
 
 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาหมากล้อม 
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชลบุรี ประจ าปี 2565 

************************** 

1.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
  ประธานชมรมกีฬาหมากลอ้มจงัหวัดชลบุรี    ประธานกรรมการ 
        ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน     รองประธานกรรมการ 
 รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน     กรรมการ 
 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน     กรรมการ 
 เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน     กรรมการและเลขานุการ 

2.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 2.1  ให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

2.2  ให้ใช้กฎและข้อบังคับของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ที่ก าหนดใช้ในปัจจุบนั 
3.  การก าหนดอายุการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 รุ่น  คือ 

1.  ประชาชนทั่วไป (เฉพาะประเภท Kyu และ Dan) 
2. เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี (เฉพาะประเภท Kyu และ Friendship) 
3. เยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี (เฉพาะประเภท Friendship) 

4.  ประเภทการแข่งขัน มี 3 ประเภท 
 4.1 ประเภท Dan (ประชาชนทั่วไปเท่านั้น) 
  บุคคลชาย  
  บุคคลหญิง 
 4.2 ประเภท Kyu 
  บุคคลชาย 
  บุคคลหญิง 
 4.3 ประเภท Friendship (เยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี) 
  บุคคลชาย 
  บุคคลหญิง 
หมายเหต ุ   -  นักกีฬาไม่สามารถลงแข่งได้หลายประเภท  

   
 
 



5.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
5.1  การแข่งขันของแต่ละประเภท 
 5.1.1  ใช้การแข่งขันระบบ Swiss Pairing System 

5.1.2  หากมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบคู่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถใส่ทีม “BYE” เพื่อให้
จับคู่ได้ลงตัว 

  5.1.3  จ านวนกระดานที่ใช้ในการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 3 กระดาน 
  4.1.4  ผู้ชนะในแต่ละกระดานได้ 1 คะแนน ผู้แพ้ได ้0 คะแนน 

5.2   การพิจารณาหาล าดับผู้แข่งขัน ของแต่ละประเภท 
5.2.1  ให้ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1, 2, 3, 4 เข้ารับรางวัล  

5.2.1.1 ผู้แข่งขันอยูใ่นล าดับที่ 1 ได้เหรยีญทอง  
   5.2.1.2  ผู้แข่งขันอยู่ในล าดบัที่ 2 ไดเ้หรียญเงิน 

 5.2.1.3  ผู้แข่งขันอยู่ในล าดบัที่ 3,4 ได้เหรียญทองแดง 
5.2.2  กรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ดูคะแนน SOS และ SOSOS ตามล าดับเพื่อหาล าดับผู้แข่งขัน     
5.2.3  กรณีมี 2 คน/คู่ แล้วมีคะแนนเท่ากันจากข้อ 5.2.2 ให้พิจารณาผลการแข่งขันของคู่กรณี ผู้ชนะ

ได้ล าดับสงูกว่า ในกรณีที่แข่งขันกัน และกรณีที่ไม่แข่งขันกนัมาก่อน ให้ดูทีผ่ลการชนะอันดับที่สงู
กว่าเป็นผูม้ีอันดับสูงกว่า 

5.2.4  กรณีคะแนนเท่ากัน 3 คน และแพ้ชนะกันเป็นงกูินหาง ให้พิจารณา ผลการชนะอันดับที่สงูกว่า
เป็นผู้มีอันดับสงูกว่า เพื่อหาล าดับผู้แข่งขัน  

5.2.5  กรณีคะแนนเท่ากัน จากข้อ (5.2.3 ,5.2.4) หากยังเทา่กัน ให้จับฉลากหาล าดับผู้แข่งขัน 
ตามล าดับเพื่อหาล าดับผู้แข่งขัน  

5.2.6  ในกรณีโปรแกรมไมส่ามารถจัด Pairing เพื่อหาทมีล าดับผู้แข่งขันได้อย่างเหมาะสมให้กรรมการ
จัดการแข่งขัน พิจารณาจัด Pairing ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผูจ้ัดการทีมทีเ่กี่ยวข้อง 

