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ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ว่าด้วย  การจดัการแข่งขันหมากล้อม  กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังที่ 8  พ.ศ. 2556 

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

 โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าดว้ยการจดัการแข่งขนั
หมากลอ้มในการจดัการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์  ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั  อาชีวศึกษาภาคและระดบัชาติ  
ให้เป็นไปดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรลุวตัถุประสงค์  ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จึงวางระเบียบว่าดว้ยการจดัการแข่งขนัหมากลอ้ม  กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี  8  พ.ศ. 2556 ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ข้อ  1.  ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการจัด              
การแข่งขันหมากล้อม  กฬีาอาชีวะเกมส์  พ.ศ. 2556” 

 ข้อ  2.  บรรดาระเบียบ  หรือข้อบังคบัที่ขัด  หรือแย้งกบัระเบียบนีใ้ห้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ  3.  ในระเบียบนี ้ ก าหนดแนวทางการจดัการแข่งขันตั้งแต่  ข้อ  4  เป็นต้นไป  

 ข้อ  4.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 

 4.1 คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ระดบัชาติ  ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
มอบหมายให้มีหน้าท่ีควบคุมการแข่งขันหมากลอ้ม  กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8  ท่ีปรึกษาและควบคุม             
การแข่งขนั 

 4.2 ประธานฝ่ายกีฬาหมากลอ้มของอาชีวศึกษาจงัหวดั    ประธานกรรมการ 

เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์  
 4.3 บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง รองประธาน 

 4.4 บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการ 

 4.5 บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง กรรมการและ 

เลขานุการ 
 4.6 บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง  กรรมการและ 

ผูช่้วยเลขานุการ 

 ข้อ  5.  คณะกรรมการพจิารณาประท้วงเทคนิค 

 5.1 ประธานฝ่ายกีฬาหมากลอ้มของอาชีวศึกษาจงัหวดั               ประธานกรรมการ 

เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์   
 5.2 ผูค้วบคุมการแข่งขนัท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดั                   กรรมการ  

เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง      
 5.3 ผูค้วบคุมการตดัสินท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดั                   กรรมการ 

เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง 

 5.4 บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง                    กรรมการและเลขานุการ 
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ข้อ  6.  ข้อบงัคบัและกตกิาการแข่งขนั 

 6.1  ให้ใชข้อ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าดว้ยการแข่งขนักีฬาอาชีวะ
เกมส์  พ.ศ. 2556 

 6.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันหมากล้อมของสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย  ซ่ึงทาง 
สมาคมหมากลอ้มไดป้ระกาศใช ้ 

 ข้อ  7.  คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 7.1  เป็นนักเรียน  นักศึกษาระบบปกติ  และระบบทวิภาคี  ระดบั  ปวช.  ปวส.  ปทส.  และ
ปริญญาตรี  สถานศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและไดล้งทะเบียนเรียน  มีผลการเรียน
ไม่นอ้ยกว่า  1  ภาคเรียน 

 7.2  ตอ้งมีอายตุั้งแต่  15  ปีข้ึนไป  และไม่เกิน  25  ปี  (ใช ้พ.ศ. ปัจจุบนัลบดว้ย พ.ศ. เกิด) 

 ข้อ  8.  ประเภทการแข่งขัน  มี  8  ประเภท  ดงัน้ี 

   

ประเภททีม 3 คน ประเภทคู่ ประเภทบุคคล 

ประเภททีมชาย ประเภทคู่ชาย ประเภทบุคคลชาย 

ประเภททีมหญิง ประเภทคู่หญิง ประเภทบุคคลหญิง 

ประเภททีมผสม ประเภทคู่ผสม  

 หมายเหตุ -   นกักีฬาไม่สามารถลงแข่งไดห้ลายประเภทการแข่งขนั  (ไม่สามารถลงซ ้ามือได)้ 
-   ประเภททีมผสม 3 คน (ประกอบด้วย  ชาย 2  หญิง 1  หรือชาย 1  หญิง 2)                      

