก็จะทราบวาใครเปน Declare / Dummy และ Defender
////////////////////////
<Lead & Follow>
ตาแรกสุดใหคนทีน่ ั่งขางซายของ Declarer หรือ Left-hand Defender เปนคนนําไพ โดยวางไพลงบนโตะ
จากนัน้ คนที่เปน Dummy จะหงายไพทั้งมือลงบนโตะ และเรียงใหสวยงามเพื่อให Declarer เลนไพไดสะดวก
นับจากตอนนี้จนจบเกม Declarer จะเลนไพในมือของ Dummy แทนทัง้ หมดทัง้ 13 รอบ
ชวงนี้ Dummy จะมีหนาที่แคหยิบไพตาม Declarer สั่ง และไมมีสิทธิ์หรือแนะนําใครก็ตามทั้งนั้น
จังหวะนี้ Dummy มักจะลุกจากโตะไปเขาหองน้ํา หรือไปทําธุระชั่วคราวตามสะดวก แตสวนมากมักจะนั่งรอจน
จบเกม
จากการนําไพครัง้ แรก (First Lead) ของ Left hand opponent ใหผูเลนทุกคนตามไพดอกเดียวกับที่ Lead มา
ดังนั้นไพทั้ง 4 ใบ จะมีดอกๆเดียวกัน
การเลนไพรูปแบบนี้เปนรูปแบบที่นิยมโดยทั่วๆไป เรียกวา Lead and Follow
โดยไพยศที่เล็กไปใหญกค็ ือ 2(deuce), 3, 4, 5, ..., J(Jack or Knave), Q, K และ A (Ace) ตามลําดับ

ในกรณีที่ไมมีไพตาม (No card to follow) ผูเลนคนนั้นจะสามารถลงไพอะไรก็ได แตถือวาเล็กที่สุดโดยไมสนใจ
เลขบนหนาไพจะเปนอะไรก็ตาม
ยกเวน ไพใบนัน้ จะเปนทรัมพ Trump ซึ่งไพดอกใดเปนทรัมพ จะถูกกําหนดตั้งแตการประมูล โดยไพที่เปน
ทรัมพจะถือวาใหญที่สุด เรียงตามตัวเลขดานบน
การเลนจะมี 13 รอบ(กอง) ผูเลนทิศไหนที่ไดกองกอนหนา จะเปนผูนําไพในกองตอไป ถาขา Dummy ไดกนิ ขา
Dummy ก็ตองเปนขานําไพ ระวังอยามัว่ เด็ดขาด!
////////////////////////
<Tricks>
ในหนึ่งรอบจะมี ไพ 4 ใบ เทียบคาไพ ใครสูงสุดคนๆนั้นจะถือวา ได 1 กองกิน(ตองกิน หรือ Trick) โดยกองกิน
ที่เกิดขึน้ จะนับรวมกับของคูข า นั่นคือเรากับคนที่นั่งตรงขามรวมกันนั่นเอง
คูที่ไดกองกิน จะวางไพคว่ําในแนวตั้งหนาตัว เพื่อเปนสัญลักษณวากองนัน้ ไดกิน สวนคูที่เสียก็วางตะแคงแทน
ดังนั้นไพแตละกองที่เลนแลวจะถูกวางในแนวเดียวกันเสมอ ทําเชนนี้จนเลนครบ 13 รอบ หรือ 13 กอง (ดู
ตัวอยางรูปดานลาง)
ขอสําคัญคือ ไพที่เลนไปแลวจะไมสามารถกลับมาดูไดอี
รูปดานลาง เปนตัวอยางของโตะบริดจ 1 โตะ สังเกตุการเลนจะเห็นวา ผูเลนหญิงที่มีชายนั่งดูอยู และผูเลนหญิง
เสื้อสีน้ําเงินบริเวณลางซายของภาพ กินหมดทุกกองจนถึงเดี๋ยวนี้ (กินไป 6 กอง เหลืออีก 7 กองที่ยังตองเลน)
และผูเลนมุมลางขวาก็คือ Dummy

////////////////////////
<Result>
เมื่อเลนไพจนหมดมือ ก็ใหนับไพที่คว่ําอยูดานหนาวาตั้งและนอนกี่กอง แลวสรุปผลวาทําไดตามสัญญาหรือไม
ซึ่งคะแนนจะมีสูตรเอาไวคิดวา ประมูลสัญญาเทานี้ทําไดเทานี้จะไดกี่คะแนน
ถาไมตองการคํานวณ ในการแขงขันหนึ่งๆมักมีตารางคะแนนเอาไวใหดูเสมอ
ไพที่เลนแลวทําสําเร็จ จะเรียกวา Made หรือ Making ถาลมเหลวจะเรียกวา Down
กองกินที่เกินกวาที่สัญญาจะเรียกวา Overtrick สวนที่ขาดไปจะเรียกวา Undertrick

การเรียกไพลมเหลวจะเรียกตามจํานวนกองกินทีข่ าดไป
เชนไพ 3NT ผล 2down (2d) หมายถึง ประมูลไพวาจะกิน 9 กองโดยไมมีทรัมพ แตผลลัพธที่เกิดคือกินขาดไป 2
กอง หรือกินไดแค 7 กอง
สําหรับไพที่ทําสําเร็จจะเรียกตามระดับที่ทําได
เชนไพ 2H ผล 4made (4m) หมายถึง ประมูลไพวาจะกิน 8 กองโดยใหโพธิ์แดงเปนทรัมพ แตผลลัพธคือกินเกิน
จนสามารถประมูลที่ระดับ 4 ได หรือกินไดถึง 10 กอง
4. การคิดคะแนนทั่วไป
การคิดคะแนนจะมีจดั ความสําคัญของดอกไพ และโนทรัมพ
โดยจะเรียก ดอกจิก และ ขาวหลามตัด วา ไมเนอร (Minor)
และเรียก โพธิ์แดง และ โพธิ์ดํา วา เมเจอร (Major)
โดยความสําคัญของสัญญาที่ประมูล และการเปนไมเนอร, เมเจอร และโนทรัมพ มีผลตอการคิดคะแนนหาก
สามารถทําสัญญาไดสําเร็จ
(4.1) การคิดคะแนนเมื่อสัญญาสําเร็จ - Made the contract
จากที่ไดกลาวไปแลว เกีย่ วกับ การทําสัญญาสําเร็จ เชน 3NT - 3Made หรือ กินได 9 กอง โดยสัญญาวาจะกิน 9
กองโดยไมมีทรัพย เปนตน
การที่ทําสัญญาสําเร็จ แสดงวา คูของผูเลน (Declarer) จะไดคะแนนสวนนี้ไป
คะแนนจากกองกิน - Tricks