5.3  ในแต่ละกระดานจะจับคู่แข่งขันกัน โดยใหผู้้ทีม่ีคะแนนเท่ากัน และยงัไม่เคยแข่งขันกันมาก่อน  
          มาพบกัน  ในกรณีที่ไม่สามารถหาคู่แข่งขันที่มีคะแนนเท่ากันได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะหาคู่แข่งขันตาม  

          ระบบ Paring System ของโปรแกรม Macmahon  
6. กติกาการแข่งขันเพ่ิมเติม 

1.  ให้ผู้ชนะการเสี่ยงทายเป็นผูเ้ลอืกสหีมาก  (การเสี่ยงทายให้ใช้การก าเม็ดทายคู่ ทายค่ี) 
2.  ให้ฝ่ายด าได้วางหมากเม็ดแรก ลบแต้มต่อ 6.5 คะแนนส าหรับกระดาน 19x19 ตอนนับคะแนน  
3.  ใช้กติกาการนับคะแนนแบบญี่ปุ่น หากมีปญัหาเรื่องเชลยให้ใช้การนับคะแนนแบบจีน 
4.   การวางหมาก ห้ามทดลองวางหรอืใช้นิ้วจิม้ดูเมื่อวางหมากที่จุดใดถือว่าวางจุดนั้น แม้ว่าจะยังไม่ปล่อยมือ 
5.  ในกรณีทั้งสองฝ่ายคิดว่าจะท าแต้มเพิม่ไม่ได้แล้ว ให้ผลัดกันลงในตา Neutral จนหมด และเมื่อ 

                  ทั้งสองฝ่ายบอก  “ผ่าน” ถือว่าจบเกมส ์
6. แต่ละเม็ดจะใช้เวลาคิดนานเท่าใดก็ได้  แต่เวลาที่ใช้รวมของแต่ละฝ่าย ต้องไม่เกิน 60 นาที ส าหรบั     
ประเภท Dan และต้องไม่เกิน 40 นาที ส าหรับประเภท Kyu และต้องไม่เกิน 30 นาที ส าหรบัประเภท
Friendship หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้เวลาหมดกอ่น แล้วยังไมจ่บเกมการแข่งขัน จะต้องถูกปรับเป็นฝ่ายแพ้ทันท ี



7.  การปรบัลดเวลานาฬิกาจบัเวลา  (Chess Clock)  
7.1  เมื่อเริม่การแข่งขันแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยงัไม่ลงแข่งขัน กรรมการจัดการแข่งขันจะให้ฝ่ายที่มารอกด

นาฬิกาจับเวลาทันที ถ้าครบ 15 นาที แล้วอีกฝ่ายหนึ่ง ยังไม่มาแข่งขัน ให้ถือว่าฝ่ายที่มาแล้วเป็น
ฝ่ายชนะ  แต่ถ้าทันก่อนครบ 15 นาที ก็อนุญาตให้ท าการแข่งขันได้ แต่ต้องหักเวลาออกเท่ากับที่
อีกฝ่ายหนึ่งต้องรอ 

7.2  เมื่อเริ่มการแข่งขันแล้วทั้งสองฝ่ายต่างยังไมล่งแข่งขัน  กรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นคนกด 
นาฬิกาจับเวลาทันที ถ้าครบ 15 นาที แล้วยังไม่มฝี่ายหนึง่ ฝ่ายใดมาแข่งขัน ให้ถือว่าแพ้ทั้งคู่  แต่
ถ้าทันก่อนครบ 15 นาที ก็อนุญาตใหท้ าการแข่งขันได้ แต่ต้องหักเวลาทัง้ 2 ฝ่ายออกเท่ากัน โดย
ผลรวมเท่ากับเวลาทีเ่สียไป 