ให้นักกีฬาหญิงอย่างน้อย 1 คน  อยู่ท่ีมือ 3  เสมอ  หากมีนักกีฬาท่ีไม่สามารถ   
ลงแข่งขนัได ้1 คน  นักกีฬาทีมผสมท่ีเหลือตอ้งเป็นชาย 1 คน และหญิง (มือ 3) 
1 คน  จึงจะลงแข่งขนัได ้

ข้อ  9.  หลกัเกณฑ์การคดัเลือก 

 9.1  ระดับภาค มีการแข่งขนัระดบัภาคท าการคดัเลือก  ดงัน้ี 

 9.1.1 ประเภททีม ท าการคดัเลือกให้เหลือเพียง ทีมชาย 3 ทีม ทีมหญิง 3 ทีม และทีมผสม 
3 ทีม (27 คน) 

 9.1.2 ประเภทคู่ ท าการคัดเลือกให้เหลือเพียง คู่ชาย 3 คู่ คู่หญิง 3 คู่ และคู่ผสม 3 คู่          
(18 คน) 

 9.1.3 ประเภทบุคคล ท าการคดัเลือกใหเ้หลือเพียง บุคคลชาย 3 คน และบุคคลหญิง 3 คน           
(6 คน) 
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 หมายเหตุ  แต่ละอาชีวศึกษาจงัหวดั ส่งนกักีฬาเขา้คดัเลือกใหไ้ดไ้ม่เกิน 2 ทีม (ประเภททีมชาย 2 ทีม 
(6 คน) ประเภททีมหญิง 2 ทีม (6 คน) ประเภททีมผสม 2 ทีม (6 คน) ประเภทคู่ชาย 2 คู่ (4 คน) ประเภทคู่
หญิง 2 คู่ (4 คน) ประเภทคู่ผสม 2 คู่ (4 คน) ประเภทบุคคลชาย 2 คน ประเภทบุคคลหญิง 2 คน) รวม 34 คน 

9.2  ระดับชาต ิ มีการแข่งขนัระดบัชาติ  ดงัน้ี 

 9.2.1 น าอนัดบั 1-3 ของแต่ละประเภท ในแต่ละภาคมาแข่งขนัเพื่อหาผูช้นะเลิศ 

 9.2.2 จ  านวนนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 272 คน 

 หมายเหตุ  ให้สิทธิจงัหวดัเจา้ภาพสามารถส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชาติได้ ประเภทละ         
1 ทีม / 1 คู่ / 1 คน  (โดยท่ีจงัหวดัเจา้ภาพยงัมีสิทธิส่งทีมเพื่อเขา้ท าการแข่งขนัระดบัภาค) 

 ข้อ  10.  วธิีการจดัการแข่งขัน 

10.1  การแข่งขนัในรอบแรกของแต่ละประเภท 

        10.1.1  ใชร้ะบบ  Swiss  Pairing  System  จบัคู่การแข่งขนั 
        10.1.2  หากมีทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัไม่ครบคู่  คณะกรรมการจดัการแข่งขนัสามารถใส่

ทีม “Bye”  เพื่อใหจ้บัคู่ไดล้งตวั 
        10.1.3  จ  านวนกระดานท่ีใชใ้นการแข่งขนั  ไม่นอ้ยกว่า  5  กระดาน 
        10.1.4  ผูช้นะในแต่ละกระดานได ้ 1  คะแนน  ผูแ้พไ้ด ้ 0  คะแนน 

10.2  การพิจารณาหาผูไ้ดร้างวลั  ของแต่ละประเภท 
        10.2.1  กรณีมีคะแนนเท่ากนั  2 คน/ทีม ให้พิจารณาผลการแข่งขนัของคู่กรณี ผูช้นะ  

ไดร้างวลั 
        10.2.2  กรณีไม่เคยเจอกันมาก่อนให้ดูคะแนน SOS และ SOSOS ตามล าดับเพื่อหา          

ผูไ้ดรั้บรางวลั  หากยงัเท่ากนัใหจ้บัสลากหาผูไ้ดรั้บรางวลั 
        10.2.3  กรณีคะแนนเท่ากนั 3 คน/ทีม  ใหพ้ิจารณา SOS และ SOSOS ตามล าดบัเพื่อหา