การคิดคะแนนจะคิดเปน made หรือคิดคะแนนตั้งแตกองที่ 7 ที่กินได หากทําสัญญาสําเร็จ
และคะแนนจะตางกันตามศักดิข์ องดอกไพ ไดแก
Minor (จิก-เหลี่ยม) ทําได made ละ 20 คะแนน
Major (ดํา-แดง) ทําได made ละ 30 คะแนน
No trump ทําได made แรก 40 คะแนน made ตอไป made ละ 30 คะแนน
คะแนนโบนัส - Bonus
การทําสัญญาสําเร็จจะมีโบนัสเสมอ ซึ่งโบนัสจะมากนอยขึ้นอยูกับระดับของการประมูล หากประมูลสูงถึงจุดๆ
หนึ่งก็จะไดโบนัสที่มากขึ้นเปนทวี
โดยคะแนนโบนัสจะมีชื่อเรียกดังนี้
Pass Score --- เปนโบนัสระดับต่ําสุด ซึ่งจะได 50 คะแนน เมื่อทําสัญญาสําเร็จ
GAME --- โบนัสระดับนีจ้ ะไดเมื่อ ประมูลสัญญาที่มขี ั้นต่าํ ที่จะไดคะแนนจากกองกิน(คะแนนแบบแรก)
รวมกันไดครบ 100 คะแนนขึน้ ไป โดยจะได
300 คะแนน เมื่อ สําหรับการเลนแบบ ไมมี vulnerable
และ
500 คะแนน เมื่อ สําหรับการเลนแบบ มี vulnerable

ดังนั้นการประมูลสัญญาระดับ minor จะตองประมูลตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป
Major จะตองประมูลตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป
และ No Trump จะตองประมูลตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
*******************************
(Vulnerable) แปลวา ภัย
เปนการกําหนดการเลนบริดจในแตละเกมวา จะมีความเสี่ยงมากนอยอยางไร โดยการกําหนด Vulnerable จะมี
การกําหนดแบบมีแบบแผน ซึง่ จะกลาวชวงตอไป
หากมี Vulnerable แลวทําสัญญาไดถึงระดับ GAME ก็จะไดโบนัสมาก แตถาพลาดก็จะเสียมากเชนกัน
ซึ่งในโตะๆหนึ่งการกําหนด Vulnerable จะกําหนดวาคูใ ดจะมีหรือไม โดยอาจจะไมมีทั้ง 2 ฝาย มีฝายใดฝาย
หนึ่ง หรือมีทั้งคูก็ได ซึ่งจะมีกติกากําหนดเอาไว
*******************************
SLAM --- โบนัสระดับนี้ จะไดเมื่อประมูลสัญญาตั้งแตระดับ 6 ขึ้นไป โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ
--- Small Slam >> การประมูลสัญญาที่ระดับ6 หรือ จะกินอยางนอย 12 กอง จาก 13 กอง โบนัสที่ไดคือ
เพิ่มอีก 500 คะแนนจากโบนัสระดับ GAME รวมเปน 800 คะแนน สําหรับการเลนแบบ ไมมี vulnerable
และ
เพิ่มอีก 750 คะแนนจากโบนัสระดับ GAME รวมเปน 1250 คะแนน สําหรับการเลนแบบ มี vulnerable
--- GRAND SLAM >> การประมูลสัญญาที่ระดับ7 หรือ จะกินทั้ง 13 กอง จาก 13 กอง โบนัสที่ไดคือ
เพิ่มอีก 500 คะแนนจากโบนัสระดับ Small Slam รวมเปน 1300 คะแนน สําหรับการเลนแบบ ไมมี vulnerable
และ
เพิ่มอีก 750 คะแนนจากโบนัสระดับ Small Slam รวมเปน 2000 คะแนน สําหรับการเลนแบบ มี vulnerable

สรุประดับของสัญญาที่ผลตอคะแนนโบนัส
1C 1D 1H 1S 1NT
2C 2D 2H 2S 2NT
3C 3D 3H 3S 3NT
4C 4D 4H 4S 4NT
5C 5D 5H 5S 5NT
6C 6D 6H 6S 6NT
7C 7D 7H 7S 7NT
สีดํา = Pass Score
สีน้ําเงิน = GAME
สีสม = Small Slam
สีแดง = GRAND SLAM
ในกรณีที่สามารถทําสัญญาสําเร็จ โดยที่มี Double หรือ Redouble เพิ่มเขามาดวย ก็จะไดเพิ่ม โดยแตละสวนของ
คะแนน จะเพิ่มไมเทากัน โดยมีสูตรการคํานวณตายตัว แตจะขอไมอธิบายในทีน่ ี้
คะแนนที่แถมจากสัญญาที่มี Double และ Redouble ดวย สามารถดูไดจากตารางทีส่ แกนมาดานลาง
ตัวอยางการคิดคะแนน
ตัวอยางสัญญา 3S - 5 made (ประมูลวา จะกิน 9 กอง โดยใชโพธิ์ดําเปนทรัมพ และผลคือกินได 11 กอง)
กองกิน 5 made ---> 5 x 30 = 150
โบนัส (Pass Score) --------> 50

รวม

200

//
สัญญา 5D - 5 made (ประมูลวา จะกิน 11 กอง โดยใชขาวหลามตัดเปนทรัมพ และผลคือกินได 11 กอง)
สมมติวา ไมมี Vulnerable
กองกิน 5 made ---> 5 x 20 = 100
โบนัส (GAME) ---------------> 300
รวม

400

//
สัญญา 6NT - 7 made (ประมูลวา จะกิน 12 กอง โดยไมมีทรัมพ และผลคือกินได 13 กอง)
สมมติวา มี Vulnerable
กองกิน 7 made ---> 40 + (6 x 30) = 220
โบนัส (Small Slam) --------------> 1250
รวม