7.  การประชุมผู้จัดการทีม 

 ผู้จัดการทมีหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผูจ้ัดการแข่งขันก าหนดและต้องแต่งกาย
สุภาพเรียบรอ้ย หากไมเ่ข้าประชุมตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  จะต้องยอมรบัและปฏิบัติตามมตทิี่ประชุม
อย่างไม่มีเงื่อนไข และข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น  
8.  รางวัลการแข่งขัน 
  อันดับที่ 1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร  
  อันดับที่ 2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร  
  อันดับที่ 3,4 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร 
9.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

9.1  ผู้ฝึกสอนห้ามสอนนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน 
9.2  ระเบียบปฏิบัติในการแข่งขัน  ให้เป็นไปตามข้อก าหนด สมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทย  
9.3  ห้ามผู้ชมการแข่งขัน สง่เสียงดงั  และรบกวนสมาธิผู้เข้าแข่งขัน  
9.4  ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มสี่วนเกีย่วข้องเข้าไปในบริเวณสนามแข่งขัน โดยเด็ดขาด ยกเว้น ผู้จัดการทีมและผู้
ฝึกสอน เข้าไปถ่ายภาพใน 5 นาทีแรกเท่านั้น 
9.5  นักกีฬาที่ท าการแข่งขันเสรจ็แล้ว ต้องออกจากพื้นที่แข่งขันโดยทันที 
9.6  ให้ผู้จัดการทีมหรือตัวแทน เข้าประชุมผู้จัดการทมีและจับฉลากก่อนการแข่งขันแต่ละประเภท 
9.7 นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  ซึ่งมีรปูถ่ายและมเีลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุ
ชัดเจน (ฉบับจรงิ) หรือใช้บัตรประจ าตัวนักเรียน  ต่อเจ้าหนา้ที่ผู้ควบคุมการแข่งขัน เมื่อจะลงท าการแข่งขันทุก
ครั้ง หากนักกีฬาคนใดลืมบัตรประจ าตัวหรือท าสญูหาย ไม่สามารถน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าทีผู่้ควบคุมการแข่งขัน
ได้ ห้ามน านักกีฬาคนน้ันลงท าการแข่งขันในครัง้นั้น 
9.8  ห้ามน าเครื่องมือหรืออปุกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสนามแข่งขันโดยเด็ดขาด 

10.  สถานท่ีแข่งขัน, ฝึกซ้อม และอุปกรณ์กีฬา 
10.1  สถานที่แข่งขัน  ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา 
10.3  อุปกรณ์กีฬา  ให้ชมรมกีฬาหมากลอ้มจงัหวัดชลบุรปีระสานงานกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  
เพื่อการจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่าง  ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแข่งขัน 
 
 



11.  การแต่งกายของนักกีฬา 
นักกีฬาต้องแต่งกายชุดกีฬา (กางเกงวอร์ม เสื้อกีฬา รองเท้ากีฬา) หรือชุดนักเรียน และห้ามใส่กางเกงยีนสห์รือ
สวมรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด 

12.  มารยาทของนักกีฬาและเจา้หน้าท่ี 
13.1 ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของสมาคมกีฬาหมากลอ้มแห่งประเทศไทย 
12.2 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทกุคน จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ตัดสิน และของคณะกรรมการ             
จัดการแข่งขัน มิฉะนั้น จะตอ้งถูกเชิญออกจากสนาม หรือพกัการปฏิบัติหน้าที ่  

13.  คุณสมบัติของกรรมการผู้ตัดสิน หรือ กรรมการผู้ชี้ขาด  
    ให้เป็นไปตามข้อก าหนด และ/หรือ ข้อบงัคับ ของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยกรรมการ      
ผู้ตัดสิน หรือกรรมการผู้ช้ีขาด ต้องเป็นผู้มฝีีมอืกีฬาหมากลอ้มระดบั 1 ดั้งข้ึนไป 

**************************************************************** 