ผูไ้ดรั้บรางวลั 
        10.2.4  กรณีคะแนน  SOS และ SOSOS เท่ากัน หรือ แพ้ชนะกันเป็นงูกินหางให ้            

จบัสลากเพื่อหาผูไ้ดรั้บรางวลั 
           10.3  ในแต่ละกระดานจะจบัคู่แข่งขนักนั  โดยใหผู้ท่ี้มีคะแนนเท่ากนั  และยงัไม่เคยแข่งขนั

กนัมาก่อน  มาพบกนั  ในกรณีท่ีไม่สามารถหาคู่แข่งขนัท่ีมีคะแนนเท่ากนัได ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะหา        
คู่แข่งขนัตามระบบ  Swiss  Pairing  System  ของโปรแกรม  Macmahon   
 หมายเหตุ :   การแข่งขนัระดบัภาคใช้ระบบ  Swiss  Pairing  System  ของโปรแกรม  Macmahon  
จ  านวนไม่นอ้ยกว่า  4  รอบ 
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ข้อ  11.  กตกิาการแข่งขัน 
11.1 ใหผู้ช้นะการเส่ียงทายเป็นผูเ้ลือกสีหมาก (การเส่ียงทายใหใ้ชก้ารก าเมด็ทายคู่ ทายค่ี) 

      11.2 ใหฝ่้ายด าไดว้างหมากเมด็แรก แต่ตอ้งลบแตม้ต่อ  6.5  คะแนน  ตอนนบัคะแนน 
      11.3 ใช้กติกาการนับคะแนนแบบญ่ีปุ่น  หากมีปัญหาเร่ืองเชลยให้ใช้การนับคะแนน              

แบบจีน 
      11.4 การวางหมากห้ามทดลองวางหรือใช้น้ิวจ้ิมดู เม่ือวางหมากท่ีจุดใดถือว่าวางจุดนั้น  

แมว้่าจะยงัไม่ปล่อยมือ 
      11.5 ในกรณีทั้ งสองฝ่ายคิดว่าจะท าแต้มเพ่ิมไม่ได้แล้ว ให้ผลัดกันลงในตา Neutral                

จนหมด และเม่ือทั้งสองฝ่ายบอก “ผา่น” ถือว่าจบเกมส์ 
      11.6 แต่ละเม็ดจะใช้เวลาคิดนานเท่าใดก็ได้ แต่เวลาท่ีใช้รวมของแต่ละฝ่าย ต้องไม่เกิน            

45 นาที หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงใชเ้วลาไป 45 นาทีแลว้ เกมส์ยงัไม่จบจะตอ้งถูกบงัคบัใหเ้ดิน 20 เมด็ ภายในเวลา  
10 นาที เช่นน้ีเร่ือย ๆ ไปจนกว่าจะจบ Games หากผูแ้ข่งขันไม่สามารถเดินหมาก 20 เม็ด ภายในเวลา                
10 นาทีไดห้มด จะตอ้งถูกปรับเป็นฝ่ายแพท้นัที 

      11.7 ในกรณีใช้นาฬิกาจับเวลา (Chess  Clock) เม่ือเร่ิมการแข่งขันแลว้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง             
ยงัไม่ลงแข่งขนักรรมการจดัการแข่งขนั จะให้ฝ่ายท่ีมารอกดนาฬิกาจบัเวลาทนัที ถา้ครบ 15 นาที แลว้อีก 
ฝ่ายหน่ึงยงัไม่มาแข่งขนั ให้ถือว่าฝ่ายท่ีแลว้เป็นฝ่ายชนะ แต่ถา้ทันก่อนครบ 15 นาที ก็อนุญาตให้ท าการ
แข่งขนัได ้แต่ตอ้งหกัเวลาออกเท่ากบัท่ีอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งรอ 

      11.8 ในกรณีท่ีไม่มีนาฬิกาจับเวลา เม่ือเร่ิมการแข่งขันให้ฝ่ายท่ีมาแข่งขันรออยู่ ถา้ครบ           
15 นาที แลว้อีกฝ่ายหน่ึงยงัไม่ลงแข่งขนั ให้ถือว่าฝ่ายท่ีมารอเป็นฝ่ายชนะในกระดานนั้น แต่ถา้มาทนัก่อน
ครบ 15 นาที ก็อนุญาตใหท้ าการแข่งขนัได ้แต่ตอ้งหกัเวลาออกเท่ากบัท่ีอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งรอ 