1470

(4.2) การคิดคะแนนเมื่อสัญญาลมเหลว - DOWN
สัญญาลมเหลว คือกินไดนอยกวาที่สัญญา เชน 3NT - 3Down หรือ กินไดแค 6 กอง ทั้งๆที่สัญญาวาจะกิน 9
กองโดยไมมีทรัมพ เปนตน
การที่ทําสัญญาลมเหลว แสดงวา ฝายปองกันหรือ Defender จะไดคะแนนสวนนี้ไป

การคิดคะแนนจะงายกวาแบบแรกมาก
ถาไมมี Vulnerable
ฝาย Defender จะได Down ละ 50 คะแนน
หากมี Double แถมมาดวย Down แรกจะได 100 คะแนน Down ถัดมาได Down ละ 200 คะแนน
ดูเปนลําดับ จะได 100, 300 , 500, ......
หากมี Redouble แถมมาดวยคะแนนทีไ่ ดจะเปน 2 เทาของแบบ Double ทันที
ดูเปนลําดับ จะได 200, 600 , 1000, ......
ถามี Vulnerable
ฝาย Defender จะได Down ละ 100 คะแนน
หากมี Double แถมมาดวย Down แรกจะได 200 คะแนน Down ถัดมาได Down ละ 300 คะแนน
ดูเปนลําดับ จะได 200, 500 , 800, ......
หากมี Redouble แถมมาดวยคะแนนทีไ่ ดจะเปน 2 เทาของแบบ Double ทันทีเชนกัน
ดูเปนลําดับ จะได 400, 1000 , 1600, ......
***VULNERABLE จะดูวามีหรือไม จะดูในฝงของ Declarer เทานั้น หรือก็คือฝงหรือคูของคนที่ชนะประมูล
ดังนั้นถาชนะประมูลโดยมี Vulnerable ถาไดกจ็ ะไดมาก ถาเสียก็จะเสียมากเชนกัน (ยกเวน การประมูลในระดับ
Pass Score หากประมูลและทําไดตามสัญญา คะแนนที่ไดจะไมตา งกัน)

ตารางดูคะแนน
สวนมากเวลาเลนบริดจ ผูเลนมักจะเปดตารางเพื่อความสะดวกเวลาเลนบริดจ ตัวอยางตารางคะแนนบริดจทใี่ ช
กันจริงตามที่ไดสแกนมา ดังนี้

ตัวอยางการดูตาราง
ตัวอยางสัญญา 3H - 4 made (ประมูลวา จะกิน 9 กอง โดยใชโพธิ์แดงเปนทรัมพ และผลคือกินได 10 กอง)
สมมติวา ไมมี Vulnerable
จากตาราง ใหดสู ว น 3โพธิแ์ ดง และ 3โพธิด์ าํ ในสวนของ Not Vulnerable - Undbld(Undoubled)
3H - 4made ----> 130 คะแนน
//
ตัวอยางสัญญา 3CX - 6 made (ประมูลวา จะกิน 9 กอง โดยใชดอกจิกเปนทรัมพ มีดับเบิ้ล และผลคือกินได 12

กอง)
สมมติวา มี Vulnerable
จากตาราง ใหดสู ว น 3ดอกจิก และ 3ขาวหลามตัด ในสวนของ Vulnerable - dbld(doubled)
3CX - 6made ----> 1270 คะแนน
//
ตัวอยางสัญญา 1NTXX - 5 down (ประมูลวา จะกิน 7 กอง โดยไมมีทรัมพ และผลคือกินไดแค 2 กอง)
สมมติวา ไมมี Vulnerable
จากตาราง ใหดสู ว น Defeat ในสวนของ Not Vulnerable - dbld(doubled)
1NTXX - 5 down ----> 1100 คะแนน

5. การแขงขันและการคิดคะแนนในแตละแบบการแขงขัน
(5.1) Rubber Bridge
หรือเรียกสั้นๆวา Rubber
การเลนบริดจประเภทนีใ้ ชดวงคอนขางมาก และมีจดุ ประสงคหลักเพื่อการพนัน
การแขงขันบริดจประเภทนี้ตองการผูเลนแคโตะเดียวเทานัน้ (4 คน) นัน่ คือการเลนเพื่อไดเสียในเงินเดิมพัน
ในตําราบริดจจากเมืองนอกหลายเลมมักจะสอนการแขงบริดจประเภทนี้กอน เพราะการคิดคะแนนแบบ Rubber
Bridge เปนพื้นฐานของการเลนแบบอื่นๆเพราะเนนการใชสูตรแทนที่การดูตาราง หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือไม
สามารถใชตารางคะแนนเพือ่ ดูคะแนนได

การเลนแบบนีพ้ บมากในเวปไซทเกมออนไลนแบบเกมเล็กๆหลายเกม เชน www.pogo.com ที่มีบริดจ Online
เปนของแถมใหเลน แตผูที่เลนบริดจจริงจังมักไมเลนบริดจประเภทนีใ้ นรูปแบบออนไลน
เนื่องจากการเลนประเภทนี้เปนรูปแบบของการพนันจึงขอไมกลาวในรายละเอียด

**************************************************
การแขงขันนอกเหนือแบบ Rubber ที่ไดกลาวไป จะใชอุปกรณสําคัญ สําหรับบันทึกรูปไพหรืออุปกรณท่ี
สามารถบันทึกไพที่แจกได นัน่ ก็คือ บอรดไพ (Duplicate Board) ดังรูปดานลาง

หลักการของบอรดไพ คือ ผูที่นั่งทั้งสี่ดานของโตะบริดจ จะถูกกําหนดดวยทิศอันไดแก เหนือ - ตะวันออก - ใต ตะวันตก (North - East - South - West) (การกําหนดทิศจะสมมติขึ้น จึงไมจําเปนตองใชเข็มทิศ) เมื่อบอรดไพที่
มีไพชองละ 13 ใบ ไดวางไวบนโตะใหแตละคนหยิบไพในทิศของตนขึ้นมาเลน เมื่อเลนเสร็จ ไพของแตละคนที่

เลนเสร็จแลวจะถูกวางดานหนาของตนคนละ 13 ใบ ใหรวบไพเหลานั้นเสียบไปยังชองเดิม แลวสงบอรดไพที่มี
ไพไปยังโตะอีก เพื่อที่ผูเลนที่นั่งในโตะอื่นจะไดเลนไพที่เหมือนกับเราทุกประการ
ไพที่เลนในบอรดไพหนึ่งๆ จะมีหนวยเรียกวาบอรด เชนเลนไพ 3 บอรด ก็คือ เลนไพไป 3 สํารับเปนตน
รายละเอียดของบอรดไพ จะระบุหมายเลขของบอรดวาเปนหมายเลขอะไร เพื่อเปนรหัสของบอรดในการเทียบ
คะแนน นอกจากนั้นยังจะระบุวาใครเปน Dealer หรือคนทีท่ ําการประมูลเปนคนแรก และกําหนดวาทิศคูไหน
บางมี Vulnerable หรือ ไมมี Vulnerable
ตัวอยางรูปบอรดไพดา นบน บอรดหมายเลข 13 มี North เปน Dealer และมี Vulnerable ทั้ง 2 ดาน คือ มี
Vulnerable ทั้งดาน N-S และ E-W ซึ่งจะเรียกสั้นๆวา Vul.คู (กรณีไมทั้งคูมักเรียกวา Vul.เปลา)
**************************************************
(5.2)Team of Four
การแขงแบบ Team of Four หรือที่มักเรียกสั้นๆวา ทีมโฟร การแขงขันแบบนีจ้ ะเลนกันเปนทีม ทีมละ 4 คน
ไมใชแคเพียง 2 คนซึ่งจะเปน partner กันเทานั้น
การแขงแบบนี้ ตองมีอยางนอย 2 ทีม ดังนั้นรวมผูเลนที่เลนคือ 8 คน
สมมติวาโตะที่เลนมี 2 โตะคือ โตะ A และ B และมี 2 ทีม คือ ทีม ก. และ ทีม ข.
ใหผูเลน ทีม ก. 2 คน นั่งจับคูกนั ที่โตะ A ในทิศ N-S และอีกคูใ หนั่งโตะ B ในทิศ E-W
สวน ทีม ข. ให 2 คน นั่งจับคูก ันทีโ่ ตะ A ในทิศ E-W และอีกคูใหนั่งโตะ B ในทิศ N-S
การแขงขันประเภทนี้มกั มีการกําหนดจํานวนบอรดที่เลนวาจะเลนรอบละกี่บอรด (การเลน 1 รอบ หมายถึง 1

Match เพื่อรูผลแพชนะ) สวนมากมักเลนที่ 8 บอรด แตถาเปนการแขงขันสําคัญมักเลนกันมากกวานั้น เชน 16
บอรด 24 บอรด หรืออาจสูงถึง 128 บอรด
ถาเลนกัน 8 บอรด มักจะใชบอรดหมายเลข 1-8
โดยใหโตะหนึ่งเลนบอรด 1-4 และอีกโตะเลนบอรด 5-8 เมื่อเลนเสร็จก็จะสงบอรดไพที่เลนแลวไปยังอีกโตะ
เพื่อใหแตละโตะเลนไพครบทั้ง 8 บอรด
เมื่อเลนเสร็จใหเอาคะแนนแตละบอรดมาเทียบกัน ซึ่งเปนการเทียบกันที่ยุติธรรม สมมติ ถาเรานัง่ ทิศเหนือ พอ
เลนบอรดหมายเลขหนึ่งเสร็จ ปรปกษของเราที่อยูอีกโตะหนึ่งซึ่งนั่งทิศเหนือก็จะถือไพเหมือนกับเราทุกประการ
ในบอรดหมายเลขหนึ่ง
การเทียบคะแนน
สมมติมที มี A และ ทีม B
ตัวอยาง
คะแนนจากบอรดหมายเลขหนึ่ง (ไมมี Vul)
โตะแรก N-S ทีม A ประมูลได 2S - 3made ได 140 คะแนน
โตะสอง N-S ทีม B ประมูลได 2S - 2made ได 110 คะแนน
ดังนั้น บอรดหมายเลขหนึง่ ทีม A ได 140-110 = 30 คะแนน
คะแนนจากบอรดหมายเลขสาม (Vul E-W ขางเดียว)
โตะแรก E-W ทีม B ประมูลได 3NT - 1down / N-S ทีม A ได 100 คะแนน
โตะสอง E-W ทีม A ประมูลได 2NT - 2made ได 120 คะแนน
ดังนั้น บอรดหมายเลขสาม ทีม A ได 100+120 = 220 คะแนน

เมื่อไดคะแนนจากแตละบอรดแลวตองเปลี่ยนผลตางของคะแนน ใหอยูใ นรูปแบบของ International Match
Point (IMP หรือเรียกสั้นๆวา อิมพ)

จากตาราง และตัวอยางดานบน
บอรดหมายเลขหนึ่ง ทีม A ได ==> 1 IMP
บอรดหมายเลขสาม ทีม A ไดอีก ==> 6 IMP
จากบอรดหนึ่งและบอรดสาม ทีม A ไดคะแนนําทีม B ไปแลว 7 IMP เปนตน
ผลการแขงขันจะดูวา ผลรวม IMP ของทีมไหนสูงกวาจะเปนผูชนะ
สังเกตุอัตรากาวของคะแนน IMP ทําใหการแขงขันบริดจมคี วามสมดุลเปนอยางยิ่ง

(5.3) Duplicate Pair
การแขงขันประเภทนี้จะเขาแขงขันเปนคู
และควรมีผูเลนตั้งแต 4 โตะขึ้นไป คือ 16 คน
หลักการแขงขัน คือ โตะทุกตัวจะมีการกําหนดรหัส และจะมีการซอยการแขงในแตละ Round แตละ Round จะ
ถูกกําหนดจํานวนบอรดทีจ่ ะเลน เชน 2 บอรด / 3บอรด / 6บอรด เปนตน จํานวนรอบทั้งหมดจะถูกกําหนดตาม