      11.9 กติกาการแข่งขนัประเภทคู่  (Pair Go) 
  11.9.1  การเล่น  Pair Go  จะเป็นการเล่น  2  คน  โดยผูเ้ล่นทั้งสองของแต่ละคู่  

เรียกว่า  “Partners” 
  11.9.2  การนัง่  ผูเ้ล่นแต่ละฝ่ายจะนั่งขา้งคู่ผูเ้ล่นฝ่ายเดียวกนั โดยหันหน้าเขา้หาคู่

เล่นฝ่ายตรงขา้ม ใหต้รงตามล าดบัมือท่ีไดว้างไว ้และใหค้งล าดบัมือวางท่ีไดว้างไวต้ลอดการแข่งขนั              
  11.9.3  การวางหมาก  ผูเ้ล่นตอ้งปฏิบติัตามกฎวางล าดบัหมาก คร้ังน้ี 
          1.  ผูเ้ล่นทีม  1  มือ  1  วางหมากด า – ผูเ้ล่นทีม  2  มือ  1  วางหมากขาว 
          2.  ผูเ้ล่นทีม  1  มือ  2  วางหมากด า – ผูเ้ล่นทีม  2  มือ  2  วางหมากขาว  

โดยวางหมากตามล าดบัสลบักนัไป 
  11.9.4  ระหว่างการแข่งขนั  ห้ามคู่นักกีฬาปรึกษา  หรือให้ค  าแนะน ากนั  ไม่ว่าจะ

เป็นการพูดหรือแสดงท่าทางใด ๆ   
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หมายเหตุ  อนุญาตให้พูดคุยกนัไดใ้นกรณี บอกว่าถึงตาใครวางหมาก  หรือหารือกนัว่าจะยอมแพ้
หรือไม่ โดย การยอมแพ้  ผู ้เล่นจะต้องถามคู่ของตนก่อนว่ าจะยินยอมหรือไม่ซ่ึงคู่มีสิทธิยอมหรือ                      
ไม่ยอมก็ได ้

  11.9.5  การยอมแพ ้ ผูเ้ล่นสามารถท าไดก้็ต่อเมื่อถึงตาตนเอง  และคู่ของผูเ้ล่นไม่
สามารถบอกยอมแพ ้ แทนกนัได ้

  11.9.6  การท าผดิกฎ  (การวางหมากผดิล  าดบั) 
                     11.9.6.1  เมื่อมีการประทว้งว่ามีการวางหมากผดิล  าดบั ตามท่ีก  าหนดไวใ้น        
                    ขอ้    11.9.3  กรรมการจะหกัคะแนนฝ่ายท่ีวางหมากผดิล  าดบั ดงัน้ี  

                                  11.9.6.1.1 ผดิคร้ังท่ี 1 หกั 3 คะแนน 
    - ถือว่าหมากเมด็นั้นเป็นหมากท่ีถูกตอ้งของผูเ้ล่นมือนั้น 
    - ใหอี้กฝ่ายหน่ึงท่ีอยูล่  าดบัถดัไปจากมือน้ี  เป็นผูว้างหมาก 
                                  11.9.6.1.2  ผดิคร้ังท่ี 2 หกั 5 คะแนน 
                                                - ถือว่าหมากเมด็นั้นเป็นหมากท่ีถูกตอ้งของผูเ้ล่นมือนั้น 
                                                -ใหอี้กฝ่ายหน่ึงท่ีอยูล่  าดบัถดัไปจากมือน้ี เป็นผูว้างหมาก 
                                  11.9.6.1.3 ผดิคร้ังท่ี 3 ปรับแพท้นัที 
            11.9.6.2   เมื่อมีการวางผิดล  าดับ  ตามท่ีระบุในข้อ  11.9.3  แต่ไม่มีการประทว้ง

ในทนัที ใหถื้อว่าไม่มีการเล่นผดิล  าดบั   
11.9.7  ถา้จบัไดว้่ามีการปรึกษากนัระหว่างคู่  ปรับแพท้นัที 