ความเหมาะสมเชน 6 รอบ, 10 รอบ, 12รอบ เปนตน เมื่อแตละรอบจบลง จะกําหนด Movement ที่ตายตัว เพื่อให
เดินยายโตะในทุกๆรอบ เชน ที่โตะ3 ใหผูเลนคูที่นั่ง N-S โตะ3 ยายไปนั่ง E-W โตะ5 และ ผูเลนคูที่นั่ง E-W
โตะ3 ยายไปนั่ง E-W โตะ2 เปนตน สวนตําแหนง N-S และ E-W ของโตะ3 จะมีคูอื่นเขามานั่งแทนที่ เปนเชนนี้
จนจบการแขงขัน ผูจดั การแขงขันจะเปนผูรวู าสูตรในการจัดการแขงขันเพื่อใหทุกคนไดเจอกันหมดเปนอยางไร
และบอรดไพที่ยายไปมาในแตละโตะระหวางรอบเปนอยางไรที่ทําใหผูเลนทุกคูสามารถเลนไดครบทุกบอรด
(หรือใกลเคียง)
ระหวางการแขงขัน บอรดไพแตละบอรดจะมีกระดาษบันทึกผลการเลนเอาไว
เมื่อจบการแขงขัน ก็จะนําผลการแขงขันมาประมวล โดยคูท ี่ทําผลงานดีที่สุดในแตละบอรดจะไดคะแนนสูงสุด
สวนคูที่ไดแยที่สุดจะได 0 คะแนนในบอรดนั้นๆ แลวนําคะแนนของแตละคูใ นแตละบอรดมารวมกัน ใครได
คะแนนสูงสุดจะเปนผูชนะในการแขงขัน
คะแนนสูงสุดในแตละบอรด ดูทจี่ ํานวนคูที่เขาแขง ถามีมากคะแนนก็จะมาก เชน เขาแขงขัน 20 คู แสดงจะได
เลนราวๆ 10 ครั้งตอ 1 บอรด คะแนนสูงสุดจะอยูที่ 10 คะแนน เปนตน (อาจจะไมตรงตามตํารา เปนเพียง
ยกตัวอยางคอนเซปทเทานั้น)

(5.4) IMP pair
การแขงแบบ IMP Pair (ไอเอ็มพี แพร หรือ เรียกงายๆวา อิมพแพร) เหมือนการแขงแบบ Duplicate ตางแคการ
คิดคะแนน
โดยการแขงขันประเภทนี้จะใชระบบการคิดคะแนน IMP โดยเอาผลการแขงในแตละบอรดมาคิด หาคาเฉลี่ย
ของคะแนน แลวเอาผลตางของคูน ั้นๆที่แขงในบอรดนั้นมาหักกับคาเฉลี่ยนั้น
ดังนั้นคะแนนของคนที่ทําผลงานไดดีจะเปน บวก แตคนทีท่ ําไดแยจะเปน ลบ
ทําใหการแขงขันมีความสมดุลมากขึน้ แตก็เครียดยิ่งขึ้นเชนกัน

(5.5) Individual
ระบบการแขงขันแทบจะเหมือนกับ Duplicate ตางกันตรงที่ ผูเขาแขงขันจะเขาแขงแบบเดี่ยว แลวการยายที่นั่ง
แทนที่จะไปกันเปนคู แตการแขงแบบนี้จะจับคูก ันมัว่ แตคะแนนที่ได จะไดหรือเสียรวมกับคูที่เพิ่งมานั่งจับคูก ัน
การแขงขันประเภทนี้ ถาเปนการแขงสําคัญ จะกําหนดวิธกี ารสื่อสารดวยการประมูลแบบเดียวกันทั้งการแขงขัน
สําหรับการสื่อสารดวยการประมูลหรือระบบการประมูลจะกลาวในหัวขอถัดไป

6. การเลนบริดจขนั้ สูงเพื่อการแขงขัน
การแขงขันบริดจ หากไมมีเครื่องมือทางความคิดที่ชว ยในการเลนก็ยากที่จะรูวาการประมูลหรือการเลนไพแบบ
ใด จะนําสูชัยชนะอยางแมนยํา เวนแตจะใชดวง โดยเฉพาะการประมูลที่ผูเลนทั้ง 4 ที่นั่งรวมโตะถือไพปดเปน
ความลับทัง้ 4 คน ทั้งๆที่ตองการรูไพอกี 3 คนวาถืออะไร แตทําไมไดเพราะผิดกติกา ดังนัน้ จึงมีการคิดคนวิธีการ
เลนที่ไดผลที่สุด
ในที่นจี่ ะขอกลาวเพียง
(6.1) ระบบการประมูล
(6.2) เทคนิคการเลน
(6.3) เทคนิคการปองกัน
(6.4) กฎ-กติกา-มารยาทโดยสังเขป
(6.1) ระบบการประมูล หรือ Bidding System

ในการประมูลไพที่ทกุ คนถือไพไมใหเห็นซึ่งกันและกัน จึงมีการคิดคนวิธีการสื่อสารใหอีกฝายโดยเฉพาะคนที่
เปน partner กับเราไดทราบวาคุณของไพที่เราถืออยูมีประมาณเทาใด
จึงมีการคิดคนหลักการประเมินคุณคาของไพทั้ง 13 ใบ ที่ถืออยูในมือ โดยทีใ่ ชเปนพื้นฐานจนถึงปจจุบนั ไดแก
<6.1.1> การนับกองกิน (Winner Count)
<6.1.2> การนับกองเสีย (Loser Count)
<6.1.3> การนับไพแตมสูง (High Card Point)
การนับกองกิน
เมื่อถือไพ 13 ใบใหดูการเลนที่จะเกิดจากไพ 13 ใบนีว้ าจะไดกินกีก่ อง เชน ถือไพ 13 ใบ มี A และ K ดอก
เดียวกัน ที่เหลือก็คือตั้งแต 10 ลงไป อยางนี้ถือไดกิน 2 ใน 13 กอง เปนตน
การนับกองกินนิยมนับกันเมื่อไพของเรามีชดุ เดียวกันยาวๆ เชน มี AKQ ในดอกเดียวกับ 7 ใบ ก็สามารถอนุมาน
ไดวา ราไดกนิ 7 กอง
การนับกองเสีย
คิดกลับกับกองกิน แตมีหลักการคิดและนับที่สูงขึ้น คือ
- ในแตละดอก ไพ 3 ตัวแรกทีไ่ มใช A K และ Q ถือเปนกองเสีย นอกนั้นจะนับเปนกองกิน
- กรณีที่เราถือดอกใดดอกหนึ่งเปน K ใบเดียว หรือถือ Q กับใบอื่นที่ยศต่ํากวาอีก 1 ใบ (จะขอเรียกวาถือ Qx) เรา
ถือวาเปนกองเสียทั้งหมด
- กองกินของเราและพารทเนอร ก็คอื เอา 24 หักออกดวยกองเสียของเราทั้งคู เชน เรามีกองเสีย 7 กอง พารทเนอร
ของเรามีกองเสียอีก 7 กอง รวมมีกองเสีย 14 กอง ดังนัน้ กองกินของเรามี 24 - 7 - 7 = 10 กอง หมายความวาเรา
สามารถประมูลไพถึงระดับ 4
การนับไพแตมสูง - High Card Point (HCP)
ถือเปนระบบที่นิยมเลนกันมากในปจจุบนั และเปนระบบที่นักเลนหนาใหมจําตองเรียนรูเพื่อจะไดเลนรูเรื่องกับ
คนในวงการ โดยนับแตมสูงในมือไดดังนี้

A 1 ตัว มีคา 4 แตม
K 1 ตัว มีคา 3 แตม
Q 1 ตัว มีคา 2 แตม
J 1 ตัว มีคา 1 แตม
นําแตมทั้งหมดมารวมกัน ก็จะไดแตมทั้งหมดทีม่ ี
เชน ถือโพธิ์ดํา A K 5 2 - โพธิ์แดง Q 10 8 - ขามหลามตัด J 10 9 8 7 6 - ดอกจิก A
รวมแตมคือ (4) + (3) + (2) + (1) + (4) = 14 hcp
จากการวิจัยและวิเคราะหเปนเวลานาน ระบบสามารถประมาณสัญญาที่จะประมูลวาควรจะสูงสุดที่เทาไหรโดย
มีโอกาสลมเหลวต่ํา
โดยแตม(hcp)ในมือของเราและพารทเนอรรวมกัน ซึ่งประมาณไดดังนี้
หากเราและพารทเนอรมีแตมรวมกัน
22-23 hcp ---> มีโอกาสสูงที่จะประมูลไพระดับ 3 แลว made ได
24-26 hcp ---> มีโอกาสสูงที่จะประมูลไพระดับ 4 แลว made ได
27-32 hcp ---> มีโอกาสสูงที่จะประมูลไพระดับ 5 แลว made ได
33-36 hcp ---> มีโอกาสสูงที่จะประมูลไพระดับ 6 แลว made ได
37++ hcp ---> มีโอกาสสูงที่จะประมูลไพระดับ 7 แลว made ได
ใน 3 กรณีแรก NT ควร +2 คะแนนเขาไปดวย เพราะไมมี Trump คอยชวยสรางกองกิน
จากการที่มีการประเมินคุณคาไพในมือหลังไดรับไพ 13 ใบ นักบริดจจึงไดคิดคนเทคนิคทีจ่ ะใชเครื่องมือการนับ
แตมนี้ เพื่อการสื่อสารขณะทําการประมูลโดยไมผิดกฎกติกา นั่นคือการสื่อสารกับพารทเนอรดวยการประมูล
โดยการสื่อสารนั้นจะคิดขึน้ มาเปนระบบทั้งระบบ และสามารถติดตอสื่อสารขอมูลกับพารทเนอรผานการ
ประมูลในแตละครั้ง (แนนอนวาไมตองอาศัยการพูดคุยใดๆเลย และแนนอนวาการพูดคุยเพื่อบอกไพในมือนั้น
ผิดกติกา) ขอมูลที่ไดคอยๆจํากัดแคบลง เพื่อที่จะทําใหผูเลนที่เปนพารทเนอรกนั ทั้งสองรูวา ทั้งคูมีไพทมี่ ีคุณคา

มากนอยเพียงไร และควรจะเลนไพในสัญญาระดับไหนจึงจะไดคะแนน(ทีค่ ิดตอนสุดทายหลังเลน)คุมคากับ กับ
ไพที่ไดรับในมือในแตละครั้ง
ซึ่งสิ่งที่คนพบและนิยมใชเปนวงกวาง นั่นก็คือ
BIDDING SYSTEM
ซึ่งนักบริดจไทยจะเรียกสั้นๆวา ระบบ
ในปจจุบันระบบตางๆไดถูกคิดคนขึ้น มีทั้งแบบทีน่ ิยมเลนกันแพรหลายโดยทัว่ ไปทั่วโลก หรือคิดขึ้นมาเฉพาะ
กิจ รวมแลวมีมากมายนับไมถว น
แตในเมืองไทย ระบบที่ผูเลนหนาใหมนิยมเลนกัน 2 ระบบ ระบบแรกนักบริดจไทยมักจะเรียกวา Natural หรือ
ชือ่ อยางเปนทางการ SAYC (เอสเอวายซี หรือ เซยซี) ซึง่ ยอมาจาก Standard American Yellow Card
System อีกระบบหนึ่งก็คือ 2/1 (อานวา ทู โอเวอร วัน) เปนระบบที่นิยมไมแพกัน มีรูปแบบโดยรวมคลายกับ
SAYC มาก
และในแตละระบบ หรือแมแต SAYC และ 2/1 เอง ก็มีการคิดรายละเอียดปลีกยอยตางกัน บางทีก็ตางกันแค
ไมกี่อ็อปชั่นแตบางครั้งก็อาจจะตางกันจากหนามือเปนหลังมือ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพารทเนอรแตละคูทจี่ ะตกลง
กันเอง หรือขึ้นกับกลุมหรือสถาบันที่ทําการสอนระบบตางๆเหลานั้น
ตัวอยางการประมูลในระบบ SAYC อยางหนึ่ง
สมมติวาผูเลนทิศ E และ W ผานตลอด
N S
1S 2D -----> N: มี 12-21hcp 5ใบโพธิ์ดํา+ S: มี 10hcp+ 4ใบเหลี่ยม+