  11.9.8  เกมส์จะหยดุเม่ือมีการขอผา่นติดต่อกนั  2  คร้ัง 
  11.9.9.  การตดัสินของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัถือเป็นท่ีส้ินสุด 
       11.10  กติกาการแข่งขนัประเภททีม 
                           11.10.1 การแข่งขนัประเภททีม จะเป็นการเล่น 3 กระดาน โดยประกอบดว้ยผูเ้ล่น 
“มือ 1”  “มือ 2”  และ “ มือ 3” ซ่ึงต่างเล่นในกระดานของตนเอง กบัผูเ้ล่นทีมฝ่ายตรงขา้ม 
                            11.10.2  การประกบคู่การแข่งขนั ปฏิบติัดงัน้ี 
     - กระดานท่ี 1 มือ 1 ฝ่ังด า เล่นกบัมือ 1 ฝ่ังขาว 
   - กระดานท่ี 2 มือ 2 ฝ่ังด า เล่นกบัมือ 2 ฝ่ังขาว 
   - กระดานท่ี 3 มือ 3 ฝ่ังด า เล่นกบัมือ 3 ฝ่ังขาว 
  11.10.3  ใหค้งล าดบัมือวางท่ีไดว้างไวต้ลอดการแข่งขนั 
  11.10.4  ผลการแข่งขนัประเภททีม ดูจากผลการแข่งขนัของการประกบคู่ตามท่ี

ก  าหนดไวใ้นขอ้ 11.10.2 ทีมฝ่ายใดมีผลชนะ 2 กระดาน ใหที้มฝ่ายดงักล่าวนั้นเป็นผูช้นะ 
ข้อ  12.  ข้อปฏบิัตใินการแข่งขนั 
      12.1  ผูฝึ้กสอนหา้มสอนนกักีฬาระหว่างการแข่งขนั 
      12.2  ระเบียบปฏิบติัในการแข่งขนั  ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในการแข่งขนัของสมาคมกีฬา 



89 

      12.3  หา้มผูช้มการแข่งขนั  ส่งเสียงดงั  และรบกวนสมาธิผูเ้ขา้แข่งขนั 

ข้อ  13.  การแต่งกายของนักกฬีา 
 นักกีฬาตอ้งแต่งกายสุภาพ  เรียบร้อย  หรือใส่ชุดนักศึกษา  ท่ีมีเคร่ืองหมายบ่งบอกว่าเป็น

นกักีฬา  ของวิทยาลยัท่ีตนสงักดั  หา้มสวมกางเกงยีนส์  หรือกางเกงท่ีมีลกัษณะคลา้ยกางเกงยีนส์  และหา้ม
สวมรองเทา้แตะโดยเด็ดขาด 

ข้อ  14.  รางวลัการแข่งขัน 
 ส าหรับผูช้นะในแต่ละประเภทของการแข่งขนั  มีดงัน้ี 
  อนัดบัท่ี  1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบตัร  1 รางวลั 
  อนัดบัท่ี  2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบตัร  1 รางวลั 
  อนัดบัท่ี  3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบตัร  1 รางวลั 
  ผูฝึ้กสอนดีเด่น โล่รางวลั และประกาศนียบตัร   1 รางวลั 

ข้อ  15.  หลกัเกณฑ์การพจิารณา 
 รางวัลผูฝึ้กสอนดีเด่นพิจารณาจากจ านวนรางวัลของนักกีฬา  โดยเรียงล  าดับตาม

ความส าคญัของล าดบัเหรียญ(ประเภทบุคคล ประเภทคู่  ตามล าดบั) 
 ทั้งน้ีหากจ านวนรางวลัทั้งหมดเท่ากนัจะพิจารณาจากจ านวนกระดานท่ีแข่งขนัชนะใหค้ณะ

กรรมการบริหารอาชีวะเกมส์  ระดบัชาติ บริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

  ประกาศ  ณ วนัท่ี  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2556        
 
 
 
             (นายชยัพฤกษ ์ เสรีรักษ)์ 
               เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
              ประธานกรรมการอ านวยการการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ 
 

 