2H 3C -----> N: มี 12-18hcp 5ใบโพธิ์ดํา+ 4ใบโพธิ์แดง+
S: มี 12 hcp+ สั่ง N หามผาน
3H 4D -----> N: 5ใบโพธิ์ดํา+ 5ใบโพธิ์แดง+
S: มี 5 ใบเหลี่ยม+
4S 4NT -----> N: (ไมมีขอมูลเพิ่ม)
S: ถาม A 4 ตัว และ K โพธิ์ดํา วาทั้ง 5 ตัวนีถ้ ืออยูกี่ตัว
5C 5D -----> N: ตอบ มี 0 หรือ 3 ตัว S: ถาม มี Q โพธิ์ดํามั้ย
5S 5NT -----> N: ตอบ มี S: ถาม K 3 ตัวที่เหลือ
6D 6H -----> N: ตอบ มีตัวเดียว
S: ถาม ชุดโพธิ์แดงดูดีมั้ย (ประมาณวา A / K / Q)
7S -all pass- -----> N: ตอบ สวย! มีของดีในชุดโพธิ์แดง

(6.2) เทคนิคการเลน
เทคนิคการเลนนี้ ในที่นจี้ ะกลาวเฉพาะของ Declarer (Dummy นั้นนั่งเฉยๆอยูแลว) แตเทคนิคการเลนก็ไมไดงาย
กวาการประมูลเลย และอาจจะยากกวาดวยซ้ํา นักบริดจไดประมวลวิธีการเลน และตั้งชื่อทาเลนตางขณะเลนไพ
ไวมากมาย แตในทีน่ ี้จะขอนําเสนอ ทาเลนพื้นฐานสําหรับหนาใหมเพียง 3 ทา ไดแก
<6.2.1> Establishing
<6.2.2> Ruffing (short hand)
<6.2.3> Finesse
<6.2.1> Establishing

การสรางกองกินโดย ทําใหชดุ ที่ยาวของเปนชุดที่เกิดกองกินขึ้น เชนในชุดดอกจิกถือ Q J 10 9 7 6
ถาไมมีใครในวงเลนดอกจิกเลย ดอกจิกทั้ง 6 ก็ไมสามารถเปนตัวกินได
ในทางกลับ ถาเรา และ Dummy เลนดอกจิกไปเรื่อยๆ จนกวา A และ K ของปรปกษออกมา อีก 4 ตัวที่เหลือใน
ชุดดอกจิกก็เปนตัวทีใ่ หญที่สุด
<6.2.2> Ruffing (short hand)
การกระทําที่มีใคร เอาทรัมพมาเลนหลังจากไมเหลือไพดอกที่ lead มา เราจะเรียกการกระทํานี้วา Ruffing
การรัฟนีค้ วรกระทําในขาไพ ที่ชุดทรัมพและไมใชชุดทรัมพ มีจํานวนนอยกวาอีกขาหนึ่ง เชน
ที่ Dummy มี Trump 3 ตัว สมมติวาเปน xxx และมีโพธิ์แดง 2 ตัว คือ Ax (อื่นๆไมขอกลาว)
ในมือคนเลน(Declarer) มี Trump 5 ตัว สมมติวาเปน Axxxx และมีโพธิ์แดง 3 ตัว คือ Kxx (อื่นๆไมขอกลาว)
การเลนคือ เอา A โพธิแ์ ดงในกองแรก 1 รอบ แลวตามดวย K โพธิ์แดงอีก 1 รอบ (กิน 2 กองแลว) จากนั้นเลน
โพธิ์แดงเล็กของมือ Declarer แลวเลน ทรัมพในมือ Dummy ถาเลนเชนนี้โพธิ์แดงสามใบในมือคนเลนจะเปน
กองกินทั้งหมด (กินโพธิแ์ ดง 3 กอง) แตถาไมเลน แลวโดน defender เลนทรัมพจน Dummy ไมเหลือทรัมพ
โพธิ์แดงตัวที่ 3 ในมือ declarer ยอมโดนกินเปนแนแท (กินโพธิแ์ ดง 2 กอง)
<6.2.3> Finesse
นักบริดจไทยอานวา "ฟเนส" การฟเนสคือการวัดดวง และทดสอบความนาจะเปน และที่จะกลาวตอไปนี้คือ
Single Finesse
ตัวอยางเชน มือ Dummy ถือ Kx

มือคนเลนถือ xx (ตัวเลข 2 ใบ)
แลวปรปกษยังไมไดเลน A และ Q ในชุดนั้น
ถาเราเลน x หรือ K จากมือ Dummy ยอมเสียใหปรปกษแนนอน 100%
การฟเนส คือ การสมมติและหวังวา A จะอยูซายมือของเราซึ่งมีโอกาสเปนไปได 50%
แลวเลน x จากมือ declarer วนตามเข็มไปยังมือ Dummy
ถา A อยูที่มือปรปกษทางซายของผูเลนจริงๆ ถาเขาลง A เราลง x พองวดหนาเราเลนดอกนี้ K จะเปนตัวที่โต
ที่สุด
ถา A อยูที่มือปรปกษทางซายของผูเลนจริงๆ ถาเขาไมลง A เราลง K ปรปกษทางขวาเลนอะไรก็ตาม ก็ไม
สามารถกิน K ของเราได
แตถา A อยูที่มือปรปกษขวามือของเรา ไมวาจะเลนยัง K ก็ตองเสียแกปรปกษอยูแลว
แตการเลน x ไปหา K เพือ่ หวังโอกาส 50% ที่จะเพิ่ม 1 กองกิน นัน่ แหละคือการ Finesse
แตการเลนอยางอื่นนอกจากนี้ โอกาสที่จะไดกองกินเพิ่มคือ 0%

(6.3) เทคนิคการปองกันและการสื่อสารระหวางการปองกัน
นอกจากการตกลงกันระหวางผูเลนที่เปนพารทเนอรวาจะสื่อสารอยางไรขณะประมูลแลว ในขณะ defend ไพก็
สําคัญ เพราะการเลนไพบริดจ Declarerจะเห็นไพตัวเอง(แหงอยูแลว) และเห็นไพ Dummy ซึ่งจะทราบวาไพที่
เหลืออีก 26 ใบ ยอมอยูกับปรปกษทั้ง 2 ดาน แตในขณะที่ฝา ยปองกัน(Defender) ก็จะเห็นไพของตนและ
Dummy เชนกัน แตไมรูเลยวาไพอกี 26 ใบที่เหลือ 13 ใบไหนที่พารทเนอรที่นั่งตรงขามถือ และอีก 13 ใบที่

declarer ถือ
ดังนั้นการสื่อสารดวยไพขณะทําการปองกันจึงชวยคนหาแนวทางใหคนทั้ง 2 ปองกันไพไดอยางมีประสิทธิภาพ
(แนนอนวา เพียงลงไพธรรมดาเทานัน้ ไมตอ งแสดงทาทางอืน่ )
การสื่อสารขณะทําการปองกันจะขอกลาว 2 รูปแบบคือ
<6.3.1> สื่อสารขณะนําไพและนําไพครั้งแรก
<6.3.2> สือ่ สารขณะตามไพพารทเนอร/ปรปกษ

<6.3.1> สื่อสารขณะนําไพและนําไพครั้งแรก
ในขณะนําไพก็จะมีการตกลงกันระหวางพารทเนอรวาถานําไพตัวเลขไหนแลวจะแปลขอมูลไดวาอยางไร ถือ
อะไรไดบา ง เชน
- นําไพครั้งแรกดวย K อาจจะบอกวามี A ในมือของคนนําไพนั้น
- การนําไพดวยตัวเล็ก อาจจะบอกวามี K หรือ Q หรือ J เพียงตัวเดียว ซอนอยูในการนําไพครั้งนัน้ หรือบอกวา
ไมมีอะไรเลยแลวบอกวาถือไพดอกนั้นอยูก ใี่ บ อาทิเชน ตอนแรกนําไพดวย 5 จาก นัน้ มีการเลน 2 การลงไพ
ตัวเลขใหญกวาแลวตามดวยเล็กกวาอาจจะบอกวามีไพจํานวนคูใ บ
<6.3.2> สื่อสารขณะตามไพพารทเนอร/ปรปกษ
ระหวางตามไพอาจสงสัญญาณใหพารทเนอรผูนําไพทราบขอมุลบางอยาง เชน
พารทเนอรนาํ ไพเปน A การตามไพกอ็ าจจะตกลงวา ถาลงตามไพดว ยไพเลขใหญเชน 10 บอกวามีความพิเศษใน

หนาทีเ่ ขานําไพมา
หรือตามไพดวยตัวเลขตัวเล็กเชน 3 บอกวาไมมีอะไรพิเศษในไพดอกนั้น

(6.4) กฎ-กติกา-มารยาทโดยสังเขป
กฎกติการมารยาทก็เหมือนการแขงขันกีฬาใชสมองทั่วไป
- ผูเลนควรเลนดวยความสงบและควรสงบลงเมื่อผูเลนคนใดคนหนึ่งตองการความเงียบและสมาธิ (ในกรณีที่
รวมตัวเลนกันเอาฮาอาจไมจาํ เปน)
- ผูชม ควรชมดวยความสงบ หามพูดคุยกับผูเลนขณะเลนหรือทําการแขงขันอยู
- ผูช ม สามารถชมการเลนขางโตะได 1 คน จาก 4 คนที่เลนอยูเทานั้น (หามมองไพในมือผูเลนตั้งแต 2 คนขึ้น
ไป)
- การสงสัญญาณอื่นใดนอกจากการประมูลธรรมดาหรือลงไพแบบปกติ ถือวาผิดกติกาและโกง อาจโดนโทษ
รุนแรง เชน การลงไพเบาๆแรงๆ ถือวาผิดกติกา เพราะอาจสงสัญญาณนอกเกมใหพารทเนอรของผูเ ลนคนนัน้ ๆ
ไดรู หรือ การเขียนสัญญาที่ประมูลดวยตัวอักษรขนาดใหญๆเล็กๆก็ผิดกติกาเชนกัน
- ขณะเลนไมควรทํากิจกรรมอยางอื่น เชนอานหนังสือ หรือเสียบหูฟงเพลง แมวาจะเปน Dummy ก็ตาม ถือวา
ผิดมารยาท
- ผูเลนสามารถถามวาการเลนที่มีสัญญาณซอนอยูนั้นคืออะไร แตตองไมถามเจาตัวโดยตรง เนือ่ งจากอาจจะเปน
การสงสัญญาณภายนอกแบบไมตั้งใจ
- การสูบบุหรี่อาจเปนการรบกวนสมาธิผูเลนทานอื่น ผูเลนรองขอใหหยุดสูบได (สังเกตุรูป bidding box ดานบน
นูน มีแผนหามสูบบุหรี่แพล็มๆอยู เมื่อผูเลนหยิบแผนวางบนโตะเปนสัญญาณ "กรุณางดสูบบุหรี่" โดยไมตอง
พูด)
...
...
etc.

ในแขงขันนัดสําคัญที่ตองการใหการแขงขันบริสุทธยุติธรรมที่สุด อาจจะใหผูเลนนั่งใน คอก โดยคอกเปนฉาก
กั้นทะแยงเพื่อไมใหผูที่เลนที่เปนพารทเนอรกันเห็นหนากัน และมีชองเล็กๆตรงกลางเห็นเฉพาะไพที่ลงมา
เทานั้น

รายละเอียดอื่นๆ และกฎกติกามารยาทตัวเต็มของบริดจดูไดจากกระทูบริดจเดิม ซึ่งกฎตางๆนี้รับรองโดยสมาคม
บริดจแหงประเทศไทยอยูแลว
http://thaiboardgame.net/forum/index.php?topic=34.0
สนใจเลนบริดจออนไลนฟรี ขอแนะนําและเชิญไดที่
http://www.bridgebase.com/
ลองเลนดู แลวจะรูวา ทําไมมันเปนเกมไพที่ไดรับความนิยมที่สุดใน Boardgamegeek และถาอยากรูวาทําไมมัน
ตองชื่อ Bridge ซึ่งแปลวา สะพาน คุณตองเลนเปนเทานั้นจึงจะรู

